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Bu Qanun Azәrbaycanda bank sisteminin hüquqi bazasının beynәlxalq standartlara tam 

uyğunlaşdırılması, iqtisadiyyatda bank xidmәtlәrinin rolunun artırılması, bank әmanәtçilәrinin 

vә kreditorlarının müdafiәsinin güclәndirilmәsi vә bütövlükdә bank sisteminin stabil vә 

tәhlükәsiz fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi mәqsәdilә bankların tәşkili, daxili idarәedilmәsi, 

fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi vә lәğv edilmәsi prinsiplәrini, qaydalarını vә normalarını müәyyәn 

edir. 

  

I   fәsil 

ÜMUMİ MÜDDӘALAR 

  

 M a d d ә   1 . Әsas anlayışlar 

1.0. Bu Qanunda istifadә olunan anlayışlar aşağıdakı mәnaları ifadә edir:   

1.0.1. Bank - fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn depozitlәrin vә ya digәr qaytarılan vәsaitlәrin cәlb 

edilmәsi, öz adından vә öz hesabına kreditlәrin verilmәsini, habelә müştәrilәrin tapşırığı ilә 

köçürmә vә hesablaşma-kassa әmәliyyatlarını mәcmu halda hәyata keçirәn hüquqi şәxsdir;   

1.0.2. Bank holdinq şirkәti - bank lisenziyasına malik bir vә ya bir neçә törәmә bankı 

olan, fәaliyyәti baş ofisinin yerlәşdiyi ölkәnin bank tәnzimlәmәsi orqanları tәrәfindәn 

tәnzimlәnәn vә nәzarәt olunan şirkәtdir; 

1.0.3. Törәmә bank - nizamnamә kapitalında sәsvermә hüququ verәn sәhmlәrin әllidәn 

çox faizi tәsisçi banka vә ya bank holdinq şirkәtinә mәxsus olan bankdır, yaxud elә bankdır 

ki, onunla tәsisçi bank vә ya bank holdinq şirkәti arasında bağlanmış müqavilәyә әsasәn 



tәsisçi banka vә ya bank holdinq şirkәtinә onun qәrarlarının qәbul edilmәsinә mühüm tәsir 

göstәrmәk imkanı verilir; 

1.0.4. Bankın filialı - hüquqi şәxs olmayan, bankın olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn, 

öhdәliklәri üçün bankın özünün mәsuliyyәt daşıdığı, banka icazә verilmiş bank fәaliyyәtinin 

hamısını vә ya bir hissәsini hәyata keçirә bilәn bankın ayrıca bölmәsidir; 

1.0.5. Bankın şöbәsi - hüquqi şәxs olmayan, bankın olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn, 

öhdәliklәri üçün bankın özünün mәsuliyyәt daşıdığı, onun respublika әrazisindә depozitlәr 

cәlb edәn vә/vә ya köçürmә, hesablaşma-kassa әmәliyyatları aparan ayrıca bölmәsidir; 

1.0.6. Bankın nümayәndәliyi - hüquqi şәxs olmayan, bankın olduğu yerdәn kәnarda 

yerlәşәn, bank fәaliyyәti ilә mәşğul olmağa hüququ olmayan, yalnız onun mәnafelәrini tәmsil 

vә müdafiә edәn bankın ayrıca bölmәsidir; 

1.0.7. Bank olmayan kredit tәşkilatı - qanunla bank olmayan  kredit tәşkilatı statusuna 

malik olan hüquqi şәxs;  

1.0.8. Bank lisenziyası - bu Qanunla müәyyәn edilmiş qaydada verilәn, fiziki vә hüquqi 

şәxslәrdәn depozitlәr vә ya digәr qaytanlan vәsaitlәr cәlb etmәk, öz adından vә öz hesabına 

kreditlәr vermәk ilә bağlı fәaliyyәti, habelә müştәrilәrin tapşırığı ilә köçürmә vә hesablaşma-

kassa әmәliyyatlarını mәcmu halda hәyata keçirmәyә müstәsna hüquq verәn xüsusi 

razılıqdır; 

1.0.9. Bank krediti (bundan sonra kredit) - bağlanmış müqavilәyә uyğun olaraq 

qaytarılmaq, müәyyәn müddәtә (müddәtin uzadılması hüququ ilә) vә faizlәr (komisyon 

haqqlar) ödәnilmәk şәrti ilә, tәminatla vә ya tәminatsız müәyyәn mәblәğdә borc verilәn pul 

vәsaitidir. Hәmin şәrtlәrlә pul vәsaitinin verilmәsi haqqında götürülmüş hәr hansı öhdәlik, 

qarantiya, zәmanәt, borc qiymәtli kağızlarının diskontla vә ya faizlәr alınmaqla satın alınması 

vә müqavilәyә әsasәn hәr hansı formada verilmiş vәsaitin qaytarılmasını tәlәb etmәklә bağlı 

digәr hüquq da kredit anlayışına aiddir; 

1.0.10. Depozit - müvafiq müqavilә şәrtlәri ilә faizlәr vә ya komisyon haqqlar ödәnilmәklә 

vә ya ödәnilmәdәn müştәrilәrin (әmanәtçilәrin) tәlәbi ilә qaytarılmasını vә ya başqa hesaba 

köçürülmәsini nәzәrdә tutan bankın balansında aparılan cari, әmanәt (depozit) vә ya digәr 

hesaba qoyulmuş vә ya köçürülmüş pul vәsaitidir; 

1.0.11. Mühüm iştirak payı - sәhmdar kapitalının vә ya sәsvermә hüququnun 10 vә ya 

daha çox faizini tәşkil edәn, yaxud müqavilә әsasında iştirakçısı olduğu hüquqi şәxsin 

qәrarlarının qәbul edilmәsinә mühüm tәsir göstәrmәyә imkan verәn paya birbaşa vә ya dolayı 

yolla sahiblikdir; 



1.0.12. İnzibatçı - bankın Müşahidә Şurasının, Audit Komitәsinin vә İdarә Heyәtinin 

üzvlәri, habelә bankın baş mühasibi (mühasibat xidmәtinin rәhbәri), daxili audit bölmәsinin 

әmәkdaşları, bank filialının, şöbәsinin vә nümayәndәliyinin rәhbәrlәri vә baş mühasiblәri; 

1.0.13. Banka aidiyyәti olan şәxslәr - Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinin 

49-1.1-ci maddәsindә göstәrilәn şәxslәr, habelә bankın nizamnamә kapitalında iştirak 

payından asılı olmayaraq müqavilә әsasında bankın qәrarlarının qәbul edilmәsinә mühüm 

tәsir göstәrmәyә imkan verәn paya birbaşa vә ya dolayı yolla malik olan hәr hansı şәxs, 

bankın Audit Komitәsinin üzvlәri, daxili audit bölmәsinin әmәkdaşları, qәrarların qәbul 

edilmәsindә iştirak edәn bankın digәr әmәkdaşları, bankın vә onun filiallarının baş 

mühasiblәri, hәmin şәxslәrlә Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinin 49-1.1.3-cü 

maddәsindә nәzәrdә tutulmuş qohumluq әlaqәlәri olan şәxslәr, banka aidiyyәti şәxs adından 

hәrәkәt etmәyә hüququ olan şәxslәr, Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinin 49-

1.1.6-cı vә 49-1.1.7-ci maddәlәrindә göstәrilәn şәxslәrin әn azı 20 faiz payla iştirak etdiyi 

hüquqi şәxslәr, bazar şәrtlәrindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә fәrqlәnәn vә açıq-aşkar iqtisadi 

әsasları olmayan әmәliyyatların aparıldığı şәxslәr;  

Banka aidiyyәti olan şәxs adından hәrәkәt edәn şәxslәr - aralarında bağladıqları 

müqavilә әsasında banka aidiyyәti olan şәxs adından hәrәkәt etmәyә hüququ olan şәxs; 

banka aidiyyatı olan şәxsin mühüm tәsir göstәrә bildiyi hüquqi şәxs; banka aidiyyәti olan 

şәxsin nümayәndәsi.   

1.0.14. Klirinq - hesablaşmalar sisteminin bir vә ya bir neçә iştirakçısının hәmin sistemin 

bir vә ya bir neçә digәr iştirakçısına verdiyi vә ya onlardan aldığı ödәniş mәblәğlәri üzrә 

yaranan tәlәblәrin vә öhdәliklәrin, onların fәrqi olan bir xalis tәlәb vә ya bir xalis öhdәliyә 

çevrilmәsi prosesidir; 

1.0.15. "Yerli" sözü banka, filiala vә ya nümayәndәliyә aid edildikdә әsas fәaliyyәt yeri 

Azәrbaycan Respublikasında olan bank, filial vә ya nümayәndәlik başa düşülür; 

1.0.16. "Xarici" sözü banka, filiala vә ya nümayәndәliyә aid edildikdә әsas fәaliyyәt yeri 

Azәrbaycan Respublikasından kәnarda olan bank, filial vә ya nümayәndәlik başa düşülür; 

1.0.17. "Kredit tәşkilatı" - bank, xarici bankın yerli filialı vә ya bank olmayan kredit 

tәşkilatdır; 

1.0.18. "Mәqbul vә lazımi keyfiyyәtlәrә malik şәxs" - vәtәndaş qüsursuzluğuna malik 

olan, habelә ictimai mövqeyinә görә vicdanlı vә etimada layiq sayılan vә peşәkar keyfiyyәtlәri, 

tәcrübәsi, işgüzar mәnafelәri ona bankın mühüm iştirak payının sahibi, inzibatçısı, müvәqqәti 

inzibatçısı vә lәğvedicisi olmaq imkanı verәn fiziki şәxsdir; 



1.0.19. "Vәtәndaş qüsursuzluğu" dedikdә, mühüm iştirak payının sahiblәri, o, hüquqi 

şәxs olduqda onun icra orqanının rәhbәrlәri, habelә bankın törәmә strukturlarının rәhbәrlәri 

üçün qәsdәn törәdilmiş cinayәtә görә mәhkumluğun olmaması; inzibatçı, müvәqqәti inzibatçı 

vә lәğvedici üçün mәhkumluğunun olmaması, keçmişdә mülkiyyәt әleyhinә vә iqtisadi 

fәaliyyәt sahәsindә ağır vә xüsusilә ağır cinayәtlәrә görә cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb edilmәsi 

faktının olmaması, müvafiq vәzifәni tutması vә ya peşә fәaliyyәti ilә mәşğul olması üzәrindә 

mәhkәmә qәrarı ilә qoyulmuş qadağanın olmaması, mәhkәmә qaydasında müflis elan 

edilmәsi faktının olmaması başa düşülür; 

1.0.20. "Prudensial" - bankın tәhlükәsiz fәaliyyәtinin tәmin edilmәsinә istiqamәtlәnmiş 

normativlәrә, qaydalara, tәlәblәrә vә göstәrişlәrә әsaslanmış düşünülmüş davranış, 

idarәetmә vә nәzarәt üsuludur; 

1.0.21. Bankın mәcmu kapitalı (öz vәsaiti) - prudensial hesabatlıq mәqsәdlәri üçün 

istifadә olunan kapital olmaqla, maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının normativ xarakterli 

aktları ilә müәyyәn etdiyi I dәrәcәli (әsas) vә II dәrәcәli (әlavә) kapitala daxil olan 

komponentlәrin (elementlәrin) cәmi vә onlardan tutulmaların fәrqidir; 

1.0.22. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı – maliyyә bazarlarında tәnzimlәmә vә 

nәzarәtin hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә müvafiq icra hakimiyyәti orqanının yaratdığı qurum;  

1.0.23. Fond – “Әmanәtlәrin sığortalanması haqqında” Azәrbaycan Respublikasının 

Qanununa әsasәn yaradılmış hüquqi şәxsdir;   

1.0.24. Ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bank – bu Qanunun 57.1.1-57.1.3-cü maddәlәrindә 

göstәrilәn әsaslardan hәr hansı birinin vә ya bir neçәsinin müәyyәn edildiyi ödәmә 

qabiliyyәtini itirmiş vә ya itirmәk tәhlükәsi olan bankdır; 

1.0.25. Rezolyusiya – ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın, o cümlәdәn bank holdinq 

şirkәtinin tәxirәsalınmadan vә mümkün az mәsrәflә maliyyә bazarından kәnarlaşdırılması 

mәqsәdi ilә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn bu Qanunun 57.6-cı maddәsindә 

nәzәrdә tutulmuş tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsidir; 

1.0.26. Rezolyusiya ilә bağlı tәdbirlәr planı – ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın 

rezolyusiya metodunu, şәrtlәrini, müddәtini vә iqtisadi әsaslandırmasını özündә әks etdirәn 

sәnәddir; 

1.0.27. Körpü bank – ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın sağlam aktivlәrinin vә 

öhdәliklәrinin tam vә ya qismәn köçürülmәsi vә onların müvәqqәti idarә edilmәsi mәqsәdi ilә 

maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn yaradılan vә idarә olunan bankdır; 



1.0.28. Alıcı bank – bu Qanunla müәyyәn edilmiş qaydada ödәmә qabiliyyәtini itirmiş 

bankın aktiv vә öhdәliklәrini hәrrac yolu ilә әldә edәn bankdır; 

1.0.29. İnvestor – bu Qanunla müәyyәn edilmiş qaydada ödәmә qabiliyyәtini itirmiş 

bankın vә ya körpü bankın satın alınması üçün maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına müraciәt 

edәn hüquqi vә ya fiziki şәxsdir; 

1.0.30. Müvәqqәti inzibatçı – bu Qanunda nәzәrdә tutulmuş hallarda maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn tәyin edilәn, ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın 

rezolyusiyası çәrçivәsindә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının adından bankın idarә 

olunması üzrә bütün sәlahiyyәtlәri, o cümlәdәn bank sәhmdarlarının ümumi yığıncağının 

sәlahiyyәtlәrini hәyata keçirәn şәxsdir; 

1.0.31. Sağlam aktiv – maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının normativ xarakterli aktları 

ilә standart aktiv kimi tәsniflәşdirilmiş aktivdir; 

1.0.32. Sistem әhәmiyyәtli bank – maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının normativ 

xarakterli aktı ilә müәyyәn edilәn meyarlara uyğun bankdır; 

1.0.33. Bankın öhdәliklәrinin könüllü restrukturizasiyası – bankın maliyyә vәziyyәtinin 

yaxşılaşdırılması mәqsәdi ilә restrukturizasiya planı (bundan sonra - restrukturizasiya planı) 

әsasında hәyata keçirilәn inzibati, hüquqi, maliyyә, tәşkilati-texniki vә digәr tәdbir vә 

prosedurların mәcmusudur. 

M a d d ә   2 . Bank sistemi vә onun hüquqi әsasları 

2.1. Azәrbaycan Respublikasının bank sistemi maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanından, Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankından (bundan sonra mәtndә 

- Mәrkәzi Bank) vә kredit tәşkilatlarından ibarәtdir.  

2.2.  Mәrkәzi Bank dövlәtin mәrkәzi bankıdır vә onun fәaliyyәti Azәrbaycan 

Respublikasının Konstitusiyası, "Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı haqqında" 

Azәrbaycan Respublikasının Qanunu, Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsi, bu 

Qanun vә bunlara müvafiq olaraq qәbul edilmiş digәr normativ hüquqi aktlar, habelә 

Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrlә tәnzimlәnir. 

2.3.  Azәrbaycan Respublikasında kredit tәşkilatlarının fәaliyyәti Azәrbaycan 

Respublikasının Konstitusiyası, bu Qanun, Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsi, 

“Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı haqqında” “Bank olmayan kredit tәşkilatlan 

haqqında” vә “Kredit İttifaqları haqqında” Azәrbaycan Respublikası qanunları, Azәrbaycan 

Respublikasının digәr normativ hüquqi aktları, maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının 



vә Mәrkәzi Bankın bunlara müvafiq olaraq qәbul edilmiş normativ xarakterli aktları, habelә 

Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrlә tәnzimlәnir.  

2.3-1. Әlәt azad iqtisadi zonasında bank sahәsindә münasibәtlәr “Әlәt azad iqtisadi 

zonası haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun tәlәblәrinә uyğun olaraq tәnzimlәnir. 

2.4. Cari bank fәaliyyәti ilә bağlı qәrarları qәbul edәrkәn kredit tәşkilatları dövlәt 

hakimiyyәti vә bәlәdiyyә orqanlarından asılı deyildir vә onlar kredit tәşkilatlarının fәaliyyәtinә 

qarışa bilmәz. Kredit tәşkilatları qanunla onların fәaliyyәt növlәrinә aid edilmәyәn fәaliyyәti 

hәyata keçirmәyә mәcbur edilә bilmәz. 

2.5. Kredit tәşkilatlarının vә dövlәtin müvafiq öhdәlik götürdüyü hallardan başqa, bütün 

digәr hallarda kredit tәşkilatları dövlәtin, dövlәt isә kredit tәşkilatlarının öhdәliklәri üçün 

mәsuliyyәt daşımır. 

M a d d ә   3 . Bank fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsinә dair ümumi qaydalar 

3.1. Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә banklar vә bank olmayan kredit tәşkilatları 

bank fәaliyyәtini maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının verdiyi xüsusi razılıq (lisenziya) 

әsasında hәyata keçirә bilәr. 

3.2. Depozit әmәliyyatları yalnız banklar vә poçt" rabitәsinin milli operatoru tәrәfindәn 

hәyata keçirilә bilәr.  

3.3. Bu Qanunun 3.1-ci, 3.4-cü, 35.4-cü vә 42-ci maddәlәri istisna olmaqla digәr 

müddәaları “Bank olmayan kredit tәşkilatları haqqında” vә “Kredit İttifaqları haqqında” 

Azәrbaycan Respublikasının qanunlarına vә digәr qanunvericiliyә müvafiq olaraq 

lisenziyalaşdırılan vә tәnzimlәnәn kredit ittifaqlarına vә başqa bank olmayan kredit 

tәşkilatlarına şamil olunmur.  

3.4. Bu Qanunun 3.3-cü maddәsindә göstәrilәn bank olmayan kredit tәşkilatlarının bank 

fәaliyyәtinin lisenziyalaşdırılması vә tәnzimlәnmәsi “Bank olmayan kredit tәşkilatları 

haqqında” vә “Kredit İttifaqları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının qanunları vә maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanının normativ xarakterli aktları ilә hәyata keçirilir. Bank olmayan 

kredit tәşkilatlarına rәhbәrlik edәn işçilәrin peşә ixtisasına vә tәcrübәsinә dair tәlәblәr Mәrkәzi 

Bank tәrәfindәn müәyyәn edilir.  

3.5. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı hәr hansı şәxsin lisenziyası olmadan bu Qanunun 

3.1-ci maddәsindә göstәrilәn fәaliyyәtlә mәşğul olduğunu müәyyәn etdikdә, hәmin şәxsә bu 

fәaliyyәtinә xitam verilmәsi haqqında tәlәb göndәrir, qanunla nәzәrdә tutulmuş digәr tәdbirlәri 

görür, Mәrkәzi Banka vә müvafiq dövlәt orqanlarına bu barәdә mәlumat verir.  



M a d d ә   4 . Bankın adı 

4.1. Bankın onun nizamnamәsi ilә müәyyәn edilmiş firma adında mütlәq qaydada "bank" 

sözü olmalıdır. Heç bir bank istәnilәn sәnәddә, elanlarda vә ya reklamda özünün 

nizamnamәsindә göstәrilәn addan fәrqli adla adlandırıla bilmәz. 

4.2.  "Bank" sözünün işlәdildiyi mәtndәn bu sözün bank fәaliyyәtinә aid edilmәdiyi tam 

aydın olduğu hallardan başqa, bank fәaliyyәti ilә mәşğul olmayan hüquqi şәxsin adında 

"bank" sözünün ("bank" sözü olan söz birlәşmәsinin) istifadәsi qadağandır. 

4.3.  Bankın törәmә banklarının adında әsas bankın adı göstәrilmәlidir. Bankların 

filiallarının, şöbәlәrinin vә ya nümayәndәliklәrinin adında bank sözü hüquqi bağlılıq vә 

mәnsubiyyәt mәnasında göstәrilmәlidir. 

4.4.  Bank lisenziyası lәğv olunmuş bankların adına "lәğv prosesindә olan" sözlәri әlavә 

edilir. 

4.5.  Bankın adında "Azәrbaycan Respublikası", "dövlәt", "milli" sözlәrindәn istifadә 

edilmәsinә yalnız qanunvericilikdә nәzәrdә tutulduğu hallarda yol verilir. 

4.6.  Banklar eyni addan istifadә edә bilmәz. 

Maddә   5 . Azәrbaycan Respublikasının bank sistemindә xarici kapitalın iştirakı 

5.1. Azәrbaycan Respublikasının bank sistemindә xarici bank kapitalının iştirak 

limiti maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir. 

5.2. Xarici bank vә ya xarici bank holdinq şirkәti istisna olmaqla, әcnәbilәrin vә xarici 

hüquqi şәxslәrin yerli banklarda iştirakına maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn limit 

müәyyәn edilir. 

5.3. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı xarici bankların vә xarici bank holdinq şirkәtlәrinin 

yerli törәmә banklarının, filiallarının vә nümayәndәliklәrinin, habelә yerli bankların xarici 

filiallarının vә nümayәndәliklәrinin fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsini vә onlara nәzarәti hәyata 

keçirdikdә müvafiq xarici bank tәnzimlәmәsi vә nәzarәti orqanları ilә qarşılıqlılıq әsasında vә 

Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә zidd olmayaraq (o cümlәdәn Azәrbaycan 

Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrә müvafiq olaraq) öz nәzarәt 

funksiyalarının yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan mәlumatı alır. Maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı xarici bank tәnzimlәnmәsi vә nәzarәti orqanları ilә mәlumat mübadilәsini bu mәlumatın 

mәxfiliyini tәmin etmәklә hәyata keçirir. Bu mәqsәdlә maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı xarici bank tәnzimlәmәsi vә nәzarәti orqanları ilә әmәkdaşlıq haqqında sazişlәr 

bağlaya bilәr.  



5.4. Xarici banklar vә xarici bank holdinq şirkәtlәri dә daxil olmaqla, siyahısı maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilәn offşor zonalarda qeydә alınmış 

әcnәbilәr vә xarici hüquqi şәxslәr yerli bankların tәsisçilәri vә ya sәhmdarları ola bilmәz, 

habelә yerli törәmә banklar tәsis edә bilmәz, yerli filiallar vә ya nümayәndәliklәr aça bilmәzlәr. 

  

II  fәsil 

BANK FӘALİYYӘTİNİN HӘYATA KEÇİRİLMӘSİ ÜÇÜN LİSENZİYA VӘ İCAZӘLӘRİN 

VERİLMӘSİ 

  

M a d d ә   6 . Bank lisenziyaları vә icazәlәr 

6.1. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı bank lisenziyalarının verilmәsindә vә lәğv 

edilmәsindә, habelә filiallar, şöbәlәr vә nümayәndәliklәr açmaq üçün banklara icazә 

verilmәsindә vә verilmiş icazәlәrin lәğv edilmәsindә müstәsna hüquqlara malikdir. 

6.2. Bank lisenziyaları vә icazәlәr yazılı formada müddәtsiz olaraq verilir. Bank 

lisenziyaları vә icazәlәr yalnız onları almış şәxslәr tәrәfindәn istifadә edilә bilәr vә üçüncü 

şәxslәrә verilә bilmәz. Bank lisenziyaları vә icazәlәr maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı tәrәfindәn verildiyi gündәn qüvvәyә minir. 

6.3. Әrizәçi kifayәt qәdәr tәşkilati-texniki hazırlığa vә ya ixtisasa malik olmadıqda, maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanı verdiyi bank lisenziyasında vә icazәdә bu Qanunun 32-ci maddәsi 

ilә banklara icazә verilәn fәaliyyәt növlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün mәhdudiyyәtlәr qoyur. 

M a d d ә   7 . Bank lisenziyalarının vә icazәlәrin alınması üçün müraciәt 

7.1. Bank lisenziyası vә icazә alınması üçün bankın tәsisçilәri vә ya qanunvericiliyә 

müvafiq qaydada vәkil edilmiş şәxslәr maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına yazılı şәkildә 

müraciәt edirlәr. Müraciәtin forması vә mәzmunu, ona әlavә edilәn sәnәdlәr maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanının normativ xarakterli aktları ilә müәyyәn edilmiş tәlәblәrә cavab 

vermәlidir. 

7.2. Bank lisenziyası vә icazә alınması üçün müraciәtә baxarkәn maliyyә bazarlarına 

nәzarәt orqanı bankın kapitalında mühüm iştirak paylarının sahiblәrinin (hüquqi şәxs olduqda 

onların icra orqanlarının rәhbәrlәrinin) vә inzibatçıların maliyyә vәziyyәti, peşәkar fәaliyyәti 

vә keçmişdә cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb olunub-olunmadıqları haqqında maliyyә, vergi vә 

hüquq mühafizә orqanlarından mәlumat ala bilәr. Bu tәlәb sonradan bankda mühüm iştirak 

payını әldә etmәk istәyәn şәxslәrә (hüquqi şәxs olduqda onların icra orqanlarının 



rәhbәrlәrinә), yeni tәyin olunan inzibatçılara vә bankın törәmә strukturuna çevrilәn hüquqi 

şәxsin icra orqanlarının rәhbәrlәrinә dә şamil edilir. Bu mәqsәdlә maliyyә, vergi vә hüquq 

mühafizә orqanları maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına onun tәlәb edә bilәcәyi mәlumatı 

verir. 

7.3. İlkin müraciәtә baxılması vә bank lisenziyasının verilmәsi üçün "Dövlәt rüsumu 

haqqında" Azәrbaycan Respublikası Qanunu ilә müәyyәn edilmiş miqdarda vә qaydada 

dövlәt rüsumu ödәnilir. 

M a d d ә   8 . Bank lisenziyasının alınması üçün müraciәtlәrә baxılması qaydaları 

8.1. Bank lisenziyasının alınması üçün müraciәtlәrә baxılması iki mәrhәlәdәn ibarәtdir: 

8.1.1.bankın tәsisçilәri vә ya qanunvericiliyә müvafiq qaydada vәkil edilmiş şәxs (şәxslәr) 

tәrәfindәn bank lisenziyası almaq üçün ilkin müraciәtin edilmәsi vә ona baxılması (birinci 

mәrhәlә) vә 

8.1.2.bank dövlәt qeydiyyatına alındıqdan sonra bank lisenziyası almaq üçün yekun 

müraciәtin edilmәsi vә ona baxılması (ikinci mәrhәlә). 

8.2.            İlkin müraciәtә aşağıdakı sәnәdlәr әlavә olunur: 

8.2.1. Bankın sәsvermә hüququ olan sәhmlәrini әldә edәcәk hәr bir sahibi üçün: 

8.2.1.1.hәmin sahib hüquqi şәxs olduqda - onun adını, ünvanını, kommersiya fәaliyyәtinin 

növünü, azı son üç maliyyә ilini (hüquqi şәxs üç ildәn az müddәtdә yaradıldıqda isә son 

maliyyә illәri vә ya ili) әhatә edәn vә auditor yoxlamasından keçmiş maliyyә hesabatlarını vә 

auditor rәyini göstәrәn mәlumat vә sәnәdlәr, habelә hәmin şәxsin nәzәrdә tutulan iştirak 

payının әldә edilmәsi barәdә sәlahiyyәtli idarәetmә orqanının qәrarının surәti; 

8.2.1.2.hәmin sahib xarici hüquqi şәxs olduqda - bu Qanunun 8.2.1.1-ci maddәsindә 

sadalanan sәnәdlәrdәn başqa qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş qaydada leqallaşdırılmış, 

onların yerlәşdiyi ölkәdә qeydiyyatdan keçdiyini tәsdiq edәn sәnәd, nizamnamә (әsasnamә), 

әn azı son üç maliyyә ili üçün auditor  yoxlamasından keçmiş maliyyә hesabatı vә auditor rәyi; 

8.2.1.3.hәmin sahib fiziki şәxs olduqda - onun soyadını, adını, atasının adını vә 

vәtәndaşlığım, şәxsiyyәt vәsiqәsinin vә ya şәxsiyyәtini tәsdiq edәn digәr sәnәdin 

mәlumatlarmı, daimi yaşayış yerini, mәşğuliyyәt növünü göstәrәn mәlumat vә sәnәdlәr; 

8.2.1.4.hәmin sahib әcnәbi olduqda - bu Qanunun 8.2.1.3-cü maddәsindә sadalanan 

sәnәdlәrdәn başqa rezidenti olduğu ölkәnin bir vә ya bir neçә maliyyә tәşkilatlarının müsbәt 

tövsiyәlәri vә/vә ya bank hesablarından çıxarışlar; 



8.2.2.Bankın tәklif edilәn nizamnamә kapitalının miqdarı, bankın nizamnamә kapitalında 

tәklif edilәn hәr bir sahibin (sәhmdarın) payı, onların digәr tәşkilatlarda mühüm iştirak payları, 

habelә hәr bir hüquqi şәxs üçün bu hüquqi şәxsin kapitalında digәr şәxslәrin mühüm iştirak 

payları haqqında mәlumatlar; 

8.2.3.Bankda mühüm iştirak payının tәklif edilәn sahibi hüquqi şәxs olduqda onun icra 

orqanlarının rәhbәrlәrinin siyahısı. Hәr bir rәhbәr tәrәfindәn imzalanmış vә imzası notariat 

qaydasında tәsdiqlәnmiş vәtәndaş qüsursuzluğuna dair әrizә; 

Rәhbәr әcnәbi olduqda, rezidenti olduğu ölkәnin müvafiq hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn 

onun cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb olunub-olunmadığı barәdә verilmiş vә qanunvericilikdә 

müәyyәn edilmiş qaydada leqallaşdırılmış arayış; 

8.2.4.Әgәr mühüm iştirak payının sahibi olan hüquqi şәxs şirkәtlәr qrupuna daxildirsә bu 

qrup haqqında mәlumatlar, o cümlәdәn qrupa daxil olan digәr tәşkilatlarda mühüm iştirak 

payına malik şәxslәr, bu şәxslәrin inzibatçıları haqda mәlumatlar; 

8.2.5.Bankda mühüm iştirak payının tәklif edilәn sahibi fiziki şәxs olduqda onun tәrәfindәn 

imzalanmış vә imzası notariat qaydasında tәsdiqlәnmiş vәtәndaş qüsursuzluğuna dair әrizә; 

Mühüm iştirak payının sahibi әcnәbi olduqda, rezidenti olduğu ölkәnin müvafiq hakimiyyәt 

orqanları tәrәfindәn onun cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb olunub-olunmadığı barәdә verilmiş vә 

qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş qaydada leqallaşdırılmış arayış; 

8.2.6.Bankın yaradılması, onun nizamnamәsinin qәbul edilmәsi vә idarәetmә orqanlarının 

formalaşdırılması haqqında protokol da daxil olmaqla, bankın tәsis sәnәdlәrinin surәti vә 

bankın nizamnamәsi; 

8.2.7.Bankın kommersiya strategiyasını, nәzәrdә tutduğu fәaliyyәt növlәrini, tәşkilati 

strukturunu, o cümlәdәn daxili nәzarәt sistemini vә ilk üç il üçün maliyyә proqnozlarmı (balans, 

mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatı) müәyyәnlәşdirәn biznes-planı; 

8.2.8.Bankın tәklif edilәn inzibatçılarının siyahısı, habelә onların hәr biri üçün peşә ixtisası 

vә tәcrübәsi haqqında mәlumatın göstәrildiyi sәnәdlәrin (tәhsil vә әmәk fәaliyyәti haqqında) 

notariat qaydasında tәsdiqlәnmiş surәtlәri, hәmin şәxslәr tәrәfindәn doldurulmuş anket, 

bankda vә digәr hüquqi şәxslәrdә onların mühüm iştirak paylarının miqdarı vә siyahısı, 

tәrәflәrindәn imzalanmış vә imzası notariat qaydasında tәsdiqlәnmiş vәtәndaş 

qüsursuzluğuna dair әrizә; 

İnzibatçı әcnәbi olduqda, rezidenti olduğu ölkәnin müvafiq hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn 

onun cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb olunub-olunmadığı barәdә verilmiş vә qanunvericilikdә 

müәyyәn edilmiş qaydada leqallaşdırılmış arayış; 



8.2.9. Xarici bankın vә ya xarici bank holdinq şirkәtinin yerli törәmә bankı üçün bu 

Qanunun 13.2-ci maddәsindә göstәrilmiş sәnәdlәr; 

8.2.10. İlkin müraciәtә baxılması üçün dövlәt rüsumunun ödәnildiyini tәsdiq edәn sәnәd.[18] 

8.3. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı baxılmaq üçün ona tәqdim edilmiş ilkin müraciәtdә 

vә ya müraciәtә әlavә edilmiş sәnәdlәrdә sәhvlәr vә ya çatışmazlıqlar müәyyәn etdikdә, bu 

barәdә müraciәt edәnlәrә 15 tәqvim günü müddәtindә bildiriş göndәrir vә onlara bu sәhvlәri 

vә ya çatışmazlıqları aradan qaldırmağı tәklif edir. Hәmin müddәtdә maliyyә bazarlarına 

nәzarәt orqanı müraciәt edәnlәrә yazılı bildiriş göndәrmәzsә, sәnәdlәr baxılmaq üçün qәbul 

edilmiş hesab edilir. 

8.4. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı ilkin müraciәti bu Qanunun 8.3-cü maddәsindә 

göstәrilәn bildirişin göndәrildiyi gündәn әn geci 90 tәqvim günü müddәtindә, xarici tәsisçilәrin 

iştirakı olduğu halda isә әn geci 180 tәqvim günü müddәtindә baxır vә müvafiq qәrar qәbul 

edir. Hәr bir halda maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı qәbul etdiyi qәrarı müraciәt edәnlәrә 

göndәrir. 

8.5. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının ilkin müraciәtә müsbәt baxılması haqqında 

qәrarında aşağıdakılar göstәrilir: 

8.5.1.bankın biznes-planı vә tәqdim edilmiş sәnәdlәrdә göstәrilәn bank fәaliyyәti növlәrini 

nәzәrә almaqla ödәnilmәli olan ilkin nizamnamә kapitalının minimum miqdarı. 

8.5.2.bank lisenziyasına daxil edilәn bütün mәhdudiyyәtlәr vә bunun әsaslandırılması; 

8.5.3.         әrizәçilәrin bank lisenziyası verilәnәdәk yerinә yetirmәli olduqları şәrtlәr vә 

onlara dair tәdbirlәr; 

8.6. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı bank lisenziyası almaq üçün ilkin müraciәti rәdd 

etdikdә, öz qәrarında bunun sәbәblәrini göstәrmәlidir. 

8.7. İlkin müraciәt rәdd edildikdә bank lisenziyasının alınması üçün müraciәt maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanına tәkrarәn tәqdim edildikdә, ona yeni müraciәt kimi baxılır. 

8.8. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı bank lisenziyası alınması üçün ilkin müraciәtә 

müsbәt baxdıqda, ilkin nizamnamә kapitalının minimum miqdarının köçürülmәsi üçün öz 

balansında hәmin bankın müraciәti ilә onun adına hesab açır. 

8.9. Tәsis edilәn bank ilkin müraciәtinin müsbәt baxılması haqqında qәrarın qәbul 

olunduğu gündәn 180 tәqvim günü müddәtindә ilkin nizamnamә kapitalının minimum 

miqdarını ödәmәli vә Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsi vә ona müvafiq olaraq 

qәbul edilmiş digәr qanunvericilik aktlarına uyğun dövlәt qeydiyyatından keçmәlidir. Bu 

müddәt әrzindә tәsis edilәn bank korporativ idarәetmә sistemlәrini tәşkil etmәli (bu Qanunun 



tәlәblәrinә uyğun idarәetmә orqanlarını yaratmalı, tәşkilati strukturu formalaşdırmalı, 

informasiya texnologiya sistemini tәtbiq etmәyә hazır olmalı, mühasibat uçotu vә hesabatı 

siyasәtini müәyyәn etmәli, reqlament hazırlamalı, müvafiq rәhbәr vә minimum işçi heyәti 

müәyyәn etmәli), texniki-tәchizat vә tәhlükәsizlik tәdbirlәrini tamamlamalıdır. 

8.10.          Bank lisenziyası almaq üçün yekun müraciәtә aşağıdakı sәnәdlәr әlavә edilir: 

8.10.1.dövlәt qeydiyyatı haqqında sәnәdin vә nizamnamәnin surәti, habelә bankın 

reqlamenti; 

8.10.2.bankın yaradılması vә inzibatçıların tәyin edilmәsi haqqında sәhmdarların ümumi 

yığıncağının qәrarının surәti; 

8.10.3.bank lisenziyasının alınması üçün ilkin müraciәtә müsbәt baxılması 

haqqında maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının qәrarı ilә müәyyәn edilmiş şәrtlәr 

qoyulduqda, hәmin şәrtlәrin yerinә yetirildiyini tәsdiqlәyәn sәnәd (sәnәdlәr); 

8.10.4.ilkin müraciәtlә tәqdim edilmiş mәlumatlarda әhәmiyyәtli dәyişikliklәr olduqda 

hәmin dәyişikliklәrin müfәssәl şәrh edildiyi yazılı mәlumat; 

8.10.5.bankın korporativ idarәetmә sistemlәrinin, 0 cümlәdәn idarәetmә orqanlarının 

formalaşdırılması, texniki-tәchizat vә tәhlükәsizlik tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsini 

tәsdiqlәyәn sәnәdlәr; 

8.10.6.bank lisenziyasının verilmәsi üçün dövlәt rüsumunun ödәnildiyini tәsdiqlәyәn 

sәnәd. 

8.11. Bankın yekun müraciәtinә vә ona әlavә edilmiş sәnәdlәrә әn geci 30 tәqvim günü 

müddәtindә baxılır. Yekun müraciәtdә vә/vә ya ona әlavә edilmiş sәnәdlәrdә sәhvlәr vә ya 

çatışmazlıqlar müәyyәn edildikdә, onların aradan qaldırılması üçün maliyyә bazarlarına 

nәzarәt orqanı müraciәt edәn banka müvafiq bildiriş göndәrir. Yenidәn tәqdim olunmuş 

sәnәdlәrә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı әn geci 15 tәqvim günü müddәtindә 

baxmalıdır. maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı sәnәdlәrin bu Qanunun 8.10-cu maddәsinin 

tәlәblәrinә cavab verdiyini, ilkin nizamnamә kapitalının minimum miqdarı üzrә 

ödәnişlәrin maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına daxil olduğunu müәyyәn etdikdә bank 

lisenziyasının verilmәsi haqqında qәrar qәbul edir vә bu barәdә müraciәt edәnlәrә 5 tәqvim 

günü müddәtindә yazılı bildiriş göndәrir. 

 

 

 



M a d d ә   9 . Xarici bankların yerli filiallarının lisenziyalaşdırılması 

9.1. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının verdiyi bank lisenziyası olmadan heç bir xarici 

bank Azәrbaycan Respublikasında filiallar aça bilmәz. 

9.2. Xarici bankın yerli filialının açılmasına bank lisenziyasının alınması üçün müraciәtlәrә 

baxılması iki mәrhәlәdәn ibarәtdir: 

9.2.1.bank lisenziyası almaq üçün ilkin müraciәtin edilmәsi vә ona baxılması (birinci 

mәrhәlә) vә 

9.2.2.dövlәt qeydiyyatına alındıqdan sonra bank lisenziyası almaq üçün yekun müraciәtin 

edilmәsi vә ona baxılması (ikinci mәrhәlә). 

9.3.            Xarici bank tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasında filial açılmasına dair ilkin 

müraciәtә qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş qaydada leqallaşdırılmış aşağıdakı sәnәdlәr 

әlavә edilir: 

9.3.1.bankın nizamnamәsi vә filialın yaradılması barәdә sәlahiyyәtli idarәetmә orqanının 

qәrarının surәti; 

9.3.2.bankın mühüm iştirak paylarına malik olan sahiblәrinin payı göstәrilmәklә siyahısı; 

9.3.3.әgәr bank şirkәtlәr qrupuna daxildirsә, hәmin qrup haqqında mәlumat, o cümlәdәn 

qrupa daxil olan digәr tәşkilatlarda mühüm iştirak payına malik şәxslәr, bu şәxslәrin 

inzibatçıları haqda mәlumatlar; 

9.3.4.tәsisçi bank tәrәfindәn filiala ayrılmış, kapitala bәrabәr tutulmuş vәsaitin miqdarı 

haqqında mәlumat; 

9.3.5.bankın әn azı son üç maliyyә ili üçün auditor yoxlamasından keçmiş maliyyә 

hesabatı vә auditor rәyi; 

9.3.6.filialın әsasnamәsi. Әsasnamәdә filialın fәaliyyәti ilә bağlı digәr mәlumatlarla yanaşı 

bank fәaliyyәti növlәri, bank tәrәfindәn filial üzәrindә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi vә lәğv 

edilmәsi qaydası göstәrilmәlidir; 

9.3.7.filialın kommersiya strategiyasını, nәzәrdә tutduğu fәaliyyәt növlәrini, tәşkilati 

strukturunu, o cümlәdәn daxili nәzarәt sistemini, habelә filialın işinin ilk üç ili üçün maliyyә 

proqnozlarmı (balans, mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabat) müәyyәnlәşdirәn biznes-planı; 

9.3.8.bu Qanunun 13.2.1-ci maddәsindә göstәrilmiş sәnәdlәr; 

9.3.9.filialın öhdәliklәri üçün bankın mәsuliyyәt götürmәsini tәsdiq edәn sәnәd; 

9.3.10. filiala tәyin edilmәsi tәklif edilәn inzibatçıların siyahısı, habelә onların hәr biri üçün 

peşә ixtisası vә tәcrübәsi haqqında mәlumatın göstәrildiyi sәnәdlәrin (tәhsil vә әmәk fәaliyyәti 

haqqında) notariat qaydasında tәsdiqlәnmiş surәtlәri, hәmin şәxslәr tәrәfindәn doldurulmuş 



anket, bankda vә digәr hüquqi şәxslәrdә onların mühüm iştirak paylarının miqdarı vә siyahısı, 

tәrәflәrindәn imzalanmış vә imzası notariat qaydasında tәsdiqlәnmiş vәtәndaş 

qüsursuzluğuna dair әrizә; 

İnzibatçı әcnәbi olduqda, rezidenti olduğu ölkәnin müvafiq hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn 

onun cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb olunub-olunmadığı barәdә verilmiş vә qanunvericilikdә 

müәyyәn edilmiş qaydada leqallaşdırılmış arayış; 

9.3.11. ilkin müraciәtә baxılması üçün dövlәt rüsumunun ödәnildiyini tәsdiq edәn sәnәd. 

9.4. Xarici bankların yerli filiallarına bank lisenziyasının alınması üçün tәqdim etdiklәri ilkin 

vә yekun müraciәtlәrә baxılması vә bank lisenziyasının verilmәsi bu Qanunun 8-ci 

maddәsindә müәyyәn edilmiş qaydada hәyata keçirilir. 

 

M a d d ә   10. İnzibatçılara dair tәlәblәr 

10.1.Bankların, onların filiallarının, şöbәlәrinin, nümayәndәliklәrinin vә xarici bankların 

yerli filiallarının vә nümayәndәliklәrinin inzibatçıları mәqbul vә lazımi keyfiyyәtә malik şәxslәr 

olmalıdır. 

10.2.Aşağıdakı şәxslәr bankların, onların filiallarının, şöbәlәrinin vә xarici bankların yerli 

filiallarının inzibatçısı ola bilmәzlәr: 

10.2.1.maliyyә vәziyyәtinin pislәşmәsi vә prudensial tәlәblәri pozmaqla әlaqәdar mәcburi 

lәğv olunmuş, yaxud müflis elan olunmuş bankda lәğvetmә vә ya iflas haqqında qәrarın qәbul 

edildiyi tarixdәn әvvәlki bir ildәn az olmayan müddәtdә bankın fәaliyyәt strategiyasının 

müәyyәn edilmәsi vә qәrarların qәbul edilmәsi proseslәrindә iştirak etmiş inzibatçısı (belә 

şәxslәr iki il әrzindә başqa bankın inzibatçısı ola bilmәzlәr);   

10.2.2.üç ildәn az olmayan müddәt әrzindә başqası ilә әvәz edilmәsi barәdә maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanının tәlәbi ilә hәr hansı bankın, filialın vә ya şöbәnin inzibatçısı 

vәzifәsindәn azad edilmiş şәxs (işә bәrpa olunması haqqında barәsindә qanuni qüvvәyә 

minmiş mәhkәmә qәrarı olan şәxslәr istisna olmaqla); 

10.2.3.bankın inzibatçısı hüququndan qanunla müәyyәn edilmiş qaydada mәhrum edilmiş 

şәxslәr; 

10.2.4.bankın digәr idarәetmә orqanının (sәhmdarların ümumi yığıncağı istisna olmaqla) 

üzvü olan şәxslәr; 

10.2.5.İdarә heyәtinin üzvlәri istisna olmaqla, bankda digәr vәzifә tutan şәxslәr; 



10.2.6.Müşahidә Şurasının üzvü üçün - üçdәn çox hüquqi şәxsin vә ya digәr hәr hansı bir 

bankın idarәetmә orqanlarının üzvü olan şәxslәr; 

10.2.7.bankın İdarә Heyәtinin üzvlәri, baş mühasibi (mühasibat xidmәtinin rәhbәri), daxili 

audit bölmәsinin rәhbәri, bank filialının, şöbәsinin rәhbәri vә baş mühasibi üçün - başqa 

banklarda, xarici bankların yerli filiallarında, digәr hüquqi şәxslәrdә, o cümlәdәn banka 

aidiyyәti olan hüquqi şәxslәrdә vәzifә tutan şәxslәr (bankın payçı olduğu digәr banklarda vә 

hüquqi şәxslәrdә Müşahidә Şurasının üzvü olması halları istisna olmaqla); 

10.2.8.bankın inzibatçısı ilә qohumluq münasibәtlәrindә olan şәxs – onun әri/ arvadı, 

valideyni, o cümlәdәn әrinin/arvadının valideyni, babası, nәnәsi, övladı, o cümlәdәn övladlığa 

götürülәn, qardaşı vә bacısı (bank şöbәsinin inzibatçıları istisna olmaqla); 

10.2.9.dövlәt hakimiyyәti vә ya bәlәdiyyә orqanında qulluqda olan şәxslәr 

(qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan hallar istisna olmaqla). 

10.3. İnzibatçı vәzifәsinә tәyin edilmәk üçün aşağıdakı tәlәblәr gözlәnilmәlidir: 

10.3.1.bankın Müşahidә Şurasının, Audit Komitәsinin sәdri vә üzvlәri üçün - ali iqtisadi vә 

ya hüquqi tәhsilin, yaxud tәhsilindәn asılı olmayaraq maliyyә idarәlәrindә fәaliyyәt 

strategiyasının müәyyәn edilmәsi vә qәrarların qәbul edilmәsi proseslәrindә iştirak etmәk 

imkanı verәn iş tәcrübәsinin olması; 

10.3.2.bankın İdarә Heyәtinin sәdri vә üzvlәri, habelә bankın daxili audit bölmәsinin vә 

filiallarının rәhbәrlәri üçün - ali iqtisadi vә ya hüquqi tәhsilin vә bank sistemindә azı 2 illik iş 

stajının olması, yaxud ali tәhsilin vә bank sistemindә azı 4 illik iş stajının olması; 

10.3.3.bankın vә bank filialının baş mühasibi (mühasibat xidmәtinin rәhbәri) üçün - ali 

iqtisadi tәhsilin vә bankda mühasib vәzifәsindә azı 2 illik iş stajının olması vә ya orta ixtisas 

tәhsilinin vә mühasib vәzifәsindә azı 5 illik iş stajının, o cümlәdәn bank sistemindә azı 2 illik 

iş stajının olması. Bu tәlәblәr baş mühasibin imza hüququ olan müavininә dә şamil edilir. 

Bankın baş mühasibi vә ya bu vәzifәlәri icra edәn şәxs peşәkar mühasib olmalıdır.; 

10.3.4.bank şöbәsinin inzibatçısı üçün - ali vә ya orta ixtisas tәhsilinin vә bank fәaliyyәti 

sahәsindә 6 aylıq iş stajının olması. 

10.4. Bank vә ya yerli filialı olan xarici bank, bankın vә ya xarici bankın yerli filialının 

inzibatçısı vәzifәsinә nәzәrdә tutulan bütün tәyinatlar vә dәyişikliklәr barәsindә maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanına yazılı bildiriş göndәrmәlidir. Bildirişә müvafiq hallarda Qanunun 

8.2.8-ci, 9.3.10-cu vә 11.3.5-ci maddәlәrindә nәzәrdә tutulan mәlumatlar vә sәnәdlәr әlavә 

olunur. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı bildirişә dair öz münasibәtini 30 tәqvim günü 

müddәtindә banka vә ya xarici bankın yerli filialına bildirmәli, 



bu maddәdә nәzәrdә tutulan hallarda isә inzibatçıların attestasiya vaxtını tәyin etmәlidir. Bu 

müddәtdә müraciәtçiyә bildiriş göndәrilmәzsә, inzibatçının namizәdliyinә müsbәt baxılmış 

hesab olunur. 

İnzibatçı vәzifәsinә nәzәrdә tutulan tәyinatlar qanımla müәyyәn edilmiş tәlәblәrә cavab 

vermәdikdә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı onların dәyişdirilmәsini tәlәb edir. 

Bankın İdarә Heyәtinin üzvlәri, daxili audit bölmәsinin rәhbәri, bankın baş mühasibi 

(mühasibat xidmәtinin rәhbәri) vә onun imza hüququ olan müavinlәri, habelә yerli vә xarici 

bankların yerli filiallarının rәhbәrlәri vә baş mühasiblәri (mühasibat xidmәtinin rәhbәri) vә 

onların imza hüququ olan müavinlәri maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanında attestasiyadan 

keçirlәr. Bu tәyinatlara maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının müsbәt rәyi alındıqdan sonra 

hәmin inzibatçılar öz vәzifәlәrinin icrasına başlayırlar.  

Attestasiyanın keçirilmәsi qaydalarını maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı müәyyәn edir. 

10.5. Bu maddәdә nәzәrdә tutulan tәlәblәr bankların vә xarici bankların yerli filiallarının 

bütün fәaliyyәt dövrünә şamil edilir. 

Maddә   11. Yerli bankların filiallarının, şöbәlәrinin vә nümayәndәliklәrinin 

açılmasına icazәlәrin alınması 

11.1.Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının icazәsi olmadan yerli bank filial, şöbә vә 

nümayәndәlik aça bilmәz. 

11.2.Yerli bankların şöbәlәrinin vә yerli   nümayәndәliklәrinin açılması üçün icazә 

alınması vә icazәnin lәğv edilmәsi qaydaları, habelә onların fәaliyyәti ilә әlaqәdar şәrtlәr vә 

tәlәblәr maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının normativ xarakterli aktları ilә müәyyәn edilir. 

11.3.Yerli bank yerli vә ya xarici filialını vә nümayәndәliyini açmağa icazә almaq 

üçün maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına yazılı müraciәt etmәlidir. Müraciәtә aşağıdakı 

sәnәdlәr әlavә edilmәlidir: 

11.3.1.bankın filial vә ya nümayәndәlik açmaq barәsindә sәlahiyyәtli idarәetmә orqanı 

tәrәfindәn qәbul edilmiş qәrarın tәsdiqlәnmiş surәti; 

11.3.2.filialın vә ya xarici nümayәndәliyin әsasnamәsi. Әsasnamәdә digәr mәlumatlarla 

yanaşı filial vә xarici nümayәndәliyin ünvanı, bank fәaliyyәt növlәri (yalnız filiallar üçün), 

inzibatçıların sәlahiyyәtlәri, bank tәrәfindәn nәzarәtin hәyata keçirilmәsi, filial vә 

nümayәndәliyin lәğv edilmәsi qaydası göstәrilmәlidir; 



11.3.3.filialın kommersiya strategiyasını, nәzәrdә tutduğu fәaliyyәt növlәrini, tәşkilat 

strukturunu, habelә filialın işinin ilk üç ili üçün maliyyә proqnozlarını müәyyәnlәşdirәn biznes-

plan; 

11.3.4.filialın vә ya xarici nümayәndәliyin inzibatçılarını (rәhbәrlәrini) tәyin etmәk 

haqqında bankın sәlahiyyәtli orqanının qәrarının surәti; 

11.3.5.filialın vә ya xarici nümayәndәliyin hәr inzibatçısı üçün onun bankda vә digәr hüquqi 

şәxslәrdә mühüm iştirak paylan göstәrilmәklә siyahısı, peşә ixtisası vә tәcrübәsi haqqında 

mәlumatın göstәrildiyi sәnәdlәrin (tәhsil vә әmәk fәaliyyәti haqqında) notariat qaydasında 

tәsdiqlәnmiş surәtlәri, hәmin şәxslәr tәrәfindәn doldurulmuş anket, onun tәrәfindәn 

imzalanmış vә imzası notariat qaydasında tәsdiqlәnmiş vәtәndaş qüsursuzluğuna dair әrizә; 

11.4. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı müraciәtdә vә ya müraciәtә әlavә edilәn 

sәnәdlәrdә  sәhvlәr vә ya çatışmazlıqlar müәyyәn etdikdә, o, hәmin sәhvlәr vә ya 

çatışmazlıqlar haqqında 10 tәqvim günü müddәtindә әrizәçiyә yazılı bildiriş göndәrir vә bu 

sәhvlәri vә ya çatışmazlıqları aradan qaldırmağı tәklif edir. Maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı müraciәtdә vә ya ona әlavә edilmiş sәnәdlәrdә sәhvlәr vә ya çatışmazlıqlar olmadığını 

müәyyәn etdikdә, banka onun müraciәtinin qәbul edildiyi barәdә 10 tәqvim günü müddәtindә 

yazılı bildiriş göndәrmәlidir. Hәmin müddәtdә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı müraciәt 

edәnlәrә yazılı bildiriş göndәrmәzsә, sәnәdlәr baxılmaq üçün qәbul edilmiş hesab edilir. 

11.5. Yerli bankın filialının vә ya xarici nümayәndәliyinin açılmasına icazә alınması üçün 

әrizәnin qәbul edildiyi barәdә bildirişin göndәrildiyi gündәn әn geci 90 tәqvim günü 

müddәtindә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı müraciәtә bu Qanunda müәyyәn edilmiş 

әsaslara görә baxır vә müvafiq qәrar qәbul edir. Hәr bir halda maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı qәbul etdiyi qәrarı banka göndәrir. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı müraciәtә 

müsbәt baxdığı halda, dәrhal icazә verir. İcazәdә filialın vә ya xarici nümayәndәliyin mәşğul 

ola bilәcәyi fәaliyyәtin xarakteri vә miqyası haqqında mәlumat, habelә icazәyә daxil edilәn 

bütün mәhdudiyyәtlәrin siyahısı göstәrilmәlidir. İcazә alınması üçün müraciәtin rәdd edilmәsi 

vә ya icazәyә mәhdudiyyәtlәr daxil edilmәsi haqqında maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanının qәrarında onların әsasları göstәrilmәlidir. 

11.6. Yerli bankın xarici filialının vә ya xarici nümayәndәliyinin açılmasına icazә verildikdә 

onların fәaliyyәt göstәrәcәyi ölkәnin bank tәnzimlәmәsi vә nәzarәti orqanı ilә müәyyәn 

edilmiş qaydada qarşılıqlı әmәkdaşlıq әsasında müvafiq filialın vә ya nümayәndәliyin 

fәaliyyәti üzәrindә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi imkanı da nәzәrә alınır. 



11.7. Xarici filialını vә ya nümayәndәliyini açan yerli bank onların yerlәşdiyi ölkәdә müvafiq 

icazә aldıqdan sonra bu barәdә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına 5 tәqvim günü 

müddәtindә yazılı bildiriş göndәrmәlidir. 

M a d d ә   12.   Xarici bankların yerli nümayәndәliklәrinin açılmasına icazәnin 

alınması 

12.1.Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının icazәsi olmadan xarici bank Azәrbaycan 

Respublikasında nümayәndәliyini aça bilmәz. 

12.2.Xarici bank yerli nümayәndәliyini açmağa icazә almaq üçün maliyyә bazarlarına 

nәzarәt orqanına әrizә ilә müraciәt etmәlidir. Müraciәtә leqallaşdırılmış aşağıdakı sәnәdlәr 

әlavә edilmәlidir: 

12.2.1.bankın nizamnamәsinin vә nümayәndәlik açmaq barәsindә sәlahiyyәtli orqanının 

qәrarının surәti; 

12.2.2.nümayәndәliyin yaradılması vә lәğv edilmәsi haqqında qәrarı qәbul edәn 

sәlahiyyәtli idarәetmә orqanı göstәrilmәklә, bank, onun tәşkilati strukturu vә idarәetmә 

orqanları haqqında mәlumat; 

12.2.3.bankın mühüm iştirak paylarının sahiblәrinin onlara mәxsus sәsli sәhmlәr payı 

göstәrilmәklә siyahısı; 

12.2.4.bankın son maliyyә ili üçün auditor yoxlamasından keçmiş maliyyә hesabatı vә 

auditor rәyi; 

12.2.5.nümayәndәliyin sәlahiyyәtlәri vә ünvanı göstәrilmәklә onun әsasnamәsi; 

12.2.6.nümayәndәliyin inzibatçılarının peşәkar keyfiyyәtlәri vә tәcrübәsi, habelә 

mәhkumluqlarının olub-olmaması barәdә bank tәrәfindәn verilmiş arayış; 

12.2.7.bu Qanunun 13.2.1-ci maddәsindә göstәrilmiş sәnәdlәr. 

12.3.Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı müraciәtdә vә ya ona qoşulan sәnәdlәrdә sәhvlәr 

vә ya çatışmazlıqlar müәyyәn etdikdә, onlar haqqında banka 10 tәqvim günü müddәtindә 

yazılı bildiriş göndәrir vә bu sәhvlәri vә ya çatışmazlıqları aradan qaldırmağı tәklif 

edir. maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı müraciәtdә vә ya ona әlavә edilmiş sәnәdlәrdә 

sәhvlәr vә ya çatışmazlıqlar olmadığını müәyyәn etdikdә, banka onun müraciәtinin qәbul 

edildiyi barәdә 10 tәqvim günü müddәtindә yazılı bildiriş göndәrmәlidir. Hәmin 

müddәtdә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı müraciәt edәnlәrә yazılı bildiriş göndәrmәzsә 

sәnәdlәr baxılmaq üçün qәbul edilmiş hesab edilir. 



12.4.Xarici bankın nümayәndәliyin açılmasına icazә alınması üçün tәqdim edilmiş 

müraciәtin qәbul edilmәsi barәdә bildirişin göndәrildiyi gündәn әn geci 60 tәqvim günü 

müddәtindә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı bu Qanuna müvafiq olaraq müraciәtә baxır 

vә müvafiq qәrar qәbul edir. Hәr bir halda maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı öz qәrarının 

surәtini müvafiq xarici banka göndәrir. 

12.5.Xarici bankın nümayәndәliyi dövlәt qeydiyyatına alındıqdan   sonra dövlәt qeydiyyatı 

haqqında sәnәdin surәtini vә ilkin olaraq tәqdim etdiyi mәlumatlarda әhәmiyyәtli dәyişikliklәrin 

olmadığı barәdә yazılı bәyanatı tәqdim etdikdәn sonra maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı ona icazә verir. 

12.6.Xarici bankın yerli nümayәndәliyinә verilәn icazәdә nümayәndәliyin hәyata keçirә 

bilәcәyi işlәrin xarakteri, habelә icazәyә daxil edilәn bütün mәhdudiyyәtlәrin siyahısı 

göstәrilmәlidir. İcazә alınması üçün müraciәtin rәdd edilmәsi vә ya icazәyә mәhdudiyyәtlәr 

daxil edilmәsi haqqında qәrarda bunun sәbәblәri göstәrilmәlidir. 

 

M a d d ә 13. Xarici bankın vә xarici bank holdinq şirkәtinin yerli törәmә banklarına, 

xarici bankın yerli filiallarına lisenziya verilmәsi üçün vә xarici bankın yerli 

nümayәndәliklәrinin açılmasına icazә alınması üçün әlavә tәlәblәr 

13.1.Xarici bankın vә ya xarici bank holdinq şirkәtinin yerli törәmә banklarına, xarici bankın 

yerli filiallarına bank lisenziyaları vә xarici bankın yerli nümayәndәliklәrinin açılmasına 

icazәlәr yalnız maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı ilә xarici bankın vә ya xarici bank holdinq 

şirkәtinin bank fәaliyyәtini tәnzimlәyәn vә ona nәzarәt edәn xarici sәlahiyyәtli orqanlar 

arasında mәslәhәtlәşmәlәr keçirildikdәn vә hәmin orqanlar tәrәfindәn banka vә ya bank 

holdinq şirkәtinә konsolidasiya edilmiş әsasda lazımi nәzarәtin hәyata keçirilmәsi müәyyәn 

edildikdәn sonra verilir. 

13.2.Xarici bankın vә xarici bank holdinq şirkәtinin yerli törәmә bankına, xarici bankın 

filialına bank lisenziyası vә ya xarici bankın yerli nümayәndәliyinin açılmasına icazә alınması 

üçün müraciәtә bu Qanunun 8-ci vә 9-cu maddәlәrindә göstәrilәn sәnәdlәrdәn başqa 

aşağıdakı sәnәdlәr dә әlavә edilir: 

13.2.1. xarici bankın törәmә bankı, filialı vә ya nümayәndәliyi üçün - tәsisçi xarici bankın 

yerlәşdiyi ölkәnin bank tәnzimlәmәsi vә nәzarәti orqanının bankın hәmin ölkәdә fiziki vә 

hüquqi şәxslәrdәn depozitlәr vә digәr qaytarılan vәsait cәlb etmәk üçün icazәsinin olması, 

habelә hәmin tәnzimlәmә vә nәzarәt orqanının banka nәzarәti hәyata keçirmәsi barәdә 



yazılı bildirişi vә bu orqanın törәmә bankın tәsis edilmәsinә vә ya filialın, nümayәndәliyin 

açılmasına yazılı icazәsi; 

13.2.1.xarici bank holdinq şirkәtinin törәmә bankı üçün - bank holdinq şirkәtinin yerlәşdiyi 

ölkәnin bank tәnzimlәmәsi vә nәzarәti orqanının bu şirkәtә nәzarәti hәyata keçirmәsi, bu 

şirkәtin fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn depozitlәr vә digәr qaytarılan vәsait cәlb etmәsi üçün 

hәmin ölkәdә lisenziyası olan bir vә ya bir neçә bankının olması vә ya onları idarә etmәsi 

barәdә yazılı bildirişi vә bu orqanın törәmә bankın tәsis edilmәsinә yazılı icazәsi. 

13.3. Xarici bankların vә xarici bank holdinq şirkәtlәrinin törәmә banklarında İdarә Heyәti 

üzvlәrinin, xarici bankların yerli filiallarında isә inzibatçılarının әn azı biri Azәrbaycan 

Respublikasının vәtәndaşları olmalıdırlar. 

M a d d ә   14. Bank lisenziyasının vә ya icazәnin verilmәsi şәrtlәri 

14.1. Bankların vә xarici bankların yerli filiallarının etibarlı vә prudensial idarә olunmasını 

tәmin etmәk zәrurәti nәzәrә alınmaqla, bank lisenziyası bu Qanuna uyğun olaraq yalnız 

aşağıdakı şәrtlәr gözlәnildikdә verilir: 

14.1.1.bankın ilkin nizamnamә kapitalı vә ya xarici bankın yerli filialının ilkin nizamnamә 

kapitalına bәrabәr tutulmuş vәsaiti maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn ilkin 

müraciәtin tәsdiq edildiyi zaman müәyyәn edilmiş miqdardan az deyildir; 

14.1.2.mühüm iştirak paylarının sahibi olan bir vә ya bir neçә tәsisçisinin banka tәsirinin 

onun etibarlı vә prudensial idarә olunması üçün tәhlükә törәdәcәyinә әsaslar verәn faktlar 

mәlum deyildir; 

14.1.3.bank ilә mühüm iştirak payı olan xarici bank vә ya xarici bank holdinq şirkәti 

arasında münasibәtlәr maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının vә Mәrkәzi Bankın nәzarәt 

funksiyalarını hәyata keçirmәsinә mane olmayacaqdır, tәsisçi bankın vә ya bank holdinq 

şirkәtinin yerlәşdiyi ölkәdә bank tәnzimlәmәsi vә nәzarәti orqanı tәrәfindәn onlara sәmәrәli 

nәzarәt hәyata keçirilir, hәmçinin bu ölkәnin bank tәnzimlәmәsi vә nәzarәti orqanları maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanı ilә әmәkdaşlıq edәcәkdir; 

14.1.4.mühüm iştirak paylarının sahiblәri olan fiziki şәxslәr vә hüquqi şәxslәrin icra 

orqanlarının rәhbәrlәri mәqbul vә lazımi keyfiyyәtlәrә malik şәxslәr olduqda; 

14.1.5.bankın vә ya xarici bankın yerli filialının inzibatçıları bu Qanunun 10-cu vә müvafiq 

hallarda 13.3-cü maddәsinin tәlәblәrinә cavab verir; 

14.1.6.bankın vә ya xarici bankın yerli filialının daxili idarәetmә vә nәzarәt prosedurları 

adekvatdır; 



14.1.7.bankın vә ya xarici bankın yerli filialının biznes-planı, o cümlәdәn maliyyә 

proqnozları adekvatdır; 

14.1.8.yerli törәmә bank xarici hüquqi şәxsin (xarici bank vә ya bank holdinq şirkәti istisna 

olmaqla) törәmә strukturu deyildir; 

14.1.9.  bank xarici bankın vә ya xarici bank holdinq şirkәtinin törәmә bankıdırsa, xarici 

bank vә ya xarici bank holdinq şirkәti törәmә bankın gәlәcәk öhdәliklәrinin ödәnilәcәyinә 

Azәrbaycan Respublikası Mülki Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş hallarda tәminat verir; 

14.1.10.xarici bank yerli filialının gәlәcәk öhdәliklәrinin lazımınca vә vaxtında 

ödәnilәcәyinә tәminat verir; 

14.1.11.bank xarici bankın vә ya xarici bank holdinq şirkәtinin törәmә bankıdırsa, tәsisçi 

xarici bankın vә ya xarici bank holdinq şirkәtinin yerlәşdiyi ölkәnin bank tәnzimlәmәsi vә 

nәzarәti orqanı törәmә bankın tәsis edilmәsinә icazә vermiş vә maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı ilә hәmin orqan arasında mәslәhәtlәşmәlәrdәn sonra müәyyәn olunmuşdur ki, xarici 

banka vә ya xarici bank holdinq şirkәtinә vә onların törәmә banklarına (xarici vә yerli) bu 

orqan tәrәfindәn konsolidasiya әsasında lazımi nәzarәt hәyata keçirilәcәkdir; 

14.1.12.tәsisçi xarici bankın ofisinin yerlәşdiyi ölkәnin bank tәnzimlәmәsi vә nәzarәti 

orqanı yerli filialın açılmasına icazә vermiş vә bankın fәaliyyәtinә lazımi nәzarәti hәyata 

keçirir; 

14.1.13.bank şirkәtlәr qrupunun üzvüdürsә, bu cür üzvlük maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanının vә Mәrkәzi Bankın nәzarәt funksiyalarını hәyata keçirmәsinә mane olmayacaqdır; 

14.1.14.tәsisçilәrin vә ya yerli filial açan xarici bankın müvafiq sәnәdlәrlә tәsdiq olunmuş 

maliyyә vәziyyәti qәnaәtbәxşdir; 

14.1.15.bankın vә ya xarici bankın yerli filialının lisenziyalaşdırılması üçün tәqdim etdiyi 

sәnәdlәr Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tәlәblәrinә uyğundur. 

14.2. Yerli bankların yerli vә xarici filiallarının, xarici nümayәndәliklәrinin vә xarici bankların 

yerli nümayәndәliklәrinin etibarlı vә prudensial idarә olunmasını tәmin etmәk zәrurәti nәzәrә 

alınmaqla, onların açılmasına maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn icazә bu Qanuna 

uyğun olaraq yalnız aşağıdakı şәrtlәr gözlәnilmәklә verilir:  

14.2.1.bankın müvafiq sәnәdlәrlә tәsdiq olunmuş maliyyә vәziyyәti qәnaәtbәxşdir; 

14.2.2.filialın vә ya nümayәndәliyin inzibatçıları bu Qanunun 10-cu maddәsinin tәlәblәrinә 

cavab verir; 

14.2.3.filial üçün tәklif edilәn daxili idarәetmә vә nәzarәt prosedurları adekvatdır; 

14.2.4.filialın biznes-planı, o cümlәdәn maliyyә proqnozları adekvatdır; 



14.2.5.yerli bankın xarici filialının, nümayәndәliyinin yerlәşdiyi ölkәnin bank tәnzimlәmәsi 

vә nәzarәti orqanı maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı ilә qarşılıqlı әmәkdaşlıq әsasında 

hәmin filiala, nümayәndәliyә lazımi nәzarәti hәyata keçirәcәkdir; 

14.2.6.tәsisçi olan xarici bankın yerlәşdiyi ölkәnin bank tәnzimlәmәsi vә nәzarәti orqanı 

yerli nümayәndәliyin açılmasına icazә vermişdir vә bankın fәaliyyәtinә lazımi nәzarәti hәyata 

keçirәcәkdir; 

14.2.7.bankın yerli filialının fәaliyyәt göstәrәcәyi yer maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanının bank fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün müәyyәn etdiyi texniki-tәchizat 

tәlәblәrinә cavab verir; 

14.2.8.filial tәrәfindәn bank hesabları üzrә aparılan әmәlliyyatlar tәsisçi bankın 

hesabatlarında maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilmiş vaxt rejimindә 

hәyata keçirilir; 

14.2.9.filialın vә ya nümayәndәliyin açılmasına icazә almaq üçün tәqdim edilәn sәnәdlәr 

Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tәlәblәrinә uyğundur. 

14.3. Bank lisenziyası vә ya icazә alınması üçün әrizә rәdd edildikdә müraciәt 

edәnlәr maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının qәrarını aldıqdan sonra Azәrbaycan 

Respublikasının İnzibati-Prosessual Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş qaydada mәhkәmәyә 

müraciәt edә bilәrlәr.  

M a d d ә   15. Bank lisenziyalarının vә icazәlәrin reyestri 

15.1.Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı bankların, filialların, şöbәlәrin vә 

nümayәndәliklәrin ictimaiyyәt üçün açıq olan mәrkәzi reyestrini tәrtib edir. Reyestrә 

bankların, filialların, şöbәlәrin vә nümayәndәliklәrin adları, ünvanları, inzibatçıları barәdә 

mәlumatlar, onlara verilmiş vә lәğv edilmiş lisenziyaların vә icazәlәrin qeydiyyat nömrәlәri vә 

tarixi, fәaliyyәtinә xitam verilmiş banklar, filiallar, şöbәlәr vә nümayәndәliklәr haqqında 

mәlumatlar daxil edilir. 

15.2.Banklar reyestrә daxil edilmiş mәlumatlarda dәyişikliklәr barәsindә maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanına beş tәqvim günü müddәtindә yazılı bildiriş göndәrirlәr. 

M a d d ә   16. Bank lisenziyasının vә ya icazәnin lәğvi 

16.1. Bankın vә ya xarici bankın yerli filialının bank lisenziyası yalnız maliyyә bazarlarına 

nәzarәt orqanı tәrәfindәn aşağıdakı әsaslardan biri olduqda lәğv edilmәsi mәsәlәsinә baxılır: 

16.1.1.bankın tәsisçilәrinin (sәhmdarlarının) müraciәti (qәrarı) әsasında; 



16.1.2.xarici bank yerli filialını bağlamaq haqqında qәrar qәbul etdikdә; 

16.1.3.bank müflis elan edildikdә; 

16.1.4.lisenziya alınması üçün әrizә verilәrkәn tәqdim edilmiş mәlumatların yanlış olduğu 

müәyyәn edildikdә; 

16.1.5.bank vә ya xarici bankın yerli filialı bank lisenziyasının qüvvәyә mindiyi gündәn on 

iki ay müddәtindә bank lisenziyasına müvafiq olaraq fәaliyyәtә başlamadıqda vә ya maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn bankın vә ya xarici bankın yerli filialının altı ay 

müddәtindә depozitlәr vә ya digәr qaytarılan vәsait cәlb etmәdiyi vә ya kreditlәr vermәdiyi 

müәyyәn edildikdә; 

16.1.6.bankın nizamnamә kapitalının vә ya mәcmu kapitalının miqdarı vә xarici bankın 

yerli filialının nizamnamә kapitalına bәrabәr tutulmuş vәsaitinin vә ya mәcmu kapitalının 

(xarici bankın yerli filialının mәcmu kapitalına bәrabәr tutulmuş vәsaitinin) miqdarı müvafiq 

olaraq maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının banklar üçün müәyyәn etdiyi nizamnamә 

kapitalının vә ya mәcmu kapitalın minimum miqdarından az olduqda; 

16.1.7.bankın mәcmu kapitalının vә ya xarici bankın yerli filialının mәcmu kapitala bәrabәr 

tutulmuş vәsaitinin adekvatlıq әmsalı 3 faizdәn az olduqda; 

16.1.8.bank vә ya xarici bankın yerli filialı kreditorları qarşısında öhdәliklәrini yerinә yetirә 

bilmәdikdә, 0 cümlәdәn ona hәvalә olunmuş aktivlәrin tәhlükәsizliyini tәmin edә bilmәdikdә; 

16.1.9. bank vә ya xarici bankın yerli filialı idarәetmәni vә ya cari fәaliyyәtini etibarlı vә 

prudensial qaydada hәyata keçirmәdikdә vә ya bu Qanunun, Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul 

vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә 

qarşı mübarizә haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun, maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanının vә Mәrkәzi Bankın normativ xarakterli aktlarının tәlәblәrini iki dәfәdәn artıq halda 

pozduqda; 

16.1.10.bank lisenziyasında vә ya icazәdә nәzәrdә tutulmayan fәaliyyәt növlәrini hәyata 

keçirdikdә; 

16.1.11.bu Qanunun 14.1.2-14.1,4-cü maddәlәrindә göstәrilәn faktlar müәyyәn edildikdә 

vә 14.1.5-14.1.7-ci maddәlәrinin tәlәblәri yerinә yetirilmәdikdә; 

16.1.12.Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının icazәsi olmadan bank başqa bankın törәmә 

bankına çevrildikdә; 

16.1.13.yerli törәmә bankı vә ya filialı olan xarici bank vә ya xarici bank holdinq şirkәtinin 

lisenziyası lәğv edildikdә; 



16.1.14.bankın yenidәn tәşkili maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının icazәsi olmadan 

hәyata keçirildikdә; 

16.1.15.xarici bank vә xarici bank holdinq şirkәtinә, habelә şirkәtlәr qrupunun üzvü olan 

banka yerlәşdiyi ölkәnin bank tәnzimlәnmәsi vә nәzarәti orqanı tәrәfindәn lazımınca 

nәzarәtin tәmin edilmәmәsi sәbәbindәn maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı vә ya Mәrkәzi 

Bank onların törәmә banklarına nәzarәti hәyata keçirә bilmәdikdә;  

16.1.16.bilәrәkdәn maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına vә ya Mәrkәzi Banka yanlış 

hesabat vә mәlumat verildiyi faktları müәyyәnlәşdirildikdә; 

16.1.17.sonuncu üç hesabat tarixinә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına vә ya Mәrkәzi 

Banka aylıq hesabat tәqdim edilmәdikdә;  

16.1.18.bank vә ya xarici bankın yerli filialı bu Qanuna, maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanının vә ya Mәrkәzi Bankın normativ xarakterli aktlarına uyğun olaraq maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanının vә ya Mәrkәzi Bankın ona verdiyi sәrәncamları vә ya digәr 

yazılı göstәrişlәri yerinә yetirmәdikdә;  

16.1.19. ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın rezolyusiyası ilә bağlı tәdbirlәr planında nәzәrdә 

tutulduqda;   

16.1.20. bankın rezolyusiyası ilә bağlı tәdbirlәr planının icrası nәzәrdә tutulan müddәtdә 

başa çatdırılmadıqda vә ya ödәmә qabiliyyәtinin bәrpası ilә bağlı tәdbirlәr nәticә vermәdikdә. 

16.2. Yerli bankın filiallarına vә nümayәndәliklәrinә, o cümlәdәn xarici bankın yerli 

nümayәndәliklәrinә verilmiş icazә yalnız maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn 

aşağıdakı әsaslardan biri olduqda lәğv edilmәsi mәsәlәsinә baxılır:  

16.2.1.icazә almaq üçün әrizә verilәrkәn tәqdim edilmiş mәlumatların yanlış olduğu 

müәyyәnlәşdirildikdә; 

16.2.2.bankın lisenziyası lәğv edildikdә; 

16.2.3.bank müflis elan olunduqda; 

16.2.4.bank lәğv edildikdә; 

16.2.5.icazәni aldıqdan sonra on iki ay әrzindә fәaliyyәtә başlamadıqda, yaxud maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanı yerli bankın filialının altı ay әrzindә fәaliyyәtinin dayandırıldığını 

müәyyәn etdikdә; 

16.2.6.bu Qanunun 14.2.1-14.2.5-ci maddәlәrindә göstәrilmiş hәr hansı şәrt yerinә 

yetirilmәdikdә; 

16.2.7.icazәni almış bank, filial vә ya nümayәndәlik idarәetmәni vә ya cari fәaliyyәtini 

etibarlı vә prudensial qaydada hәyata keçirmәdikdә vә ya bu Qanunun, Cinayәt yolu ilә әldә 



edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun 

maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında” Azәrbaycan Respublikası 

Qanununun, maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının vә Mәrkәzi Bankın normativ xarakterli 

aktlarının tәlәblәrini iki dәfәdәn artıq halda pozduqda;    

16.2.8.  bank lisenziyasında vә ya icazәdә nәzәrdә tutulmayan fәaliyyәt növlәrini hәyata 

keçirdikdә; 

16.2.9.  filialın vә ya nümayәndәliyin bağlanması haqqında qәrar qәbul edildikdә; 

16.2.10.      yerli bankın xarici filialının vә ya nümayәndәliyinin yerlәşdiyi ölkәdә bank 

tәnzimlәmәsi vә nәzarәti orqanı onların fәaliyyәtinә lazımi nәzarәti hәyata keçirmәdikdә. 

16.3. Bank lisenziyasının vә ya icazәnin lәğv edilmәsi qәrarı haqqında banka maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn әsaslar göstәrilmәklә yazılı mәlumat verilir. 

16.4. Bu Qanunun 16.1.9-cu, 16.1.15-ci, 16.1.16-cı, 16.1.17-ci, 16.1.18-ci vә 16.2.7-ci 

maddәlәrindә göstәrilәn әsaslardan biri olduqda, sәlahiyyәtlәrinә aid edilmiş mәsәlәlәr üzrә 

Mәrkәzi Bank bank lisenziyasının vә ya icazәnin lәğv edilmәsi üçün maliyyә bazarlarına 

nәzarәt orqanına әsaslandırılmış yazılı müraciәt edir.  

M a d d ә   17. Bank lisenziyasının  vә ya icazәnin bankın öz müraciәti ilә lәğvi 

17.1.Bank ona verilmiş bank lisenziyasının vә ya filialın vә nümayәndәliyin açılmasına 

verilmiş icazәnin lәğv edilmәsi haqqında maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına müraciәt edir. 

17.2.Bank ona verilmiş lisenziyanın lәğvi barәdә әrizәyә bank tәrәfindәn tәsdiq edilmiş 

lәğvetmә planını, әrizәnin verildiyi gündәn etibarәn üç ay әvvәlki tarixә kәnar auditor 

tәrәfindәn tәsdiqlәnmiş maliyyә hesabatını әlavә etmәlidir. Maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı әrizәnin tәqdim edildiyi gündәn әn geci  90  tәqvim günü müddәtindә bankın 

müraciәtinә dair qәrar qәbul etmәlidir. 

Bankların filiallarına verilmiş icazәlәrin lәğvi barәdә müraciәtә vә әlavә edilmiş lәğvetmә 

planına maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı әrizәnin tәqdim edildiyi gündәn etibarәn әn geci 

30 tәqvim günü müddәtindә baxaraq bankın müraciәtinә dair qәrar qәbul etmәlidir. 

17.3.Bankın vә ya xarici bankın yerli filialının lәğvetmә planı vә ödәniş qabiliyyәti mәqbul 

hesab edildikdә, habelә bank lisenziyası lәğv edildikdәn sonra onların öz öhdәliklәrini ödәmәk 

üçün yetәrli miqdarda likvid vәsaiti olduqda maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn 

әrizәyә dair müvafiq qәrar qәbul edilir vә bank vә ya xarici bankın yerli filialı bu Qanunun 58-

ci maddәsinin müddәalarına uyğun lәğv edilir. 



17.4.Bank lisenziyasının vә ya icazәnin lәğv edilmәsi barәdә әrizәnin rәdd edilmәsi 

haqqında әsaslandırılmış qәrar maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn dәrhal banka 

vә ya tәsisçi xarici banka vә onun yerli filialına göndәrilmәlidir. 

 

M a d d ә   18. Bank lisenziyasının vә ya icazәnin lәğvi haqqında qәrarın dәrc edilmәsi 

vә qüvvәyә minmәsi 

18.1.Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı bank lisenziyasının vә ya xarici bankın yerli 

nümayәndәliyinin icazәsinin lәğv edilmәsi haqqında qәrarını onu qәbul etdiyi gündәn etibarәn 

5 tәqvim günü müddәtindә dövlәt qeydiyyatı vә vergi orqanlarına lәğvetmә haqqında bildiriş 

göndәrmәli vә kütlәvi informasiya vasitәlәrindә rәsmi mәlumat dәrc etdirmәlidir. Bank 

lisenziyasının vә ya xarici bankın yerli nümayәndәliyinin icazәsinin lәğvi haqqında qәrar, onda 

başqa müddәt nәzәrdә tutulmayıbsa, dәrc edildiyi günün ertәsi günü qüvvәyә minir. 

18.2.  Bank lisenziyasının vә ya xarici bankın yerli nümayәndәliyinin icazәsinin lәğvi 

haqqında qәrarın qüvvәyә mindiyi gündәn etibarәn müvafiq bankın, filialın vә nümayәndәliyin 

adında "lәğv prosesindә olan" sözlәri әlavә edilir vә ona bank lisenziyasına vә ya icazәyә 

әsasәn müvafiq fәaliyyәt növlәrinin hәyata keçirilmәsi qadağan edilir. Bundan sonra bank, 

filial vә ya nümayәndәlik qanunvericiliyә müvafiq surәtdә bankın vә ya xarici bankın yerli 

filialının iflası proseduruna başlanıldığı hallar istisna olmaqla, bu Qanunun tәlәblәri nәzәrә 

alınmaqla qanunvericiliyә uyğun olaraq lәğv olunmalıdır. 

18.3. Yerli vә xarici banklar bank lisenziyasının vә ya icazәnin lәğv edilmәsi 

haqqında maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının qәrarından Azәrbaycan Respublikasının 

İnzibati-Prosessual Mәcәllәsindә müәyyәn edilmiş qaydada mәhkәmәyә şikayәt verә 

bilәrlәr. Şikayәtin verilmәsi maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının müvafiq qәrarının icrasını 

dayandırmır. 

 III  fәsil 

BANKLARIN YARADILMASI, İDARӘ EDİLMӘSİ VӘ DAXİLİ AUDİT 

  

 M a d d ә   19. Bankların tәşkili 

19.1.Bu Qanunun 57-8-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş hallar istisna olmaqla, bank әn azı 

üç hüquqi vә/vә ya fiziki şәxs tәrәfindәn açıq sәhmdar cәmiyyәti formasında yaradılır vә 

fәaliyyәt göstәrir.   



19.2.Siyasi partiyalar, ictimai birliklәr, fondlar vә digәr qeyri-kommersiya tәşkilatlan bankın 

sәhmdarı ola bilmәzlәr. 

19.3.Bank yalnız adlı sәhmlәr buraxa bilәr. Azәrbaycan Respublikasının Mülki 

Mәcәllәsinin 106-1.5-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş hallar istisna olmaqla, bankın imtiyazlı 

sәhm sahiblәri sәs hüququna malik ola bilmәzlәr.   

19.4.Bankın tәsisçilәri olan sәhmdarları onun sonrakı sәhmdarlarına nisbәtәn hәr hansı 

әlavә üstünlüklәrә malik ola bilmәz vә ya hәr hansı әlavә vәzifәlәr daşıya bilmәzlәr. 

M a d d ә   2 0. Bankın nizamnamәsi vә reqlamenti 

20.1. Bankın tәsisçilәri Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinә müvafiq olaraq 

nizamnamәsini tәrtib edir vә tәsdiq edir. Bankın nizamnamәsindә dәyişikliklәr maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanının qabaqcadan yazılı icazәsi ilә edilir. 

20.2. Hәr bir bank onun nizamnamәsinә uyğun olaraq bu Qanunla müәyyәn edilmiş 

qaydada tәsdiq edilәn vә aşağıdakıları müәyyәn edәn daxili reqlament әsasında fәaliyyәt 

göstәrir: 

  

20.2.1.bankın tәşkilati vә idarәetmә strukturu, o cümlәdәn onun әmәliyyat vә inzibati 

şöbәlәri, onların bölmәlәri vә funksiyaları, tabeliyi vә hesabat vermәsi qaydası; 

20.2.2.bankın idarәetmәsi vә nәzarәti altında olan şöbәlәrin vә bölmәlәrin rәhbәrlәrinin 

vәzifәlәri; 

20.2.3.daxili audit xidmәtinin, digәr daimi daxili komissiya vә komitәlәrin funksiyaları; 

20.2.4.bankın inzibatçılarının vә struktur bölmәlәrinin rәhbәrlәrinin bank fәaliyyәtinin 

hәyata keçirilmәsi üzrә sәlahiyyәtlәri; 

20.2.5.filial vә şöbәlәrin inzibatçılarının vәzifәyә tәyin vә azad edilmәsi qaydaları, habelә 

onların bank fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üzrә sәlahiyyәtlәri. 

20.3.  Bankın nizamnamәsinin notariat qaydada tәsdiqlәnmiş surәti, bank tәrәfindәn 

tәsdiqlәnmiş daxili reqlamenti, habelә bankın bank fәaliyyәti ilә әlaqәdar müqavilәlәri 

imzalamaq sәlahiyyәti verilmiş  vәzifәli şәxslәrin siyahısıbank tәrәfindәn maliyyә bazarlarına 

nәzarәt orqanına bir nüsxәdә tәqdim edilir vә maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanında saxlanılır. 

20.4. Bankın nizamnamәsindә edilәn dәyişikliklәr Azәrbaycan Respublikasının Mülki 

Mәcәllәsindә müәyyәn edilmiş qaydada dövlәt qeydiyyatına alınır. Bankın nizamnamәsindә 



vә reqlamentindә edilәn dәyişikliklәr beş tәqvim günü müddәtindә maliyyә bazarlarına 

nәzarәt orqanına tәqdim edilir. 

M a d d ә   2 1. Bankların vә xarici bankların yerli filiallarının kapitalına tәlәblәr 

21.1.Bank mәcmu kapitalmı, xarici bankın yerli filialı isә mәcmu kapitala bәrabәr tutulmuş 

vәsaitini daimi olaraq maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının banklar üçün müәyyәn etdiyi 

mәcmu kapitalın minimum miqdarından aşağı olmayan sәviyyәdә saxlamalıdır. Bankın 

mәcmu kapitalının, xarici bankın yerli filialı üçün isә mәcmu kapitala bәrabәr tutulmuş vәsaitin 

strukturu, komponentlәri vә hesablanması qaydası maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir. 

21.2.Heç bir bank maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının qabaqcadan yazılı icazәsi 

olmadan sәhmlәrinin satın alınması vә ya sәhmlәrin nominal dәyәrinin azaldılması zamanı 

onun dәyәrinin ödәnilmәsi yolu ilә mәcmu kapitalını azalda bilmәz. 

21.3.Heç bir xarici bank maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının qabaqcadan yazılı icazәsi 

olmadan nizamnamә kapitalına bәrabәr tutulmuş vәsaitlәrinin geri götürülmәsi yolu ilә yerli 

filialının mәcmu kapitala bәrabәr tutulmuş vәsaitini azalda bilmәz. 

21.4.Bankın nizamnamә kapitalı vә xarici bankın yerli filialının nizamnamә kapitalına 

bәrabәr tutulan vәsaiti sәhmdarların vә ya xarici bankın yalnız Azәrbaycan Respublikasının 

milli valyutasında ödәdiyi pul vәsaiti ilә formalaşdırılmalıdır. 

21.5.Bankın vә ya xarici bankın yerli filialının inzibatçıları mәcmu kapitalın vә ya mәcmu 

kapitala bәrabәr tutulmuş vәsaitin miqdarının maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının banklar 

üçün müәyyәn etdiyi mәcmu kapitalın (mәcmu kapitala bәrabәr tutulmuş vәsaitin) minimum 

miqdarının 25 faizinә vә ya onun adekvatlıq әmsalının 3 faizә çatdığını müәyyәn etdiklәri 

bütün hallarda dәrhal bu barәdә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına bildiriş 

göndәrmәlidirlәr. 

M a d d ә  22. Bankın nizamnamә kapitalında mühüm iştirak paylarının 

mәhdudlaşdırılması 

22.1. Hәr hansı bir şәxs bankın nizamnamә kapitalında mühüm iştirak payını, o cümlәdәn 

nizamnamә kapitalındakı mövcud payını mühüm iştirak payına çatdıran әlavә payı, habelә 

mühüm iştirak payını artıraraq sәsvermә hüququ olan sәhmlәrin vә ya nizamnamә kapitalının 

20 faizinә, 33 faizinә, 50 faizinә çatmasına vә ya bu miqdarı keçmәsinә, yaxud bankın hәmin 



şәxsin törәmә strukturuna çevrilmәsinә gәtirib çıxaran iştirak payını bu Qanunla müәyyәn 

edilmiş qaydada әldә edә bilәr. 

22.2. Bank, kapitalına mühüm iştirak payı olan şәxsin başqa hüquqi şәxsin kapitalında 

mühüm iştirak paymı әldә etmәsindәn vә ya artırmasından xәbәr tutan kimi bu 

barәdә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına yazılı bildiriş göndәrmәlidir. 

22.3. Bank, kapitalında mühüm iştirak payı olan hüquqi şәxsin kapitalında hәr hansı şәxsin 

mühüm iştirak payını әldә etmәsindәn vә ya artırmasından xәbәr tutan kimi bu 

barәdә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına yazılı bildiriş göndәrmәlidir. 

22.4. Bu Qanunun 22.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulan iştirak payının alınması üçün 

bankın sәlahiyyәtli idarәetmә orqanı müraciәti vә qәrarı ilә birlikdә aşağıdakı 

sәnәdlәri maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına tәqdim edir: 

22.4.1.  hәmin sahib hüquqi şәxs olduqda: 

22.4.1.1.hüquqi şәxsin adı, ünvanı, kommersiya fәaliyyәtinin növü haqqında mәlumatlar, 

azı son üç maliyyә ilini (hüquqi şәxs üç ildәn az müddәtdә yaradıldıqda isә son maliyyә illәrini) 

әhatә edәn vә auditor yoxlamasından keçmiş maliyyә hesabatları vә auditor rәylәri, habelә 

hәmin şәxsin nәzәrdә tutulan iştirak payının әldә edilmәsinә icazә verәn sәlahiyyәtli 

idarәetmә orqanının qәrarının tәsdiqlәnmiş surәti; 

22.4.1.2.hәmin hüquqi şәxsin icra orqanlarının rәhbәrlәrinin siyahısı vә hәr bir rәhbәr 

tәrәfindәn imzalanmış vә imzası notariat qaydasında tәsdiqlәnmiş vәtәndaş qüsursuzluğuna 

dair әrizә; 

22.4.1.3.xarici hüquqi şәxslәr yuxanda göstәrilәn sәnәdlәrdәn başqa qanunvericilikdә 

müәyyәn edilmiş qaydada leqallaşdırılmış aşağıdakı sәnәdlәri tәqdim edirlәr: 

Onun yerlәşdiyi ölkәdә qeydiyyatdan keçdiyini tәsdiqlәyәn sәnәd, nizamnamә 

(әsasnamә), әn azı sonuncu üç maliyyә ili üçün auditor yoxlamasından keçmiş maliyyә 

hesabatı vә auditor rәyi; 

Rәhbәr әcnәbi olduqda, rezidenti olduğu ölkәnin müvafiq hakimiyyәt orqan-ları tәrәfindәn 

onun cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb olunub-olunmadığı barәdә verilmiş arayış; 

22.4.1.4.     şәxs xarici bank olduqda әlavә olaraq bankın yerlәşdiyi ölkәnin bank 

tәnzimlәmәsi vә nәzarәti orqanı tәrәfindәn verilmiş vә bankın bu ölkәdә fiziki vә hüquqi 

şәxslәrdәn depozitlәr vә digәr qaytarılan vәsait cәlb etmәklә bağlı fәaliyyәti hәyata keçirmәk 

üçün lisenziyasının olduğunu vә hәmin tәşkilatın nәzәrdә tutulan iştirak payının әldә 

edilmәsinә etiraz etmәdiyini tәsdiqlәyәn arayış; 

22.4.2.  hәmin sahib fiziki şәxslәr olduqda: 



22.4.2.1.Soyadını, adım, atasının admı vә vәtәndaşlığını, şәxsiyyәt vәsiqәsinin vә 

şәxsiyyәtini tәsdiq edәn digәr sәnәdin mәlumatlarını, mәşğuliyyәt növünü göstәrәn mәlumat 

vә sәnәdlәr, onun sahibliyindә vә ya nәzarәtindә olan hüquqi şәxslәr vә onların mәşğuliyyәt 

növü, tәrәfindәn imzalanmış vә imzası notariat qaydasında tәsdiqlәnmiş vәtәndaş 

qüsursuzluğuna dair әrizә; 

22.4.2.2.fiziki şәxs әcnәbi olduqda, yuxarıda göstәrilәn mәlumat vә sәnәdlәrdәn başqa 

rezidenti olduğu ölkәnin müvafiq hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn onun cinayәt mәsuliyyәtinә 

cәlb olunub-olunmadığı barәdә verilmiş arayış vә bir vә ya bir neçә maliyyә tәşkilatının 

müsbәt tövsiyәlәri vә/vә ya bank hesablarından çıxarışlar; 

22.4.3.        hәmin şәxsin bankların vә ya başqa hüquqi şәxslәrin kapitalında mühüm iştirak 

paylarının miqdarı haqqında mәlumat; 

22.4.4.bankların vә başqa hüquqi şәxslәrin hәmin şәxsin kapitalında mühüm iştirak 

paylarının miqdarı haqqında mәlumat; 

22.4.5.bu Qanunun 22.4.3-cü vә 22.4.4-cü maddәlәrindә göstәrilmiş hüquqi şәxslәrin 

fәaliyyәtinin әsas istiqamәtlәri vә onların baş ofislәrinin ünvanı. 

22.5.   Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı bu Qanunun 22.4-cü maddәsinә uyğun verilmiş 

әrizәyә әn geci 90 tәqvim günü müddәtindә baxır. Hәmin müddәt әrzindә maliyyә bazarlarına 

nәzarәt orqanı әrizәyә dair münasibәtini banka yazılı surәtdә bildirmәzsә, әrizәyә müsbәt 

baxılmış hesab edilir. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı icazәnin verilmәsindәn aşağıdakı 

hallarda imtina edir: 

22.5.1.bu Qanunun 22.4-cü maddәsindә nәzәrdә tutulan sәnәdlәr tam tәqdim 

olunmadıqda; 

22.5.2.hüquqi şәxsin icra orqanlarının rәhbәrlәri mәqbul vә lazımi keyfiyyәtlәrә malik 

olmadıqda; 

22.5.3.fiziki şәxs mәqbul vә lazımi keyfiyyәtlәrә malik olmadıqda; 

22.5.4.mühüm iştirak payını әldә edәcәk hüquqi şәxsin maliyyә vәziyyәti qeyri-qәnaәtbәxş 

olduqda; 

22.5.5.iştirak payının әldә edilmәsi nәticәsindә bank, bank vә ya bank holdinq şirkәti 

olmayan xarici hüquqi şәxsin törәmә strukturuna çevrildikdә; 

22.5.6.xarici ölkәnin bank tәnzimlәmәsi vә nәzarәti orqanı xarici banka vә ya xarici bank 

holdinq şirkәtinә bankın onların törәmә strukturuna çevrilmәsinә razılıq vermәdikdә; 

22.5.7.iştirak payının әldә edilmәsi nәticәsindә bankla bağlı olacaq xarici banka vә ya xarici 

bank holdinq şirkәtinә onların yerlәşdiyi ölkәdә lazımınca nәzarәt edilmәdiyinә vә ya hәmin 



ölkәnin nәzarәt orqanları qarşılıqlı әmәkdaşlıqdan imtina etdiyinә görә maliyyә bazarlarına 

nәzarәt orqanının vә Mәrkәzi Bankın öz nәzarәt funksiyalarını hәyata keçirmәsi mümkün 

olmadıqda. 

22.6.Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının verdiyi icazәdә iştirak payının әldә edilmәsinin 

başa çatmalı olduğu maksimum müddәt göstәrilir. 

22.7.Qabaqcadan icazәsi olmadan hәr hansı bir şәxs belә iştirak payı әldә edәrsә, maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanı hәmin şәxsә onun bankdakı payının icazәsiz aldığı hissәsini 

müәyyәn etdiyi tarixәdәk lәğv etmәsi barәdә yazılı göstәriş verir. 

Mühüm iştirak payının әldә edilmәsi üçün müәyyәn edilmiş maksimum müddәtlәrә riayәt 

edilmәzsә, maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı hәmin şәxsә müddәt bitdikdәn sonra aldığı 

hissәsini müәyyәn etdiyi tarixәdәk lәğv etmәsi barәdә yazılı göstәriş verir. 

Hәmin şәxslәrin lәğv olunmalı hissәdә sәsvermә hüququ sәhmdarların ümumi 

yığıncağının iclaslarında nәzәrә alınmır. 

22.8.Bankın kapitalında mühüm iştirak payına malik olan hәr hansı bir şәxs ona mәxsus 

sәs hüquqlarını vә ya nizamnamә kapitalındakı payını 20 faizdәn, 33 faizdәn vә ya 50 faizdәn 

aşağı sәviyyәyә endirmәzdәn әvvәl bu barәdә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına yazılı 

mәlumat vermәlidir. 

22.9.Banklar onların kapitalında payların bu Qanunun 22.1-ci vә ya 22.8-ci maddәlәrindә 

göstәrilmiş kәmiyyәtlәrdәn az vә ya çox olmasına sәbәb olan hәr hansı pay әldә 

edilmәsindәn vә ya lәğv edilmәsindәn xәbәr tutan kimi bu barәdә maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanına mәlumat vermәlidirlәr. Banklar hәmçinin mühüm iştirak paylarına malik olan 

sәhmdarlar, onların ünvanları, hәmin payların miqdarı haqqında mәlumatları ildә iki dәfәdәn 

az olmayaraq maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına yazılı şәkildә bildirmәlidirlәr. 

22.10.  Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı aşağıdakı halları aşkar etdikdә bankın 

kapitalında mühüm iştirak payı olan şәxsin payının özgәninkilәşdirilmәsi vә ya bank 

tәrәfindәn geri alınması barәdә mәhkәmәyә әrizә ilә müraciәt edir: 

22. 10.1. hüquqi şәxsin icra orqanlarının rәhbәrlәrindәn hәr hansı biri vә ya fiziki şәxs 

mәqbul vә lazımi keyfiyyәtlәrә malik olan şәxs olmadıqda; 

22. 10.2. bankın maliyyә sağlamlığına vә ya onun etibarlı idarә olunmasına tәhlükә törәdә 

bilәn dәrәcәdә banka tәsir göstәrildikdә; 

22. 10.3. bank vә ya xarici bank holdinq şirkәtinin bank lisenziyası lәğv edildikdә; 

22. 10.4. xarici bank vә ya xarici bank holdinq şirkәtinin yerlәşdiyi ölkәdә hәmin ölkәnin 

bank tәnzimlәmәsi vә nәzarәti orqanı tәrәfindәn onlara lazımınca nәzarәt hәyata 



keçirilmәdikdә vә ya onlar bu sahәdә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı ilә qarşılıqlı 

әmәkdaşlıqdan imtina etdikdә. 

22.11.  Bu Qanunun 22.10-cu maddәsinә müvafiq maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının 

verdiyi әrizәyә mәhkәmә әn geci 30 tәqvim günü müddәtindә baxır. 

M a d d ә   2 3. Bankların idarәetmә strukturu 

Hәr bir bank ali idarәetmә orqanı olan sәhmdarların ümumi yığıncağı, onun idarә 

olunmasına vә işinә nәzarәti hәyata keçirәn orqan olan Müşahidә Şurası, bankda audit işini 

tәşkil edәn Audit Komitәsi vә mәsul icra orqanı olan İdarә Heyәti tәrәfindәn idarә olunur. 

Cәmiyyәtin icra orqanının sәlahiyyәtlәri müqavilәyә әsasәn başqa hüquqi şәxsә vә ya fәrdi 

sahibkara (idarәçiyә) verilә bilmәz. 

M a d d ә   2 4. Sәhmdarların ümumi yığıncağı 

24.1. Bank sәhmdarlarının ümumi yığıncağının müstәsna sәlahiyyәtlәrinә aşağıdakılar 

aiddir: 

24.1.1.bankın nizamnamәsini qәbul etmәk, nizamnamәyә әlavә vә dәyişikliklәr etmәk; 

24.1.2.bankın reqlamentini qәbul etmәk vә reqlamentә әlavә vә dәyişikliklәr etmәk; 

24.1.3.bankın faiz dәrәcәlәri, aktivlәrin yerlәşdirilmәsi vә kateqoriyaları barәsindә 

siyasәtini, habelә bankın ümumi maliyyә, uçot, inzibati vә kadr siyasәtini müәyyәnlәşdirmәk; 

24.1.4.digәr hüquqi şәxslәrin kapitalında bankın iştirakı barәdә qәrarlar qәbul etmәk, 

bankın filiallarını vә nümayәndәliklәrini yaratmaq vә fәaliyyәtlәrinә xitam vermәk, onların 

әsasnamәlәrini tәsdiq etmәk; 

24.1.5.növbәti vә tәlәb olunduğu hallarda növbәdәnkәnar auditin keçirilmәsi barәdә qәrar 

qәbul etmәk vә bu mәqsәdlә kәnar auditoru tәyin etmәk; 

24.1.6.bankın büdcәsini qәbul vә tәsdiq etmәk; 

24.1.7.bankın İdarә Heyәtinin üzvlәrini tәyin vә azad etmәk, İdarә Heyәtinin әsasnamәsini 

tәsdiq etmәk; 

24.1.8.bankın Müşahidә Şurasının vә Audit Komitәsinin üzvlәrini tәyin vә azad etmәk, 

hәmin idarәetmә orqanlarının әsasnamәsini tәsdiq etmәk, bu Qanunun tәlәblәri nәzәrә 

alınmaqla bankın inzibatçılarının işә götürülmәsi müddәtlәrini vә şәrtlәrini müәyyәnlәşdirmәk; 

24.1.9.  Müşahidә Şurası üzvlәrinin sәlahiyyәtlәri istisna olmaqla, bankın inzibatçılarının 

bank adından vә bank hesabına öhdәliklәr qәbul etmәk sәlahiyyәtlәrini vә hәmin 



sәlahiyyәtlәrin bankın digәr әmәkdaşlarına verilmәsi hüququnun hәdlәrini 

müәyyәnlәşdirmәk; 

24.1.10.bu Qanunun 28-ci maddәsinә әsasәn bank inzibatçılarının kommersiya 

maraqlarmı açıqlaması haqqında qaydaları vә hәmin qaydalara dәyişiklik vә әlavәlәri qәbul 

etmәk; 

24.1.11.bankın törәmә tәsәrrüfat cәmiyyәtlәrini yaratmaq vә fәaliyyәtlәrinә xitam vermәk, 

başqa bankın satın alınması barәdә qәrarlar qәbul etmәk; 

24.1.12.nizamnamә kapitalının artırılması vә azaldılması barәdә qәrarlar qәbul etmәk, 

bank sәhmlәrinin buraxılması müddәtlәrini vә şәrtlәrini müәyyәnlәşdirmәk, habelә bankda 

mühüm iştirak payının әldә edilmәsinә razılıq vermәk; 

24.1.13.bankın kәnar auditor tәrәfindәn tәsdiqlәnmiş vә Audit Komitәsi tәrәfindәn tövsiyә 

edilmiş illik maliyyә hesabatlarını tәsdiq etmәk, habelә xalis mәnfәәt hesabına ehtiyatların 

yaradılması vә dividentlәrin ödәnilmәsi barәdә qәrar qәbul etmәk; 

24.1.14.bankın satılması, yenidәn tәşkili vә lәğvi barәsindә qәrarlar qәbul etmәk; 

24.1.15.Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsi ilә, bu Qanunla vә bankın 

nizamnamәsi ilә sәlahiyyәtinә aid edilmiş digәr mәsәlәlәri hәll etmәk.   

24.2. bu Qanunun 24.1.2 - 24.1.7-ci maddәlәri ilә sәhmdarların ümumi yığıncağının 

müstәsna sәlahiyyәtlәrinә aid edilmiş mәsәlәlәr hәll edilmәk üçün bankın Müşahidә Şurasına 

verilә bilәr. 

24.3. Bankın tәsis yığıncağı bütün tәsisçilәr vә ya onların nümayәndәlәri iştirak etdikdә 

sәlahiyyәtli sayılır. Sәhmdarların sonrakı ümumi yığıncaqları (o cümlәdәn yenidәn vә tәkrarәn 

çağırılan ümumi yığıncaqlar) bütün sәsvermә hüququ olan sәhmlәrin azı 60 faizinin sahibi 

olan sәhmdarlar iştirak etdikdә sәlahiyyәtli sayılır. Bankın tәsis yığıncağında onun 

yaradılması, nizamnamәsinin qәbul edilmәsi vә idarәetmә orqanlarının formalaşdırılması 

barәdә qәrarlar yekdilliklә qәbul edilir. Nizamnamәyә әlavә vә dәyişikliklәr 

edilmәsi,  Müşahidә Şurası vә İdarә Heyәti üzvlәrinin tәyin vә azad edilmәsi, bankın 

satılması, yenidәn tәşkili, başqa bankın alınması vә bankın fәaliyyәtinә xitam verilmәsi 

mәsәlәlәri üzrә qәrarlar yığıncaqda tәmsil edilәn sәhmdarların 75 faiz sәs çoxluğu ilә qәbul 

olunur. Banka aidiyyәti olan şәxslә dәyәri bankın aktivlәrinin 5 faizini vә daha çox hissәsini 

tәşkil edәn әqdin bağlanması haqqında qәrar bank tәrәfindәn cәlb edilmiş müstәqil auditorun 

rәyi vә sәsvermәdә iştirak etmәk hüququ olan sәhmdarların ümumi yığıncağının sadә sәs 

çoxluğu ilә qәbul edilir. Bütün digәr qәrarlar yığıncaqda iştirak edәn sәhmdarların sadә sәs 

çoxluğu ilә qәbul olunur.   



24.4. Sәhmdarlar Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinin 49-1.2-ci vә 49-1.3-cü 

maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş hallar istisna olmaqla, bankın nizamnamә kapitalındakı 

paylarına mütәnasib sәs hüququna malikdirlәr. Hәr bir sәhmdar sәhmdarların ümumi 

yığıncağında özünün sәs hüququnu hәm şәxsәn, hәm dә sәlahiyyәtli nümayәndәsi vasitәsilә 

hәyata keçirә bilәr. Etibarnamә yazılı şәkildә rәsmilәşdirilir vә yığıncağın protokoluna qoşulur. 

Etibarnamә yığıncaq başlananadәk verilir. Sәhmdarları qanuni әsasda tәmsil edәn şәxslәr 

üçün ayrıca etibarnamә tәlәb olunmur. Hәmin şәxslәr bu cür sәlahiyyәtlәrini tәsdiqlәyәn 

sәnәd tәqdim edirlәr.  

24.5. Sәhmdarların növbәti vә növbәdәnkәnar yığıncaqları keçirilә bilәr. Sәhmdarların hәr 

bir növbәti ümumi yığıncağının keçirilmәsi günü, yeri, vaxtı vә gündәlik üzrә materiallarla 

tanış olma qaydası barәsindә bildirişlәr, habelә hәmin yığıncağın gündәliyi yığıncağın 

keçirilmәsi gününә әn azı 45 tәqvim günü qalmış sәhmdarlara göndәrilir vә bu barәdә kütlәvi 

informasiya vasitәlәrindә mәlumat dәrc etdirilir. Bildirişlә birlikdә göndәrilәn gündәliyә daxil 

edilmәmiş mәsәlәlәr üzrә qәrar qәbul olunmasına yol verilmir. Növbәti yığıncaqlar ildә bir 

dәfәdәn az olmayaraq keçirilir. Növbәti yığıncaqlar bankın hәr il üçün maliyyә hesabatı tәrtib 

edildikdәn vә kәnar auditor yoxlamasından keçdikdәn sonra әn geci iki ay әrzindә keçirilir. 

Növbәdәnkәnar yığıncaqlar sәsvermә hüququ olan sәhmlәrin azı 5 faizinin sahiblәri olan 

sәhmdarların, Müşahidә Şurasının, Audit Komitәsinin vә İdarә Heyәtinin tәlәbi ilә çağırıla 

bilәr. Növbәdәnkәnar yığıncaqların çağrılması qaydası vә müddәti Azәrbaycan 

Respublikasının Mülki Mәcәllәsi ilә tәnzimlәnir. 

24.6. Sәhmdarların yığıncağında sәsvermә hüququna malik olan bütün sәhmdarlar tәmsil 

olunmuşdursa, yığıncaq onun çağırılması vaxtından vә üsulundan asılı olmayaraq 

sәlahiyyәtli sayılır. Sәsvermә hüququna malik olan sәhmdarların hamısı yekdilliklә razılıq 

verәrsә, bu yığıncaq gündәliyә daxil edilmәmiş mәsәlәlәri dә müzakirә edә vә onlara dair 

qәrarlar qәbul edә bilәr. 

 

M a d d ә   2 5. Müşahidә Şurası 

25.1. Bankın Müşahidә Şurasının sәlahiyyәtlәrinә aşağıdakılar aiddir: 

25.1.1.bankın idarә edilmәsinә vә fәaliyyәtinә nәzarәti hәyata keçirmәk, o cümlәdәn 

bankın İdarә Heyәtindәn hesabat almaq; 

25.1.2.sәhmdarların ümumi yığıncağı vә İdarә Heyәti üçün tövsiyәlәr vermәk; 



25.1.3.sәhmdarların ümumi yığıncağının hәr bir iclasmı bildirişlәr göndәrmәk yolu ilә 

çağırmaq vә sәhmdarların, habelә Audit Komitәsinin vә İdarә Heyәtinin tәlәbi ilә vә onların 

gündәliyi üzrә keçirilәn növbәdәnkәnar iclaslar istisna olmaqla, hәr bir iclasın gündәliyini 

qәbul etmәk; 

25.1.4.bank tәrәfindәn qüvvәdә olan qanunvericiliyin pozulması faktını müәyyәn etdikdә 

bu pozuntu barәsindә sәhmdarların ümumi yığıncağını, Audit Komitәsini vә İdarә Heyәtini 

xәbәrdar etmәk, maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına isә bank qanunvericiliyinin vә “Cinayәt 

yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun 

maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun 

tәlәblәrinin pozulması faktları barәdә bildiriş göndәrmәk;   

25.1.5.bu Qanuna müvafiq olaraq İdarә Heyәti üzvlәrini vәzifәdәn kәnarlaşdırmaq, 

sәhmdarların ümumi yığıncağında tәsdiq edilәnәdәk onları müvәqqәti olaraq bu Qanunun 10-

cu maddәsinin tәlәblәrinә cavab verәn başqa şәxslәrlә әvәz etmәk; 

25.1.5-1. bankın Audit Komitәsinin üzvlәrini tәyin vә azad etmәk, Audit Komitәsinin 

әsasnamәsini tәsdiq etmәk; 

25.1.6. bank ilә İdarә Heyәtinin bir vә ya bir neçә üzvü arasında mәnafelәr toqquşması 

olduğu hallarda bankı idarә vә tәmsil etmәk; 

25.1.7. bankın etibarlı vә prudensial idarә olunmasını tәmin etmәk üçün zәruri olan 

qaydaları vә daxili әsasnamәlәri qәbul etmәk, habelә cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul 

vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә 

qarşı daxili nәzarәt sistemini hazırlamaq vә tәtbiq etmәk;  

25.1.8. bankın kapital ehtiyatları yaradılması haqqında qәrar qәbul etmәk; 

25.1.9. bu Qanunun 24.3-cü vә 25.1.10-cu maddәlәrinin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla, bankın 

nizamnamә kapitalının 50 faizindәn artıq mәblәğdә vә bankın nizamnamәsindә nәzәrdә 

tutulmuş hallarda bank adından müvafiq әqdlәrin bağlanmasına icazә vermәk; 

25.1.10.  sәhmdarların ümumi yığıncağının sәlahiyyәtinә aid olan hallar istisna olmaqla, 

aidiyyәti şәxslәrlә dәyәri bankın aktivlәrinin 5 faizәdәk hissәsini tәşkil edәn әqdin bağlanması 

haqqında qәrar qәbul etmәk;   

25.1.11. bankın fәaliyyәtinin kompleks vә ya ayrı-ayn sahәlәrinin yoxlanması barәdә qәrar 

qәbul etmәk; 

25.1.12. kәnar vә daxili auditorların, habelә yoxlayıcı orqanların yoxlamalarının nәticәlәrini 

nәzәrdәn keçirmәk vә bu yoxlamaların yekunlarına dair tәdbirlәr görmәk;  



25.1.13.bu Qanunla, bankın nizamnamәsi vә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının 

normativ xarakterli aktları ilә nәzәrdә tutulmuş digәr sәlahiyyәtlәri hәyata keçirmәk. 

Müşahidә Şurası bu Qanunun 25.1.6-cı maddәsindә nәzәrdә tutulan sәlahiyyәti icra 

etmәzdәn әvvәl maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına әsasları göstәrmәklә yazılı bildiriş 

göndәrir vә sәhmdarların ümumi yığıncağının növbәdәnkәnar iclasmı çağırır. Maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanı Müşahidә Şurasının qәrarına dair öz münasibәtini bildirә bilәr. 

Müşahidә Şurasının bu Qanunun 25.1.5, 25.1.6 vә 25.1.8-ci maddәlәrinә әsasәn qәbul 

etdiyi qәrarlar sәhmdarların ümumi yığıncağının növbәti iclasının gündәliyinә daxil edilmәli 

vә müzakirә olunmalıdır. 

25.2. Bankın Müşahidә Şurası 3 nәfәrdәn az olmamaqla, tәk sayda üzvlәrdәn ibarәtdir. 

Şuranın üzvlәri bankın sәhmdarlarının ümumi yığıncağı tәrәfindәn sәhmdarlardan vә/vә ya 

kәnar şәxslәrdәn 3 ildәn çox olmayan müddәtә tәyin edilәn fiziki şәxslәrdir. Şuranın üzvlәri 

növbәti müddәtlәrә yenidәn seçilә bilәrlәr. Sәhmdarların ümumi yığıncağı Müşahidә 

Şurasının üzvlәri sırasından Müşahidә Şurasının sәdrini tәyin edir. Müşahidә Şurası 

üzvlәrinin muzdu bankın bölüşdürülmәmiş mәnfәәtinin faizi şәklindә vә ya әmәk haqqı 

formasında sәhmdarların ümumi yığıncağında tәyin edilә bilәr. 

25.3. bu Qanunun 10-cu maddәsinin müvafiq tәlәblәrinә uyğun gәlmәyәn fiziki şәxslәr 

bankın Müşahidә Şurasının üzvü ola bilmәz vә bank sәhmdarlarının ümumi yığıncağının azad 

edilmәlidirlәr. 

25.4. Müşahidә Şurası onun iclasında üzvlәrinin yarısından çoxu iştirak etdikdә 

sәlahiyyәtlidir. İclasların keçirilmәsi qaydası bankın nizamnamәsindә vә ya Müşahidә Şurası 

haqqında әsasnamәdә müәyyәn edilir. 

25.5. Müşahidә Şurasının iclasları әn azı üç ayda bir dәfә keçirilir. İclasların nәticәlәrinә 

dair protokol Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinә müvafiq qaydada tәrtib edilir. 

25.6. Müşahidә Şurasının qәrarları yığıncaqda iştirak edәn üzvlәrinin sadә sәs çoxluğu ilә 

qәbul edilir. Hәr bir üzv bir sәs hüququna malikdir. Üzvlәrin sәsvermә zamanı bitәrәf 

qalmasına icazә verilmir. Sәslәr bәrabәr olduqda Müşahidә Şurası sәdrinin sәsi hәlledici 

sayılır. 

M a d d ә   2 6. İdarә Heyәti 

26.1. Bankın İdarә Heyәti bankın idarә olunması vә fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün 

mәsuliyyәt daşıyır. 



26.2. İdarә Heyәti 3 nәfәrdәn az olmamaqla, tәk sayda üzvlәrdәn ibarәtdir. İdarә Heyәtinin 

üzvlәri bank sәhmdarlarının ümumi yığıncağı tәrәfindәn 3 ildәn çox olmayan müddәtә tәyin 

edilirlәr. Onlar növbәti müddәtlәrә yenidәn seçilә bilәrlәr. Sәhmdarların ümumi yığıncağı 

İdarә Heyәtinin üzvlәrindәn birini İdarә Heyәtinin sәdri tәyin edir. İdarә Heyәti sәdrinin 

sәlahiyyәtlәri İdarә Heyәtinin әsasnamәsindә müәyyәn edilir. 

26.3. Bu Qanunun 10-cu maddәsinin müvafiq tәlәblәrinә uyğun gәlmәyәn fiziki şәxslәr 

bankın İdarә Heyәtinin üzvü ola bilmәz vә sәhmdarların ümumi yığıncağının qәrarı ilә İdarә 

Heyәtinin üzvlәri vәzifәsindәn azad edilmәlidirlәr. 

26.4. İdarә Heyәti onun iclasında üzvlәrinin yarısından çoxu iştirak etdikdә sәlahiyyәtlidir. 

26.5. İdarә Heyәtinin qәrarları yığıncaqda iştirak edәn üzvlәrinin sadә sәs çoxluğu ilә qәbul 

edilir. Hәr bir üzv bir sәs hüququna malikdir. Üzvlәrin sәsvermә zamanı bitәrәf qalmasına 

icazә verilmir. Sәslәr bәrabәr olduqda İdarә Heyәtinin sәdrinin sәsi hәlledici sayılır. 

M a d d ә     2 7. Audit Komitәsi vә daxili audit 

27.1.Hәr bir bankda müstәqil Audit Komitәsi vә daxili audit bölmәsi (departament, şöbә vә 

s.) fәaliyyәt göstәrir. 

27.2.Audit Komitәsinin sәlahiyyәtlәrinә aşağıdakılar aiddir: 

27.2.1.bankın audit siyasәtini vә strategiyasını müәyyәn etmәk; 

27.2.2.daxili audit planlarmı tәsdiq etmәk vә audit bölmәsinin fәaliyyәtinә nәzarәti hәyata 

keçirmәk; 

27.2.3.kәnar auditin tәyin edilmәsi ilә әlaqәdar bankın sәlahiyyәtli idarәetmә orqanlarına 

tәkliflәr vermәk; 

27.2.4.kәnar auditlә birgә işi tәşkil etmәk, auditin nәticә vә tövsiyәlәrinin hәyata 

keçirilmәsinә yardım etmәk; 

27.2.5.bankın idarәetmә orqanları ilә kәnar auditorlar, habelә nәzarәt orqanları arasında 

әlaqәlәr qurmaq; 

27.2.6.daxili nәzarәt sistemlәrinin tәkmillәşdirilmәsinә dair Sәhmdarların Ümumi 

Yığıncağına vә Müşahidә Şurasına tәkliflәr vermәk. 

27.2.7. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının normativ xarakterli aktları ilә nәzәrdә 

tutulmuş digәr sәlahiyyәtlәri hәyata keçirmәk. 

27.3.Bankın Audit Komitәsi üç nәfәrdәn az olmamaqla tәk sayda üzvlәrdәn ibarәtdir. 

Komitәnin üzvlәri Müşahidә Şurası tәrәfindәn 3 ildәn çox olmayan müddәtә tәyin edilir. 

Komitәnin üzvlәri növbәti müddәtә yenidәn seçilә bilәr. Sәhmdarların Ümumi Yığıncağı 



Komitәnin üzvlәrindәn birini Komitәnin sәdri tәyin edir. Audit Komitәsinin üzvlәrinin әmәk 

haqqı formasında muzdu Sәhmdarların Ümumi Yığıncağı tәrәfindәn tәyin edilir. 

27.4.Bu Qanunun 10-cu maddәsinin müvafiq tәlәblәrinә uyğun gәlmәyәn ,habelә bankın 

digәr idarәetmә orqanlarının üzvü olan şәxslәr bankın Audit Komitәsinin üzvü ola bilmәz vә 

Müşahidә Şurasının qәrarı ilә Audit Komitәsinin üzvlәri vәzifәsindәn azad edilmәlidirlәr. 

27.5.Audit Komitәsi onun iclasında üzvlәrinin yarısından çoxu iştirak etdikdә sәlahiyyәtlidir. 

İclasların keçirilmәsi qaydası Audit Komitәsi haqqında tәsdiq edilmiş әsasnamәdә müәyyәn 

edilir. 

27.6.Audit Komitәsinin qәrarları yığıncaqda iştirak edәn üzvlәrinin sadә sәs çoxluğu ilә 

qәbul edilir. Hәr bir üzv bir sәs hüququna malikdir, üzvlәrin sәsvermә zamanı bitәrәf 

qalmasına icazә verilmir. Sәslәr bәrabәr olduqda Audit Komitәsi sәdrinin sәsi hәlledici sayılır. 

27.7.Daxili audit bölmәsi (departament, şöbә vә s.) Audit Komitәsinin nәzarәti altında 

fәaliyyәt göstәrir vә bankın icra orqanı ilә qarşılıqlı surәtdә bankda daxili nәzarәt vә risklәrin 

idarә edilmәsi sisternlәrinin fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinә fasilәsiz nәzarәti hәyata keçirir; 

27.8.Daxili audit bölmәsinin rәhbәri vә әmәkdaşları Audit Komitәsinin tәqdimatı ilә bankın 

Müşahidә Şurası tәrәfindәn vәzifәyә tәyin edilir vә vәzifәdәn azad olunur. 

27.9.Bankda Audit Komitәsinin vә daxili audit bölmәsinin fәaliyyәtinin standart vә 

qaydalarını maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı müәyyәn edir. 

 

M a d d ә   2 8. Kommersiya maraqlarının açıqlanması 

28.1.Müşahidә Şurasının, Audit Komitәsinin vә İdarә Heyәtinin hәr bir üzvü özünün vә ailә 

üzvlәrinin birbaşa vә ya dolayısı ilә malik ola bildiyi mühüm kommersiya maraqlarını bankın 

İdarә Heyәti vә Müşahidә Şurası qarşısında açıqlayır. Belә mәlumatlar hәmin şәxslәr bankın 

idarәetmә orqanlarının üzvü seçildikdә vә sonrakı dövrlәrdә bankın daxili qaydalarına 

müvafiq olaraq açıqlanır. 

28.2.Müşahidә Şurasının, Audit Komitәsinin, İdarә Heyәtinin vә bankın hәr hansı digәr 

komitәsinin vә ya işçi qrupunun üzvlәrindәn birinin, habelә daxili audit bölmәsinin 

әmәkdaşlarının marağı ilә bağlı mәsәlә müzakirәyә çıxarıldıqda hәmin üzv öz marağı 

barәsindә müzakirә başlanmazdan әvvәl mәlumat vermәli, müzakirәdә vә qәrarın qәbulunda 

iştirak etmәmәli, onun iştirakı isә yetәrsayın müәyyәn edilmәsi zamanı nәzәrә alınmamalıdır. 

28.2-1. Müşahidә Şurasının, Audit Komitәsinin vә İdarә Heyәtinin üzvlәri, habelә bankın 

struktur bölmәlәrinin (filial, nümayәndәlik, şöbә vә s.) rәhbәrlәri özlәrinin, Azәrbaycan 



Respublikasının Mülki Mәcәllәsinin 49-1.1.3-cü vә 49-1.1.5-ci maddәlәrindә göstәrilәn 

şәxslәrin bağlanılan әqdә münasibәtdә aidiyyәti şәxs qismindә çıxış etmәlәri, hәmçinin 

hәmin әqdlә әlaqәdar öz maraqlarının xüsusiyyәtlәri (onun yaranması, hәcmi vә s.) barәdә 

mәlumatı Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinin 49-1.5-ci, 49-1.6-cı vә 49-1.7-ci 

maddәlәri ilә müәyyәn edilmiş qaydada tәqdim etmәlidirlәr.  

28.3. Bankın Müşahidә Şurasının, Audit Komitәsinin vә İdarә Heyәtinin üzvlәri bankın 

sәhmlәri ilә әqd bağlayarkәn mәlumatı Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinә 

müvafiq qaydada açıqlamalıdır. 

28.4. İdarә Heyәtinin üzvlәrinin şәxsi marağı ilә bankın maraqları arasında ziddiyyәtlәrә 

gәtirib çıxara bilәn hallarda mәlumat verilmәsi, habelә bankın maraqlarına zidd olan әqdlәrin 

bağlanması Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinin 107-10.5-ci maddәsinin 

tәlәblәrinә uyğun hәyata keçirilir. 

M a d d ә   2 9. Bankların yenidәn tәşkili 

Bankın, o cümlәdәn bank lisenziyası lәğv edilmiş bankın yenidәn tәşkilinә (birlәşmәsinә, 

qoşulmasına, bölünmәsinә, ayrılmasına vә ya çevrilmәsinә) maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanının müәyyәn etdiyi qaydada vә onun qabaqcadan yazılı razılığı ilә yol verilir. 

Maddә   30.  Hüquqi şәxslәrin  kapitalında bankların iştirakının mәhdudlaşdırılması 

30.1. Bankın başqa hüquqi şәxsdә iştirak payı әldә etmәsi aşağıdakı hallardan birinә 

sәbәb olarsa, bank hәmin payı әldә etmәk hüququna malik deyildir: 

30.1.1.iştirak payının balans mәblәği bankın mәcmu kapitalının 10 faizindәn çox olduqda; 

30.1.2.bankın bütün bu cür iştirak paylarının mәcmu balans mәblәği bankın mәcmu 

kapitalının 40 faizindәn çox olduqda. 

30.2. Bank hüquqi şәxslәrin kapitalında mühüm iştirak paymı tәşkil edәcәk vә ya artıracaq, 

habelә hüquqi şәxsi bankın törәmә strukturuna çevirә bilәcәk iştirak paymı maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanının qabaqcadan yazılı icazәsi ilә әldә edә bilәr. 

30.3.Banka borcu olan şәxsin maliyyә sağlamlaşdırılması tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi 

dövründә vә ya borcun әvәzinә bankın mülkiyyәtinә keçirilmiş sәhmlәr (paylar) iki ildәn çox 

olmayan müddәtә bu Qanunun 30.1-ci maddәsinә müvafiq olaraq mühüm iştirak payının 

hesablanmasında nәzәrә alınmır. 



30.4.Bu Qanunun 30.2-ci maddәsinә әsasәn icazә almaq üçün banklar maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanına aşağıdakı sәnәdlәri qoşmaqla yazılı әrizә tәqdim edirlәr: 

30.4.1.bankın başqa hüquqi şәxslәrin kapitalında nәzәrdә tutulan iştirak payının әldә 

edilmәsi haqqında sәlahiyyәtli idarәetmә orqanının qәrarının tәsdiqlәnmiş surәti; 

30.4.2.bankın başqa hüquqi şәxslәrin kapitalında mühüm iştirak payları vә nәzәrdә tutulan 

iştirak payının artırılması nәticәsindә yaranacaq mühüm iştirak payının miqdarı haqqında 

mәlumat; 

30.4.3.kapitalında mühüm iştirak payı әldә edilmәsi nәzәrdә tutulan hüquqi şәxslәrin 

fәaliyyәtlәrinin әsas istiqamәtlәri vә ünvanları haqqında mәlumat, azı son üç maliyyә ilini 

(hüquqi şәxs üç ildәn az müddәtdә yaradıldıqda isә son maliyyә illәrini) әhatә edәn vә auditor 

yoxlamasından keçmiş maliyyә hesabatları vә auditor rәylәri (maliyyә vәziyyәtini әks etdirәn 

hesabatlara dair tәlәb yeni yaradılan hüquqi şәxslәrә şamil edilmir); 

30.4.4.nәzәrdә tutulan iştirak payının әldә edilmәsi nәticәsindә hüquqi şәxs bankın törәmә 

strukturuna çevrilәrsә, bu hüquqi şәxsin icra orqanlarının rәhbәrlәrinin siyahısı vә hәr bir 

rәhbәr tәrәfindәn imzalanmış vә imzaları notariat qaydasında tәsdiqlәnmiş vәtәndaş 

qüsursuzluğuna dair әrizә; 

Rәhbәr әcnәbi olduqda, rezidenti olduğu ölkәnin müvafiq hakimiyyәt orqan-ları tәrәfindәn 

onun cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb olunub-olunmadığı barәdә verilmiş vә qanunvericilikdә 

müәyyәn edilmiş qaydada leqallaşdırılmış arayış; 

30.4.5.  bankın mühüm iştirak payını әldә edәcәyi hüquqi şәxs xarici bank olduqda әlavә 

olaraq xarici bankın baş ofisinin yerlәşdiyi ölkәnin bank tәnzimlәmәsi vә nәzarәti orqanı 

tәrәfindәn verilmiş vә bankın bu ölkәdә fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn depozitlәr vә digәr 

qaytarılan vәsait cәlb etmәklә bağlı fәaliyyәti hәyata keçirmәk üçün icazәsinin olduğunu vә 

hәmin tәşkilatın nәzәrdә tutulan iştirak payının әldә edilmәsinә etiraz etmәdiyini tәsdiqlәyәn 

arayış. 

30.5.  Bu Qanunun 30.4-cü maddәsinin tәlәblәrinә uyğun tәqdim edilәn sәnәdlәrә maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanında әn geci 90 tәqvim günü müddәtindә baxılır. Hәmin müddәt 

әrzindә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı әrizәyә dair münasibәtini banka yazılı surәtdә 

bildirmәzsә, әrizәyә müsbәt baxılmış hesab edilir. Aşağıdakı halları aşkar etdikdә maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanı başqa hüquqi şәxslәrin kapitalında iştirak etmәyә banka icazә 

vermir: 

30.5.1.bu Qanunun 30.4-cü maddәsindә nәzәrdә tutulmuş sәnәdlәr tam tәqdim 

edilmәmişdir; 



30.5.2.nәzәrdә tutulan iştirak payının әldә edilmәsi nәticәsindә bankın törәmә strukturuna 

çevrilәn hüquqi şәxsin icra orqanlarının rәhbәrlәri mәqbul vә lazımi keyfiyyәtlәrә malik 

deyildir; 

30.5.3.iştirak payının әldә edilmәsi nәzәrdә tutulan hüquqi şәxsin maliyyә vәziyyәti qeyri-

qәnaәtbәxşdir vә ya belә payın әldә edilmәsi bankın maliyyә vәziyyәtinin pislәşmәsinә sәbәb 

olacaqdır; 

30.5.4. nәzәrdә tutulan iştirak payı әldә edilәn xarici banka yerlәşdiyi ölkәnin bank 

tәnzimlәmәsi vә nәzarәti orqanı tәrәfindәn lazımi nәzarәt hәyata keçirilmәdiyinә vә ya bu 

orqanın әmәkdaşlıqdan imtina etdiyinә görә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının 

vә Mәrkәzi Bankın öz nәzarәt funksiyalarını hәyata keçirmәsi qeyri-mümkündür. 

30.6.Banka icazәni verdikdә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı iştirak payının әldә 

edilmәsinin maksimum müddәtini müәyyәn edir. 

30.7.Bank icazәsi olmadan mühüm iştirak payı әldә etdikdә vә ya iştirak payı әldә etmәk 

üçün müәyyәn edilmiş müddәtlәri gözlәmәdikdә, maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı hәmin 

banka yazılı sәrәncam göndәrәrәk onun öz iştirak paymı sәrәncamda göstәrilәn tarixәdәk 

lәğv etmәyini vә ya icazәnin qüvvәdәn düşdüyünü bildirir. 

30.8.Xarici bankın yerlәşdiyi ölkәnin bank tәnzimlәmәsi vә nәzarәti orqanı tәrәfindәn 

hәmin banka lazımi nәzarәt hәyata keçirilmәdikdә vә ya bu orqan maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı ilә әmәkdaşlıqdan imtina etdikdә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı banka hüquqi 

şәxsin kapitalında mühüm iştirak payının müәyyәn etdiyi müddәtdә özgәninkilәşdirilmәsi vә 

ya geri alınması barәdә yazılı göstәriş verir. 

  

IV   fәsil 

BANKLARIN FӘALİYYӘTİNӘ DAİR TӘLӘBLӘR 

  

 M a d d ә   3 1. Bankların etibarlı fәaliyyәtinә dair tәlәblәr 

31.1.Banklar idarәetmәni vә cari fәaliyyәti Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının, 

Azәrbaycan Respublikası Mülki Mәcәllәsinin, Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә 

ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә 

haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun, digәr normativ hüquqi aktların, habelә bu 

Qanunun, maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının vә Mәrkәzi Bankın normativ xarakterli 

aktlarının, bankın nizamnamәsinin tәlәblәrinә, onlara verilmiş bank lisenziyasında vә ya 



icazәdә göstәrilәn bütün mәhdudiyyәtlәrә müvafiq surәtdә etibarlı vә prudensial qaydada 

hәyata keçirmәlidirlәr.  

31.2.Banklar mәcmu kapitalmı vә likvid ehtiyatlarını daimi olaraq müәyyәn olunmuş 

sәviyyәdә saxlamalı, öz öhdәliklәrini yerinә yetirmәk vә zәrәrә yol vermәmәk üçün aktivlәrin 

qiymәtdәn düşmәsinә qarşı zәruri tәdbirlәr görmәli, mühasibat uçotu sәnәdlәrini vә digәr 

zәruri sәnәdlәri qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada tәrtib etmәli, bankın fәaliyyәtinә 

nәzarәt mexanizmlәrini formalaşdırmalı vә tәtbiq etmәli, zәrәrin әmәlә gәlmәsi riskini 

maksimal şәkildә azaltmaq mәqsәdi ilә aktivlәrin diversifikasiyasını (bölüşdürülmәsini) tәmin 

etmәlidirlәr. 

M a d d ә   3 2.  Bankların fәaliyyәt növlәri 

32.1. Banklar, maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanından aldığı bank lisenziyasında qadağan 

edilmәmişdirsә, aşağıdakı fәaliyyәt növlәri ilә mәşğul ola bilәrlәr: 

32.1.1.tәlәbli vә müddәtli depozitlәrin (әmanәtlәrin) vә digәr  qaytarılan vәsaitlәrin cәlb 

edilmәsi; 

32.1.2.kreditlәrin (tәminatlı vә/vә ya tәminatsız) verilmәsi, o cümlәdәn istehlak vә ipoteka 

kreditlәşdirilmәsi, reqres hüququ ilә vә ya belә hüquq olmadan faktorinq, forfeytinq, lizinq 

xidmәtlәri vә digәr kreditlәşdirmә növlәri; 

32.1.3.fiziki vә hüquqi şәxslәrin hesablarının, o cümlәdәn bankların müxbir hesablarının 

açılması vә aparılması; 

32.1.4.klirinq, hesablaşma-kassa xidmәtlәri, pul vәsaitinin, qiymәtli kağızların vә ödәniş 

vasitәlәrinin köçürülmәsi üzrә xidmәtlәr göstәrilmәsi; 

32.1.5.ödәniş vasitәlәrinin (o cümlәdәn kredit vә debet kartları, yol çeklәri vә bank köçürmә 

veksellәri) buraxılması; 

32.1.6.öz hesabına vә ya müştәrilәrin hesabına maliyyә vasitәlәrinin (o cümlәdәn çeklәrin, 

köçürmә veksellәrinin, borc öhdәliklәrinin vә depozit sertifikatlarının), xarici valyutanın 

qiymәtli metalların vә qiymәtli daşların, valyuta vә faiz vasitәlәrinin, sәhmlәrin vә digәr 

qiymәtli kağızların, habelә forvard kontraktlarının, svoplara dair sazişlәrin, fyuçerslәrin, 

opsionların vә valyutalara, sәhmlәrә, istiqrazlara, qiymәtli metallara vә ya faiz dәrәcәlәrinә 

aid digәr törәmә vasitәlәrin satın alınması vә satılması;  

32.1.6-1. öz hesabına vә ya müştәrilәrin hesabına valyuta mübadilәsi әmәliyyatlarının 

hәyata keçirilmәsi; 

32.1.7.qiymәtli metalların әmanәtә cәlb edilmәsi vә yerlәşdirilmәsi; 



32.1.8.öhdәliklәrin icrasına tәminatların, o cümlәdәn qarantiyaların verilmәsi vә öz 

hesabına vә ya müştәrilәrin hesabına akkreditivlәrin açılması; 

32.1.9.qiymәtli kağızlar bazarında peşәkar fәaliyyәt;  

32.1.10.maliyyә müşaviri, maliyyә agenti vә ya mәslәhәtçisi xidmәtlәrinin göstәrilmәsi; 

32.1.11.kreditlәrә vә kredit qabiliyyәtinin yoxlanılmasına dair informasiya verilmәsi vә 

xidmәtlәr göstәrilmәsi; 

32.1.12.sәnәdlәri vә qiymәtlilәri, o cümlәdәn pul vәsaitlәrini saxlanca qәbul etmәk (xüsusi 

otaqlarda vә ya seyf qutularında saxlamaq); 

32.1.13.qiymәtlilәrin, o cümlәdәn banknotların vә sikkәlәrin inkasasiya edilmәsi vә 

göndәrilmәsi; 

32.2.Banklar bu Qanunun 32.1-ci maddәsindә sadalanan fәaliyyәt növlәrindәn başqa bu 

Qanunun 33-cü maddәsindә göstәrilәn fәaliyyәt növlәri istisna olmaqla, digәr qanunlarla 

nәzәrdә tutulmuş fәaliyyәt növlәrini dә hәyata keçirә bilәrlәr. 

32.3.Bu Qanunun 32.1-ci maddәsindә göstәrilmiş hәr hansı fәaliyyәt növü üçün 

qanunvericiliyә әsasәn әlavә olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) tәlәb edildikdә banklar yalnız 

müvafiq xüsusi razılıq (lisenziya) aldıqdan sonra onları hәyata keçirә bilәrlәr. 

M a d d ә   3 3. Banklar tәrәfindәn hәyata keçirilmәyәn fәaliyyәt növlәri 

33.1.Bu Qanunun 32-ci maddәsindә icazә verilmiş fәaliyyәt növlәri istisna olmaqla, heç bir 

bank topdansatış vә ya pәrakәndә ticarәt, istehsal, nәqliyyat, kәnd tәsәrrüfatı, yataqların 

işlәnilmәsi, tikinti vә sığorta fәaliyyәti ilә mәşğul ola vә ya sığorta tәşkilatları istisna olmaqla 

tәrәfdaş, şәrik vә ya payçı kimi bunlarda iştirak edә bilmәz. 

33.2.Öhdәlik üzrә tәlәblәrini ödәmәk mәqsәdilә bank yalnız maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanının icazәsi ilә vә yalnız icazәdә göstәrilәn müddәt әrzindә bu Qanunun 33.1-ci 

maddәsindә nәzәrdә tutulan fәaliyyәt növlәrini hәyata keçirә vә ya hәmin fәaliyyәt növlәrini 

hәyata keçirәn hüquqi şәxslәrdә tәrәfdaş, şәrik vә ya payçı ki-mi iştirak edә bilәr. 

M a d d ә   3 4. Prudensial normativlәr vә tәlәblәr 

34.1.  Banklar fәaliyyәtlәri dövründә öz aktivlәri, balansarxası öhdәliklәri vә kapitalının 

miqdarı ilә bağlı maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının müәyyәn etdiyi prudensial 

normativlәrә vә tәlәblәrә, o cümlәdәn açıq valyuta mövqeyinә riayәt etmәlidirlәr. 

Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilmiş yeni normativlәr vә 

tәlәblәr, onlarda dәyişikliklәr banklara rәsmәn bildirildikdәn sonra bir aydan tez olmayaraq, 



nizamnamә vә mәcmu kapitalın minimum miqdarına aid tәlәblәrә dәyişikliklәr isә banklara 

rәsmәn bildirildikdәn sonra altı aydan tez olmayaraq qüvvәyә minir. Yeni prudensial 

normativlәrin vә tәlәblәrin geriyә qüvvәsi yoxdur. 

34.2.  Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı bankların vә xarici bankların yerli filiallarının 

maliyyә sabitliyini tәmin etmәk mәqsәdilә aşağıdakı prudensial normativlәri vә tәlәblәri 

müәyyәn edir: 

34.2.1. nizamnamә kapitalının (xarici bankların yerli filialları üçün nizamnamә kapitalına 

bәrabәr tutulmuş vәsaitin) minimum miqdarmı; 

34.2.2.mәcmu kapitalın minimum miqdarmı (xarici bankların yerli filialları üçün mәcmu 

kapitala bәrabәr tutulmuş vәsaitin minimum miqdarını); 

34.2.3.әsas vә mәcmu kapitalın risk dәrәcәsi üzrә ölçülmüş aktivlәrә (xarici bankların yerli 

filialları üçün әsas vә mәcmu kapitala bәrabәr tutulmuş vәsaitin risk dәrәcәsi üzrә ölçülmüş 

aktivlәrә) nisbәtini ( kapitalın adekvatlıq әmsallarını); 

34.2.4.likvidlik göstәricilәrini; 

34.2.5.bir borcalan vә ya bir-biri ilә әlaqәdar borcalanlar qrupu üçün kredit risklәrinin 

maksimum miqdarını; 

34.2.6.mәcmu iri kredit risklәrinin maksimum miqdarım; 

34.2.7.aidiyyәti şәxslәrә vә aidiyyәti şәxs adından hәrәkәt edәn şәxslәrә verilmiş 

kreditlәrin maksimum miqdarmı;  

34.2.8.aidiyyәti şәxslәrә vә aidiyyәti şәxs adından hәrәkәt edәn şәxslәrә verilmiş mәcmu 

kreditlәrin maksimum miqdarmı; 

34.2.9.digәr hüquqi şәxslәrin kapitalında bankların iştirakının maksimum miqdarını; 

34.2.10. digәr hüquqi şәxslәrin kapitalında bankların mәcmu iştirakının maksimum 

miqdarını; 

34.2.11.açıq valyuta mövqeyinin limitlәrini; 

34.2.12.aktivlәrin, balansarxası öhdәliklәrin tәsnifatından vә qiymәtlәndirilmәsindәn asılı 

olaraq, mümkün zәrәrin ödәnilmәsi üçün xәrclәr hesabına yaradılan xüsusi ehtiyatlara aid 

tәlәblәri; 

34.2.13.faizlәrin hesablanması dayandırılmış aktivlәrә aid tәlәblәri; 

34.2.14.aidiyyәti şәxslәrlә aparılan әmәliyyatlara aid tәlәblәri;  

34.2.15.aktivlәrin vә passivlәrin ödәniş müddәtlәrinin vә faiz dәrәcәlәrinin uyğunluğuna 

dair tәlәblәri; 

34.2.16. kredit tәşkilatlarında kassa әmәliyyatlarının aparılması qaydalarını.  



34.3.Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı bankların vә xarici bankların yerli filiallarının 

fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsini hәyata keçirdikdә, zәrurәt yarandıqca, bu Qanunun 34.2-ci 

maddәsindә göstәrilәn prudensial normativlәrin vә tәlәblәrin hamısını vә ya bir hissәsini 

tәtbiq edir.  

34.4.Banklar maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının müәyyәn etdiyi korporativ idarәetmә 

standartlarına riayәt etmәlidirlәr. 

34.5.Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı bankların fәaliyyәt riskini azaltmaq, әmanәtçilәrin 

vә kreditorların mәnafelәrini qorumaq mәqsәdilә bu Qanunun 34.2-ci maddәsindә nәzәrdә 

tutulan normativ vә tәlәblәrdәn başqa beynәlxalq bank nәzarәti praktikasında qәbul olunmuş 

әlavә normativlәr vә tәlәblәr müәyyәn etmәk hüququna malikdir. Maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı sistem әhәmiyyәtli banklara münasibәtdә banklar üçün bu Qanunun 34.2-ci 

maddәsinә әsasәn müәyyәn edilmiş normativ vә tәlәblәrdәn fәrqli normativlәr vә tәlәblәr 

müәyyәn etmәk hüququna malikdir.  

34.6.Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı xarici kapitallı banklar vә xarici bankların yerli 

filialları üçün öz aktivlәrini Azәrbaycan Respublikasında yerlәşdirmәk barәsindә tәlәblәr 

müәyyәn edә bilәr. 

M a d d ә   3 5. Banklar arasında münasibәtlәr 

35.1.Bu Qanunla, maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının vә Mәrkәzi Bankın normativ 

xarakterli aktları vә göstәrişlәri ilә, habelә lisenziyalar vә icazәlәrlә mәhdudlaşdırılan hallar 

istisna olmaqla, banklar qarşılıqlı surәtdә Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsi 

ilә müәyyәn edilmiş qaydada hәr növ әmәliyyatlar apara, bir-birindә depozit, o cümlәdәn 

müxbir vә digәr hesablar aça bilәrlәr.  

35.2.Banklar öz aralarında bank fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı әmәkdaşlığı 

hәyata keçirә bilәrlәr. Banklar bu mәqsәdlә öz aralarında pul vәsaitinin vә qiymәtli kağızların 

köçürülmәsi, klirinq vә hesablaşma mexanizmlәrindәn istifadә edilmәsi, qiymәtli kağızların 

depozitә qәbul olunması vә digәr ümumi bank xidmәtlәrinin göstәrilmәsi, üzvlәrinin 

mәnafelәrinә kömәk üçün qeyri-kommersiya birliklәrinin yaradılması, habelә bank işinin 

inkişafını vә sabitliyini dәstәklәyәn fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi haqqında sazişlәr 

bağladıqda, hәmin sazişlәrin iştirakçısı olan banklar bu sazişlәr bağlandıqdan sonra 7 tәqvim 

günü müddәtindә onların surәtlәrini maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına tәqdim etmәlidirlәr. 

35.3.Bankların bank xidmәtlәri bazarının inhisara alınmasına vә bank işindә rәqabәtin 

mәhdudlaşdırılmasına yönәldilmiş sazişlәr bağlaması vә razılaşdırılmış әmәliyyatlar 



aparması qadağandır. Bank fәaliyyәtinin inhisara alınmasına qarşı yönәldilmiş qaydaların 

yerinә yetirilmәsinә nәzarәti maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı hәyata keçirir.  

35.4. Banklar hәr bir borcalan haqqında mәlumatı maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının 

müәyyәn etdiyi qaydada maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanında yaradılan mәrkәzlәşdirilmiş 

kredit reyestrinә vermәlidir. Mәrkәzlәşdirilmiş kredit reyestrindә toplanan mәlumatlara bank 

sirrinin bu Qanunla müәyyәn olunmuş qorunması qaydaları şamil olunur. 

Banklar tәrәfindәn borcalanları barәdә mәlumatın kredit bürosuna tәqdim edilmәsi vә 

kredit bürosundan alınması qaydası “Kredit büroları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının 

Qanunu ilә tәnzimlәnir. 

35.5. Yerli banklar arasında, yerli bankla xarici bankların yerli filial vә nümayәndәliklәri, 

habelә xarici bankların yerli filialları (nümayәndәliklәri) arasında mübahisәlәr Azәrbaycan 

Respublikasının Mülki-Prosessual Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş qaydada Azәrbaycan 

Respublikasının mәhkәmәlәri tәrәfindәn hәll edilir.  

M a d d ә   3 6. Banklarla onların müştәrilәri arasında münasibәtlәr 

36.1.Banklarla onların müştәrilәri arasında münasibәtlәr Azәrbaycan Respublikasının 

Mülki Mәcәllәsi, hәmin Mәcәllәyә müvafiq olaraq maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı tәrәfindәn qәbul edilmiş normativ xarakterli aktlar vә müqavilә әsasında hәyata 

keçirilir. 

36.2.Müştәrilәr bank fәaliyyәtinin bütün növlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün bankları 

müstәqil seçirlәr vә bu mәqsәdlә bir vә ya bir neçә bankın xidmәtlәrindәn istifadә edә bilәrlәr. 

Hesabların açılması, aparılması vә bağlanması qaydaları Azәrbaycan Respublikasının Mülki 

Mәcәllәsinә vә hәmin Mәcәllәyә müvafiq olaraq maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı tәrәfindәn qәbul edilmiş normativ xarakterli aktlara, habelә bu Qanuna әsasәn hәyata 

keçirilir. 

Xüsusi seçki hesablarının açılması, әmәliyyatların aparılması vә dayandırılması 

qaydası maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı ilә razılaşdırılmaqla Azәrbaycan Respublikasının 

Seçki Mәcәllәsinә uyğun olaraq müәyyәn edilir. 

36.3.Bank müştәrisinin, yaxud onun müştәrisi olmaq istәyәn hüquqi vә ya fiziki şәxsin 

tәlәbi ilә öz bank lisenziyasını, maliyyә vәziyyәti haqqında mәlumatı (sonuncu ay, rüb vә il 

üçün mühasibat balansını, mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatı) vә sonuncu hesabat ili üçün 

maliyyә hesabatlarını vә auditor rәyini tәqdim etmәlidir. 



36.4.Banklar yerlәşdiklәri binada yazılı formada depozitlәrin (әmanәtlәrin) qәbul 

edilmәsinin, kreditlәrin verilmәsinin, hesablaşma-kassa xidmәtinin vә pul köçürmәlәrinin 

aparılması şәrtlәri vә qaydaları haqqında müştәrilәrinә mәlumat vermәlidirlәr. 

36.5.Bank müştәrinin öz pul vәsaitindәn istifadә istiqamәtlәrini müәyyәnlәşdirә vә 

nәzarәtdә saxlaya bilmәz, müştәrinin öz pul vәsaiti barәsindә özü istәdiyi kimi sәrәncam 

vermәk hüququ üzәrindә qanunla vә ya müqavilә ilә nәzәrdә tutulmayan mәhdudiyyәtlәr qoya 

bilmәz. 

36.6. Hәr bir bank müştәrilәrlә bağladığı müqavilәdә xidmәt şәrtlәrini, o cümlәdәn faiz 

dәrәcәlәrini, komisyon haqlarmı vә göstәrilәn bank xidmәtlәri üçün digәr ödәnişlәri, habelә 

bank tәrәfindәn verilmiş kreditlәrin ödәnişi şәrtlәrini vә qaydalarım müәyyәn etmәkdә 

sәrbәstdir. Azәrbaycan Respublikasında pul nişanlarının nominal dәyәrinin vә qiymәtlәr 

miqyasının dәyişdirilmәsi (denominasiyası) zamanı köhnә nümunәli pul nişanlarının yeni 

nümunәli pul nişanlarına dәyişdirilmәsinә görә banklar tәrәfindәn komisyon haqqı vә digәr 

ödәnişlәr tutulmur.  

Kredit üzrә faizlәr bankla müştәri arasında bağlanmış müqavilә şәrtlәrinә uyğun hesablanır 

vә ödәnilir. Faiz dәrәcәlәri vә bank qarşısında borca görә verilmәli olan digәr ödәnişlәr yalnız 

borcun olduğu günlәr üçün borc qalığı mәblәğinә hesablanır. 

36.7. Yerli banklarla onun yerli müştәrilәri arasında bütün mübahisәlәr, habelә xarici 

bankların yerli filialları ilә onların yerli müştәrilәri arasında bütün mübahisәlәr qanunvericiliklә 

müәyyәn edilmiş qaydada Azәrbaycan Respublikasının mәhkәmәlәri tәrәfindәn hәll edilir. 

M a d d ә   3 7. Bankın müxbir hesabları vә banka hәvalә edilmiş aktivlәr barәsindә 

sәlahiyyәtlәr 

37.1. Hüquqi vә fiziki şәxslәrin bankda olan pul vәsaitinә vә digәr sәrvәtlәrinә qanunda 

nәzәrdә tutulan hallarda vә qaydada mәhkәmәnin vә ya icra mәmurunun qәrarı ilә hәbs 

qoyula bilәr. Bank, hesabın üzәrinә hәbs qoyulması barәdә müvafiq qәrarı aldığı andan 

depozitlәr (әmanәtlәr) vә digәr hesablar üzrә mәxaric әmәliyyatlarmı hәbs qoyulmuş vәsait 

hәcmindә dayandırmalıdır.  

Bankların müxbir hesablarına hәbs yalnız mәhkәmәnin qәrarı ilә bankın özünә qarşı olan 

tәlәblәr üzrә öhdәlik mәblәğindә qoyula bilәr. 

Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә 

terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә şübhә yaradan bank әmәliyyatının icrası maliyyә 



monitorinqi orqanı tәrәfindәn qanunla müәyyәn edilmiş müddәtdә vә qaydada dayandırıla 

bilәr.   

37.2. Müştәrinin bankda olan pul vәsaiti vә digәr sәrvәtlәri yalnız mәhkәmәnin qanuni 

qüvvәyә minmiş qәrarı әsasında müsadirә edilә bilәr. 

37.3. Bank müştәrilәrin pul vәsaitinә vә digәr sәrvәtlәrinә hәbs qoyulması, müsadirә 

edilmәsi, yaxud tәlәb yönәldilmәsi nәticәsindә müştәrilәrinә vә ya kreditorlarına dәymiş zәrәr 

üçün mәsuliyyәt daşımır. 

M a d d ә   3 8. Hesablaşmalar vә pul köçürmәlәri 

38.1. Banklar hesablaşmaları vә pul köçürmәlәrini Azәrbaycan Respublikasının Mülki 

Mәcәllәsinә, maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının vә Mәrkәzi Bankın hәmin Mәcәllәyә 

müvafiq olaraq qәbul etdiyi normativ xarakterli aktlara, bank praktikasında tәtbiq olunan 

işgüzar dövriyyә adәtlәrinә vә müvafiq müqavilәlәrә uyğun olaraq hәyata keçirirlәr.  

38.2. Banklar beynәlxalq ödәnişlәri vә pul köçürmәlәrini Azәrbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinә, o cümlәdәn maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının vә Mәrkәzi Bankın 

normativ xarakterli aktlarına, Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdaş çıxdığı beynәlxalq 

müqavilәlәrә, habelә beynәlxalq bank praktikasında tәtbiq edilәn işgüzar dövriyyә adәtlәrinә 

vә müvafiq müqavilәlәrә uyğun olaraq hәyata keçirirlәr.  

38.3. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı bankların istifadә etdiklәri avtomatlaşdırılmış 

hesablaşma vә pul köçürmәlәri sistemlәrinin etibarlığının vә tәhlükәsizliyinin, bank 

informasiyasının mühafizәsinin onlar tәrәfindәn tәmin edilmәsinә aid minimum tәlәblәri 

müәyyәn edә bilәr. 

M a d d ә   3 9. Sәnәdlәrin saxlanılması 

39.1. Banklar bank әmәliyyatları haqqında bağlanmış müqavilәlәr vә icra edilmiş 

müqavilәlәr (әqdlәr) üzrә müvafiq sәnәdlәri, o cümlәdәn elektron daşıyıcılarda olan 

informasiyanı, habelә fәaliyyәtlәri nәticәsindә yaranan digәr sәnәdlәri qanunvericiliklә 

müәyyәn edilmiş qaydada vә müddәt әrzindә saxlamalıdırlar. 

39.2. Banklar eynilәşdirmә vә verifikasiya sәnәdlәrinin, habelә pul vәsaitlәri vә ya digәr 

әmlakla әmәliyyatlara dair sәnәdlәrin “Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya 

digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә 

haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun 10-cu maddәsindә göstәrilәn müddәtdә 

saxlanmasını tәmin etmәlidirlәr. 



M a d d ә  4 0. Banklara aidiyyәti olan şәxslәrlә әmәliyyatların aparılması 

40.1. Aşağıdakı hallarda banklar aidiyyәti şәxslәrә vә aidiyyәti şәxs adından hәrәkәt edәn 

şәxslәrә kreditlәr verә bilmәzlәr:   

40.1.1.aidiyyәti olan şәxslәrә verilәn kreditin mәblәği bankın aktivlәrinin 5 faizini vә daha 

çox hissәsini tәşkil etdiyi halda, müstәqil auditorun rәyi vә sәsvermәdә iştirak etmәk hüququ 

olan sәhmdarların ümumi yığıncağının qәrarı olmadıqda;  

40.1.1-1. aidiyyәti olan şәxslәrә verilәn kreditin mәblәği bankın aktivlәrinin 5 faizәdәk 

hissәsini tәşkil etdiyi halda, hәmin şәxslәrә kreditlәrin verilmәsi barәdә qәrarın qәbul edilmәsi 

sәlahiyyәtinin sәhmdarların ümumi yığıncağına hәvalә edildiyi hallar istisna olmaqla, bankın 

Müşahidә Şurasının qәrarı olmadıqda;  

40.1.2.kreditin verilmәsi nәticәsindә bank tәrәfindәn hәmin hüquqi şәxs üçün verilmiş 

kreditlәrin mәcmu miqdarı bankın mәcmu kapitalının 10 faizinә bәrabәr mәblәği, fiziki şәxs 

üçün isә 3 faizinә bәrabәr mәblәği keçdikdә; 

40.1.3.kreditin verilmәsi nәticәsindә bank tәrәfindәn bütün aidiyyәti şәxslәrә vә aidiyyәti 

şәxs adından hәrәkәt edәn şәxslәrә verilmiş kreditlәrin mәcmu miqdarı bankın mәcmu 

kapitalının 20 faizinә bәrabәr mәblәği keçdikdә. 

40.2.Aidiyyәti şәxslәrә vә aidiyyәti şәxs adından hәrәkәt edәn şәxslәrә kredit bu Qanunun 

40.1-ci maddәsinin tәlәblәri pozulmaqla verildikdә, hәmin kredit dәrhal ödәnilmәlidir. Bankın 

Müşahidә Şurasının müvafiq qәrarın lehinә sәs vermişüzvlәri bu Qanunun 40.1-ci maddәsinin 

tәlәblәri pozulmaqla verildiyi kreditlәr üzrә әsas mәblәğin, faizlәrin vә digәr ödәnişlәrin 

ödәnilmәsi  üçün mәsuliyyәt daşıyırlar.   

40.3.Bankların aidiyyәti şәxslәrә vә aidiyyәti şәxs adından hәrәkәt edәn şәxslәrә digәr 

müştәrilәrdәn fәrqli olaraq güzәştli kreditlәrin verilmәsi vә ya güzәştli şәrtlәrlә digәr 

әmәliyyatların aparılması qadağandır. 

40.4.Banklara aidiyyәti olan şәxslәrlә әqdlәrin bağlanılmasının digәr qaydaları Azәrbaycan 

Respublikasının Mülki Mәcәllәsinin 49-1-ci maddәsi ilә müәyyәn olunur.  

M a d d ә   4 1. Bank sirri 

41.1. Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinә müvafiq olaraq bank hesabının, 

hesab üzrә әmәliyyatlar vә qalıqların, habelә müştәri haqqında mәlumatların, o cümlәdәn 

müştәrinin adı, ünvanı, rәhbәrlәri haqqında mәlumatların sirrinә bank tәminat verir. 

Müştәrilәrin bank saxlancında әmlakının mövcudluğu, bu cür әmlakın sahiblәri, xarakteri vә 

dәyәri haqqında mәlumatların sirrinә dә bank tәminat verir. 



41.2. Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinә müvafiq olaraq bank sirrini tәşkil 

edәn mәlumatlar yalnız müştәrilәrin özlәrinә vә onların nümayәndәlәrinә, hәmçinin kәnar 

auditorlara, maliyyә monitorinqi orqanına vә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına verilir. 

Dövlәt orqanlarına vә onların vәzifәli şәxslәrinә bu cür mәlumatlar yalnız cinayәt işinin 

istintaqı, müştәrinin pul vәsaitinә vә bankın saxlancında olan әmlakına hәbs qoyulması, tәlәb 

yönәldilmәsi vә bunların müsadirә edilmәsi ilә әlaqәdar mәhkәmәnin qanuni qüvvәyә minmiş 

qәrarı әsasında verilir. İcra sәnәdlәrinin mәcburi icraya yönәldilmәsi ilә әlaqәdar müştәrilәrin 

hesab qalıqları barәdә mәlumatlar qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş mәnbәlәrdәn әldә 

edilmiş mәlumat әsasında icra mәmurlarına verilir. Әmanәtlәrin sığortalanması haqqında" 

Azәrbaycan Respublikasının Qanununda nәzәrdә tutulmuş sığorta hadisәsi baş verdikdә, 

әmanәtçilәr barәdә mәlumatlar qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada Әmanәtlәrin 

Sığortalanması Fonduna verilir. Borcalanlar barәdә mәlumat kredit bürolarına “Kredit büroları 

haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununda nәzәrdә tutulmuş qaydada verilir. 

Bankın xidmәt etdiyi vergi ödәyicisi olan hәr hansı hüquqi şәxsin vә ya fәrdi sahibkarın 

bank hesabı vә әmәliyyatları barәdә mәlumat vergi orqanlarına yalnız Azәrbaycan 

Respublikasının Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş hallarda vә qaydada verilir. 

Xüsusi seçki hesabına daxil olan vә xәrclәnәn vәsaitlәr barәdә mәlumat banklar tәrәfindәn 

Azәrbaycan Respublikasının Seçki Mәcәllәsi ilә müәyyәn olunmuş qaydada Mәrkәzi Seçki 

Komissiyasına verilir. 

Bank müştәrilәrә hesab açdıqda vә ya maliyyә xidmәtlәri göstәrdikdә Azәrbaycan 

Respublikasının normativ hüquqi aktlarının, habelә vergi vә maliyyә mәlumatlarının 

mübadilәsini nәzәrdә tutan Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq 

müqavilәlәrin tәlәblәrinә әmәl olunmasını tәmin etmәli vә hәmin beynәlxalq müqavilәlәrә 

uyğun olaraq, xarici dövlәtlәrin hüquqi vә fiziki şәxslәrinin Azәrbaycan Respublikasının 

әrazisindә hәyata keçirdiklәri maliyyә әmәliyyatları barәdә mәlumatları Azәrbaycan 

Respublikasının Vergi Mәcәllәsinin 76-1-ci maddәsinin tәlәblәri әsasında hәmin xarici 

dövlәtlәrin sәlahiyyәtli orqanlarına tәqdim etmәlidir. 

Bank sirrini tәşkil edәn mәlumatlar Azәrbaycan Respublikasının Hesablama Palatasına 

“Hesablama Palatası haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu ilә müәyyәn edilmiş 

qaydada verilir. 

41.3.Hesabların vә әmanәtlәrin sahiblәri vәfat etdikdә onların hesabları vә әmanәtlәri 

barәsindә arayışlar notariuslara onların icraatında olan vәrәsәlik işlәri üzrә, habelә müvafiq 

notariat hәrәkәtlәrini icra edәn konsulluq idarәlәrinә verilir. 



41.4.Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı ilә xarici dövlәtlәrin bank tәnzimlәmәsi vә nәzarәti 

orqanları arasında qarşılıqlı әmәkdaşlığa dair sazişә uyğun olaraq informasiya mübadilәsinin 

predmeti müvafiq dövlәtin әrazisindә fәaliyyәt göstәrәn vә ya fәaliyyәt göstәrmәyә hazırlaşan 

subyektlәr haqqında informasiyadırsa, belә informasiya bank sirrinin açılması hesab edilmir, 

bir şәrtlә ki, bu informasiya üçüncü şәxslәrә verilә bilmәz vә yalnız bank nәzarәti mәqsәdlәri 

üçün istifadә edilir. 

41.5.Bankların mövcud vә keçmiş inzibatçıları vә digәr әmәkdaşları, habelә bankın 

sәhmdarları bankın idarә edilmәsi vә ya xidmәti sәlahiyyәtlәrinin hәyata keçirilmәsi ilә 

әlaqәdar onlara mәlum olan bank sirrini tәşkil edәn mәlumatların qeyri-qanuni açılmasına 

görә Azәrbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş qaydada mülki, 

inzibati vә cinayәt mәsuliyyәti daşıyırlar. 

41.6.Bank sirrini tәşkil edәn mәlumatlar bank tәrәfindәn qanunsuz olaraq açıqlandığı halda 

hüquqları pozulmuş müştәri Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinә müvafiq olaraq 

bankdan vurulmuş zәrәrin әvәzini ödәmәyi tәlәb edә bilәr. 

  

Maddә 42. Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın 

leqallaşdırılmasının vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinin qarşısının alınması 

  

42.1. Kredit tәşkilatları cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın 

leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı monitorinq olunmalı pul 

vәsaitlәri vә digәr әmәliyyatlar barәdә mәlumatları maliyyә monitorinqi orqanına tәqdim edir, 

özünün daxili nәzarәt sistemini hazırlayır vә tәtbiq edir, Azәrbaycan Respublikasının 

qanunları vә Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrlә müәyyәn 

edilmiş digәr tәdbirlәri hәyata keçirirlәr. 

Kredit tәşkilatları qanunla müәyyәn olunmuş hallarda vә qaydada müştәrinin, benefisiar 

mülkiyyәtçinin vә sәlahiyyәtli nümayәndәnin eynilәşdirilmәsi, habelә onlar barәdә әldә 

olunmuş eynilәşdirilmә mәlumatlarının verifikasiyası üçün tәdbirlәr görmәli, mәlumatın 

sәnәdlәşdirilmәsi vә saxlanılması tәlәblәrinә әmәl etmәlidirlәr. 

Anonim hesabların, o cümlәdәn anonim әmanәt hesablarının açılmasına vә anonim 

depozit sertifikatlarının buraxılmasına yol verilmir. 

42.2. Bu Qanunun 42.1-ci maddәsindә göstәrilәn tәlәblәrdәn başqa digәr tәlәblәr 

“Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә 



terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında” Azәrbaycan Respublikasının 

Qanunu vә digәr normativ hüquqi aktları ilә müәyyәn edilir.  

 

 

 

V   fәsil 

BANKLARDA MÜHASİBAT UÇOTU VӘ HESABAT. BANKLARIN 

FӘALİYYӘTİNӘ NӘZARӘT 

M a d d ә   4 3. Banklarda mühasibat uçotu vә maliyyә hesabatı 

43.1. Bank vә xarici bankın yerli filialı qanunvericiliyә vә Beynәlxalq Mühasibat 

Standartlarına uyğun olaraq mühasibat uçotunu aparmalı, fәaliyyәtlәrini vә maliyyә 

vәziyyәtini әks etdirәn hesabatları, o cümlәdәn illik maliyyә hesabatları tәrtib etmәlidirlәr. 

Maliyyә vәziyyәtini әks etdirәn hesabatlar, o cümlәdәn illik maliyyә hesabatları maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanına vә Mәrkәzi Banka tәqdim edilmәlidir. Banklarda mühasibat 

uçotu qaydalarının forması, mәzmunu vә dövriliyi müvafiq icra hakimiyyәti orqanı ilә 

razılaşdırılmaqla maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir. Maliyyә 

vәziyyәtini әks etdirәn hesabatlar, o cümlәdәn illik maliyyә hesabatlarının forma, mәzmunu 

vә dövriliyi müvafiq icra hakimiyyәti orqanı vә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı ilә 

razılaşdırılmaqla Mәrkәzi Bank tәrәfindәn müәyyәn edilir.  

43.2. Bankın maliyyә hesabatları ayrıca olaraq bankın vә konsolidasiya әsasında 

(birlәşdirilmiş әsasda) onun törәmә tәsәrrüfat cәmiyyәtlәrinin, filiallarının, şöbәlәrinin vә 

nümayәndәliklәrinin maliyyә-tәsәrrüfat fәaliyyәtini vә maliyyә vәziyyәti barәdә 

sistemlәşdirilmiş mәlumatları әks etdirir. 

43.3. Bir vә ya bir neçә yerli filialı olan xarici bank bu Qanunun 43.1-ci vә 43.2-ci 

maddәlәrindә müәyyәn edilmiş tәlәblәrә müvafiq hәr bir yerli filialı üçün ayrıca vә 

birlәşdirilmiş (konsolidә edilmiş) maliyyә hesabatlarının tәrtib edilmәsini tәmin etmәlidir. 

43.4. Banklarda “Mühasibat uçotu haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun 

tәlәblәrinin tәmin edilmәsinә nәzarәti maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı hәyata keçirir. 

 

 

 



M a d d ә   4 4. Kәnar audit 

44.1.Bankın vә xarici bankın yerli filialının maliyyә fәaliyyәti hәr il auditor fәaliyyәtini hәyata 

keçirmәk üçün xüsusi razılığa (lisenziyaya) malik olan kәnar auditor tәrәfindәn 

yoxlanılmalıdır. 

44.2. Auditor yoxlaması “Auditor xidmәti haqqında” Azәrbaycan Respublikasının 

Qanununa uyğun olaraq hәyata keçirilir.  

44.3.Bankın vә xarici bankın yerli filialının yoxlamasını aparan kәnar auditor “Auditor 

xidmәti haqqında” vә “Auditorun peşә mәsuliyyәtinin icbari sığortası haqqında” Azәrbaycan 

Respublikasının qanunlarında nәzәrdә tutulan hüquq vә vәzifәlәrlә yanaşı aşağıdakıları da 

hәyata keçirir:  

44.3.1.bankın maliyyә hesabatının onun maliyyә vәziyyәti haqqında tam vә obyektiv 

tәsәvvür yaradıb-yaratmadığı barәsindә hesabat vә rәy hazırlayır; 

44.3.2.mühasibat uçotunu, maliyyә nәzarәti sistemlәrini vә prosedurlarını lazımi sәviyyәdә 

saxlamaqda banka kömәk göstәrir; 

44.3.3.inzibatçının vә ya hәr hansı әmәkdaşın banka mühüm zәrәr vuran vә ona mәlum 

olan qanunsuz hәrәkәtlәri barәdә, habelә idarәetmәdә vә ya cari fәaliyyәtindә çatışmazlıqlar 

haqqında maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına mәlumat verir. 

44.4.Yerli filialı vә ya nümayәndәliyi olan xarici bank yerli filial vә nümayәndәliklәrinin 

auditinin konsolidasiya әsasında hәyata keçirilmәsini tәmin etmәlidir. 

44.5.Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı bankların vә xarici bankların yerli filiallarının 

auditinin aparılmasına dair beynәlxalq bank nәzarәti praktikasına uyğun minimum tәlәblәr 

müәyyәn edir. Kәnar auditor yoxlaması maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının tәlәblәrinә 

uyğun gәlmәsә, maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı auditorun dәyişdirilmәsini, habelә bankın 

özünün vәsaiti hesabına tәkrar auditin aparılmasını tәlәb edir.  

M a d d ә   4 5. Balans hesabatının vә kәnar auditor rәyinin dәrc edilmәsi 

45.1. Bank vә xarici bankın yerli filialı maliyyә ilinin qurtarmasından әn geci beş ay 

müddәtindә bankın vә xarici bankın yerli filialının kәnar auditor tәrәfindәn tәsdiqlәnmiş 

konsolidasiya әsasında hazırlanmış maliyyә hesabatını auditor rәyi ilә birlikdә bankın 

sәhmdarlarına, habelә müştәrilәrin tәlәbi ilә onlara tәqdim etmәlidir. 

45.2. Bank maliyyә ilinin qurtarmasından әn geci beş ay müddәtindә konsolidasiya 

әsasında fәaliyyәtlәrini vә maliyyә vәziyyәtini әks etdirәn auditor tәrәfindәn tәsdiqlәnmiş 



maliyyә hesabatını auditor rәyi ilә birlikdә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına tәqdim 

etmәlidir. 

Bir vә ya bir necә yerli filialı olan xarici bank ayrıca olaraq hәr bir yerli filialı üçün kәnar 

auditor tәrәfindәn tәsdiqlәnmiş maliyyә hesabatını, habelә auditor rәyi ilә birlikdә beş ay 

müddәtindә, konsolodasiya әsasında tәsdiqlәnmiş maliyyә hesabatını auditor rәyi ilә birlikdә 

sәkkiz ay müddәtindә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına tәqdim etmәlidir. 

45.3. Bu Qanunun 45.1-ci maddәsindә göstәrilmiş maliyyә hesabatı kütlәvi informasiya 

vasitәlәrindә bank vә xarici bankın yerli filialları tәrәfindәn dәrc edilmәlidir. Dәrc olunan 

hesabatın forması, mәzmunu vә müddәtlәri maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn 

müәyyәn edilir. 

M a d d ә   4 6. Bankların hesabatı vә onların fәaliyyәtinә nәzarәt 

46.1.Bankın maliyyә vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi mәqsәdi ilә bank vә xarici bankın yerli 

filialları özünün vә törәmә tәsәrrüfat cәmiyyәtlәrinin ayrıca olaraq vә konsolidasiya әsasında 

prudensial hesabatlarını maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına, bank statistikası hesabatlarını 

maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına vә Mәrkәzi Banka tәqdim etmәlidirlәr. Prudensial 

hesabatların forması, mәzmunu vә tәqdim edilmәsi qaydaları maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir. Bank statistikası hesabatlarının forması, mәzmunu vә 

tәqdim edilmәsi qaydaları maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı ilә razılaşdırılmaqla Mәrkәzi 

Bank tәrәfindәn müәyyәn edilir.  

46.2.Banklar vә xarici bankların yerli filialları yerlәrdә yalnız maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanının inspektorları vә ya maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn tәyin edilәn kәnar 

auditorlar tәrәfindәn ildә bir dәfә yoxlanılır. Bank aktivlәrinin itirilmәsi tәhlükәsi yarandıqda, 

habelә qanunvericiliyin pozulması faktlarının araşdırılması mәqsәdilә maliyyә bazarlarına 

nәzarәt orqanı banklarda vә xarici bankların yerli filiallarında әlavә yoxlamalar keçirә bilәr. 

Yoxlayıcıların tәrkibinә qarşılıqlıq prinsipi әsasında maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının 

yoxlamalar sahәsindә әmәkdaşlıq haqqında saziş bağladığı digәr ölkәnin bank tәnzimlәmәsi 

vә nәzarәti orqanının әmәkdaşları da daxil edilә bilәrlәr. Yoxlamaların hәyata keçirilmәsinin 

prosedur qaydaları maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının qәrarları ilә müәyyәn edilir. 

46.3.Bu Qanunun 46.1.-ci vә 46.2-ci maddәlәrinә uyğun olaraq maliyyә bazarlarına 

nәzarәt orqanına vә onun tәyin etdiyi kәnar auditorlara aşağıdakı sәlahiyyәtlәr verilir: 



46.3.1.istәnilәn banka, onun filiallarına, şöbәlәrinә, törәmә tәsәrrüfat cәmiyyәtlәrinә, 

habelә xarici bankın yerli filialına daxil olmaq vә onların hesabatlarını, mühasibat kitablarmı, 

sәnәdlәrini vә digәr uçot yazılarını yoxlamaq, onlara dair izahat tәlәb etmәk; 

46.3.2.bankın, onun törәmә tәsәrrüfat cәmiyyәtlәrinin, bankda mühüm iştirak payına malik 

olan şәxslәrin, banka aidiyyәti olan şәxslәrin vә aidiyyәti şәxs adından hәrәkәt edәn 

şәxslәrin, bankın filialının, şöbәsinin vә xarici bankın yerli filialının inzibatçılarından, 

әmәkdaşlarından vә agentlәrindәn hәmin qurumların idarә edilmәsinә vә cari fәaliyyәtinә, o 

cümlәdәn müştәrilәrin әmәliyyatlarına aid istәnilәn mәsәlә barәsindә bütün lazımi 

informasiyanı vermәyi tәlәb etmәk. 

46.4. Xarici bankın yerli nümayәndәliyi özünün fәaliyyәtinin qanunvericilikdәn vә 

әsasnamәsi ilә müәyyәn edilmiş hüdudlardan kәnara çıxmadığını göstәrmәk üçün özünün 

idarә edilmәsi qaydası vә cari fәaliyyәti haqqında hesabatları maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanına tәqdim etmәlidir. Hesabatın forması, mәzmunu vә tәqdim edilmәsi qaydası maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir. 

Hesabat mәlumatlarmı dәqiqlәşdirmәk mәqsәdilә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının 

inspektorları xarici bankın nümayәndәliyini yerindә yoxlaya bilәr. 

46.5.Bank, onun törәmә tәsәrrüfat cәmiyyәti, filialı vә şöbәsi, xarici bankın yerli filialı vә 

nümayәndәliyi bu maddәyә uyğun vәzifәlәrin icrası zamanı maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanının inspektorlarına vә ya onun tәrәfindәn tәyin edilmiş auditorlara zәruri tәşkilatı vә 

texniki imkanları yaradır. 

46.6.Qarşılıqlılıq prinsipinә әsasәn xarici bank tәnzimlәmәsi vә nәzarәti orqanlarının 

sorğuları, habelә mәhkәmәnin qüvvәyә minmiş qәrarı ilә nәzәrdә tutulan hallar istisna 

olmaqla, maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı başqa şәxslәrin tәlәbi ilә banklarda vә xarici 

bankların yerli filiallarında yoxlamalar keçirmәyә, onlardan hesabat vә ya informasiya almağa 

sәlahiyyәtli deyildir. 

46.7.Azәrbaycan Respublikasında vergi nәzarәtini hәyata keçirәn müvafiq icra hakimiyyәti 

orqanı bankların vә xarici bankların yerli filiallarının fәaliyyәtini yalnız vergi ödәyicilәri 

qismindә yoxlaya bilәr. Yoxlamaların keçirilmәsi zamanı bank müştәrilәrinin hesabları vә 

әmәliyyatları ilә bağlı mәlumatlar vә sәnәdlәr yalnız bank sirrini tәşkil edәn mәlumatların 

açıqlanması üçün Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn olunmuş 

qaydalara uyğun әldә edilir. 

  

 



Maddә 46-1. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına ödәnilәn haqlar 

Banklar vә xarici bankların yerli filialları maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına hәmin 

orqan tәrәfindәn müәyyәn edilmiş mәblәğdә vә qaydada haqlar ödәyir. 

 

  

VI   fәsil 

BANKLARA TӘSİR TӘDBİRLӘRİ VӘ SANKSİYALAR 

  

M a d d ә   4 7.   Banklara tәsir tәdbirlәri 

47.1. Bank tәrәfindәn prudensial normativlәrin vә tәlәblәrin pozulmasına, onun 

fәaliyyәtinin bu Qanunun, “Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın 

leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında” 

Azәrbaycan Respublikası Qanununun vә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının normativ 

xarakterli aktlarının tәlәblәri pozulmaqla hәyata keçirilmәsinә, maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanının verdiyi lisenziyaya vә icazәyә daxil edilmiş mәhdudiyyәtlәrin pozulmasına yol 

verdiyini müәyyәn etdikdә, yaxud bu cür pozuntulara sәbәb ola bilәcәk әsaslar aşkar etdikdә 

pozuntunun xarakterindәn asılı olaraq maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının banka aşağıda 

göstәrilәn tәsir tәdbirlәrini tәtbiq etmәk hüququ vardır:   

47.1.1. pozuntuların aradan qaldırılması haqqında bankdan öhdәlik mәktubu tәlәb etmәk; 

47.1.2. bankla razılaşma bağlamaq; 

 47.1.3. banka sәrәncam vermәk; 

47.2. Pozuntuların vә ya pozuntulara sәbәb ola bilәcәk faktların aradan qaldırılması 

haqqında maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn bankdan öhdәlik mәktubu tәlәb 

edildikdә, bankın maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına tәqdim etdiyi mәktubda yol verilmiş 

çatışmazlıqların radan qaldırılması üçün bank tәrәfindәn görülәcәk tәdbirlәr vә onların hәyata 

keçirilmәsi müddәtlәri göstәrilir. 

47.3. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı ilә bank arasında bağlanmış razılaşmada aşkar 

edilmiş çatışmazlıqların tәxirәsalınmadan aradan qaldırılması vә bununla bağlı ilk növbәdә 

hәyata keçirilmәli tәdbirlәr müәyyәn olunur. 

47.4.  Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının banka icrası mәcburi olan sәrәncamında bu 

Qanunun 48-ci maddәsindә göstәrilmiş tәshih tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi vә 

çatışmazlıqların aradan qaldırılması müddәtlәri barәdә banka yazılı göstәriş verilir. 



Bankın maliyyә vәziyyәtinin sağlamlaşdırılmasına yönәldilәn tәshih tәdbirlәri tәtbiq 

edildikdә, bank verilәn sәrәncama müvafiq olaraq tәdbirin hәyata keçirilmәsi planını iki hәftә 

müddәtindә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına tәqdim edir. 

Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının icrası mәcburi olan sәrәncamından mәhkәmә 

qaydasında şikayәt verilmәsi hәmin sәrәncamın icrasını dayandırmır. 

47.5.   Bank bu Qanunun 47.2-ci, 47.3-cü vә 47.4-cü maddәlәrindә göstәrilmiş müvafiq 

öhdәlik mәktubunun, razılaşmanın vә sәrәncamın icrası barәdә hәmin sәnәdlәrdә göstәrilmiş 

müddәtdә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına mәlumat vermәlidir. 

 

M a d d ә   4 8. Banklara tәshih tәdbirlәri 

48.1. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı bu Qanunun 47-ci maddәsinә müvafiq olaraq 

banka aşağıdakı tәshih tәdbirlәrini tәtbiq edә bilәr: 

48.1.1.bank fәaliyyәtinin ayrı-ayrı növlәrinin hәyata keçirilmәsinin mәhdudlaşdırılması vә 

ya dayandırılması; 

48.1.2.inzibatçıların vәzifәlәrindәn müvәqqәti kәnarlaşdırılması; 

48.1.3.banka aidiyyәti olan şәxslәrlә bank әmәliyyatlarının vә әqdlәrin hәyata 

keçirilmәsinin dayandırılması;   

48.1.4.depozitlәrin qәbul edilmәsinin mәhdudlaşdırılması; 

48.1.5.xarici bankların törәmә banklarının vә ya yerli filiallarının tәsisçi banklardan cәlb 

etdiklәri vәsaitlәrdәn başqa, digәr mәnbәlәrdәn vәsaitlәrin cәlb edilmәsinin 

mәhdudlaşdırılması vә ya dayandırılması; 

48.1.6.digәr hüquqi şәxslәrin kapitalında payların alınmasının mәhdudlaşdırılması, 

dayandırılması vә ya lәğv edilmәsi; 

48.1.7.yeni filialların vә şöbәlәrin açılmasının dayandırılması vә ya fәaliyyәt göstәrәn filial 

vә şöbәlәrin işinin dayandırılması vә ya fәaliyyәtlәrinә xitam verilmәsi; 

48.1.8.maliyyә güzәştlәrinin verilmәsinin dayandırılması; 

48.1.9.kredit verilmәsi vә depozit cәlb edilmәsi qaydasının vә şәrtlәrinin dәyişdirilmәsi; 

48.1.10.kapitalın artırılmasının tәlәb edilmәsi; 

48.1.11.mәnfәәt hesabına kapital ehtiyatlarının yaradılmasının tәlәb edilmәsi; 

48.1.12.aktivlәrin keyfiyyәtindәn asılı olaraq xüsusi ehtiyatların yaradılmasının vә/vә ya 

nizamnamә kapitalının bankın zәrәri mәblәğindә azaldılmasının tәlәb edilmәsi; 



48.1.13.başqa şәxslәrin öhdәliklәri üzrә tәminatların (qarantiyaların) verilmәsinin 

dayandırılması; 

48.1.14.dividendlәrin ödәnilmәsinin mәhdudlaşdırılması vә ya dayandırılması; 

48.1.15.bankın fәaliyyәtinin vә daxili nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi qaydasında 

dәyişikliklәr edilmәsi; 

48.1.16. bank sәhmdarlarının növbәdәnkәnar ümumi yığıncağının keçirilmәsinin tәlәb 

edilmәsi. 

48.2. Bu Qanunun 48.1-ci maddәsindә göstәrilәn tәshih tәdbirlәri ayrılıqda vә ya bir neçәsi 

eyni zamanda tәtbiq edilir.  

M a d d ә   4 9. Sanksiyalar 

49.1.  Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı bu Qanunun 47.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulan 

hallarda bu Qanunun 48.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş tәshih tәdbirlәri ilә yanaşı banka 

qarşı aşağıdakı sanksiyaları tәtbiq edә bilәr: 

49.1.1.bank, habelә bank inzibatçıları barәsindә Azәrbaycan Respublikasının İnzibati 

Xәtalar Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş cәrimәlәrin tәtbiq edilmәsi; 

49.1.2.inzibatçıların tutduğu vәzifәlәrindәn azad edilmәsi. 

49.2. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı banka qarşı bu Qanunun 49.1.2-ci maddәsindә 

nәzәrdә tutulmuş sanksiyanı tәtbiq etdikdә, bank inzibatçılarının vәzifәdәn azad edilmәsi 

bankın sәlahiyyәtli idarәetmә orqanının qәrarı ilә tәxirәsalınmadan hәyata keçirilir. 

49.3. Bu Qanunun 16-cı maddәsindә nәzәrdә tutulmuş әsaslara görә maliyyә bazarlarına 

nәzarәt orqanı bank lisenziyasının lәğv edilmәsi barәdә qәrar qәbul edilmәsi mәsәlәsinә 

baxır.  

49.4. Sanksiyaların tәtbiqi bankı kreditorlar, o cümlәdәn bankın müştәrilәri qarşısında 

öhdәliklәrini, bankın inzibatçılarını isә (tutduğu vәzifәdәn azad edilmiş inzibatçılar istisna 

olmaqla) öz xidmәti vәzifәlәrini yerinә yetirmәkdәn azad etmir. 

Maddә   5 0. Sanksiyaların tәtbiq edilmәsi qaydası 

50.1.Banklara vә bank inzibatçılarına cәrimә sanksiyaları Azәrbaycan Respublikasının 

İnzibati Xәtalar Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş hallarda vә qaydada tәtbiq edilir. Bu Qanunun 

49.1.2-ci vә 49.3-cü maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş sanksiyaların tәtbiqinә dair materiallara 

baxılması vә onun nәticәlәrinin rәsmilәşdirilmәsi qaydası maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir. 



50.2.Bu Qanunun 49.1.2-ci vә 49.3-cü maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş sanksiyalar maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanının İdarә Heyәtinin qәrarı ilә tәtbiq edilir.  

50.3.Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı bu Qanunun 49-cu maddәsindә nәzәrdә tutulmuş 

sanksiyaların tәtbiqi haqqında qәrar qәbul etdikdә bu qәrar barәsindә müvafiq banka 

tәxirәsalınmadan bildiriş göndәrmәlidir. 

50.4.   Barәsindә sanksiya tәtbiq edilmiş şәxslәr bu qәrardan Azәrbaycan 

Respublikasının İnzibati Prosessual Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş qaydada mәhkәmәyә 

şikayәt verә bilәrlәr. Şikayәtin verilmәsi bu Qanunun 49.1.2-ci vә 49.3-cü maddәlәrindә 

nәzәrdә tutulmuş sanksiyaların icrasını dayandırmır. 

VII   fәsil 

MÜVӘQQӘTİ İNZİBATÇI 

  

M a d d ә   5 1. Müvәqqәti inzibatçının tәyin edilmәsinin әsasları 

51.1.           Aşağıdakıların müәyyәnlәşdirildiyi hallarda maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı banka müvәqqәti inzibatçı tәyin edir: 

51.1.1.bankın mәcmu kapitalının miqdarı maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının banklar 

üçün müәyyәn etdiyi mәcmu kapitalının minimum miqdarının 25 faizinә vә ya onun adekvatlıq 

әmsalı 3 faizә çatmışdır; 

51.1.2.bank öhdәliklәri üzrә ödәnişlәrin icrasını tәmin edә bilmir; 

51.1.3.bank barәsindә iflas proseduruna başlanılması haqqında әrizә verilmişdir; 

51.1.4.bank lisenziyası bu Qanunla müәyyәn edilmiş digәr әsaslar üzrә lәğv edilmәlidir. 

51.2.  Bank bu Qanunun 47-ci, 48-ci vә 49.1.2-ci maddәlәrinә uyğun olaraq müәyyәn 

edilmiş tәlәblәri yerinә yetirmәdikdә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı hәmin banka 

müvәqqәti inzibatçı tәyin etmәk hüququna malikdir. 

M a d d ә   5 2. Müvәqqәti inzibatçının tәyin edilmәsi 

52.1.Müvәqqәti inzibatçı maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının işçilәri sırasından vә ya 

kәnar şәxslәrdәn (fiziki vә/vә ya hüquqi) 12 aydan çox olmayan müddәtә tәyin edilir. Tәyinat 

müddәti maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn 6 aydan çox olmayan müddәtә uzadıla 

bilәr. 

52.2.Müvәqqәti inzibatçının әmәk haqqı vә çәkdiyi xәrclәr bankın aktivlәri hesabına, 

çatışmayan hissәdә isә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn ödәnilir. 

  



52.3.Banklara aidiyyәti olan şәxslәr, habelә bankın kreditorları vә borcluları (maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanı istisna olmaqla) bankın müvәqqәti inzibatçısı vәzifәsinә tәyin 

oluna bilmәzlәr.   

52.4.Müvәqqәti inzibatçının tәyin edilmәsi vә ya tәyinat müddәtinin uzadılması haqqında 

qәrarda müvafiq әsaslar, müvәqqәti inzibatçı haqqında mәlumat vә onun sәlahiyyәt müddәti 

göstәrilir. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı qәrar qәbul edildikdәn sonra onun dәrhal bankın 

Müşahidә Şurasının vә İdarә Heyәtinin sәdrlәrinә tәqdim olunmasını tәmin edir. 

52.5.Müvәqqәti inzibatçı öz fәaliyyәtindә bu Qanunu, qüvvәdә olan normativ hüquqi aktları, 

o cümlәdәn maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının normativ xarakterli aktlarmı, habelә 

göstәriş vә tövsiyәlәrini rәhbәr tutur. 

52.6.Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının müvәqqәti inzibatçının tәyin edilmәsi haqqında 

qәrarının tәsdiq edilmiş surәti banka tәqdim edildiyi gündәn etibarәn 5 tәqvim günü 

müddәtindә bankın Müşahidә Şurası banka tәyin edilmiş müvәqqәti inzibatçının 

dәyişdirilmәsi vә ya ona razılıq verilmәsi barәdә qәrar qәbul etmәli vә qәrarın tәsdiq edilmiş 

surәtini maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına tәqdim etmәlidir. Bank maliyyә bazarlarına 

nәzarәt orqanının müraciәtinә münasibәtini bildirmәdikdә, bank müvәqqәti inzibatçının tәyin 

edilmәsi qәrarı ilә razı olmuş hesab olunur. 

52.7.Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәyin etdiyi müvәqqәti inzibatçıya dair etiraz 

aldıqda 5 tәqvim günü müddәtindә öz qәrarına yenidәn baxmalı, tәyinatın lәğv edilmәsi vә ya 

seçimini әsaslandıraraq qәrarının qüvvәdә saxlanılması barәdә qәrar qәbul etmәlidir. Maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanının digәr müvәqqәti inzibatçının tәyin edilmәsi vә ya әvvәlki 

tәyinatının qüvvәdә saxlanılması barәdә qәrarı dәrhal müvafiq banka tәqdim olunmalıdır. 

52.8.Bu Qanunun 52.6-cı vә 52.7-ci maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş hallardan asılı 

olmayaraq maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn tәyin edilmiş müvәqqәti 

inzibatçı maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının onun tәyin olunması barәdә qәrarı 

çıxarıldıqdan sonra dәrhal öz vәzifәlәrinin icrasına başlamalıdır. Müvәqqәti inzibatçının 

tәyinatı dәyişdirildikdә, müvәqqәti inzibatçı dәrhal bankın aktivlәrinin idarә olunmasını, 

mühasibat kitablarını vә yazılarını yeni tәyin olunmuş müvәqqәti inzibatçıya tәhvil vermәlidir. 

52.9.Bank müvәqqәti inzibatçının tәyin edilmәsi haqqında maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanının qәrarı, habelә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının müvәqqәti inzibatçının 

tәyinatını tәsdiq edәn qәrarı ilә razı olmadıqda hәmin qәrarlardan sonuncu qәrar tәqdim 

edildikdәn sonra Azәrbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Mәcәllәsi ilә müәyyәn 

edilmiş qaydada mәhkәmәyә şikayәt edә bilәr.  



 

M a d d ә   5 3. Müvәqqәti inzibatçının sәlahiyyәtlәri 

53.1.  Müvәqqәti inzibatçı tәyin olunduğu gündәn: 

53.1.1.bankın idarә edilmәsi ilә bağlı idarәetmә orqanlarının sәlahiyyәtlәri dayandırılır; 

53.1.2.bankın idarә edilmәsi ilә bağlı idarәetmә orqanlarının sәlahiyyәtlәri müvәqqәti 

inzibatçıya keçir. Bankın müvәqqәti inzibatçısı bankın satılması, yenidәn tәşkili vә lәğvi 

haqqında qәrarlar qәbul edә bilmәz. Bankın satılması vә yenidәn tәşkili yalnız mәhkәmәnin 

qәrarı әsasında hәyata keçirilә bilәr; 

53.1.3.bankın mövcud maliyyә vәziyyәti haqqında әn geci 60 tәqvim günü müddәtindә 

hesabat hazırlayıb maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına tәqdim edir. Hesabata bankın lәğvi 

zamanı satıla bilәn aktivlәrin dәyәrlәndirilmiş qiymәti daxil edilir. Hesabatın tәrtib edilmәsinә 

müstәqil auditor da cәlb oluna bilәr. Auditorun xidmәtlәri bankın hesabına ödәnilir. Maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanı ona tәqdim olunan hesabata dair müvafiq qәrar qәbul edir; 

53.1.4.bankın adından vә bankın hesabına әqdlәr müvәqqәti inzibatçının yazılı razılığı ilә 

hәyata keçirilir, әks halda hәmin әqdlәr etibarsız sayılır. 

53.2.  Müvәqqәti inzibatçı bankın idarәetmә orqanlarının sәlahiyyәtlәrindәn başqa 

aşağıdakıları hәyata keçirir: 

53.2.1.bankın әmlakının vә sәnәdlәrinin qorunması üçün tәdbirlәr görür; 

53.2.2.bankın kreditorlarını vә onların qarşısında bankın pul öhdәliklәrinin miqdarını 

müәyyәn edir; 

53.2.3.bank qarşısında olan borcların qaytarılması üçün qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş 

qaydada tәdbirlәr görür; 

53.2.4.bankın adından müqavilәlәr vә sәnәdlәr imzalayır; 

53.2.5.zәrurәt olduqda qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş qaydada bankın investisiya 

qoyuluşunu nәzәrdә tutan bağlanmış müqavilәlәri lәğv edir vә ya onlara dәyişikliklәr vә 

әlavәlәr edir, habelә bankın bağladığı müqavilәlәrdә komisyon haqlarını, faizlәri vә onların 

müddәtlәrini dәyişdirir; 

53.2.6.bankın adından vә onun maraqları naminә mәhkәmәlәrә iddia әrizәlәri verir; 

53.2.6.işdәn azad edilmә, aşağı vәzifәyә keçirilmә, müvәqqәti vәzifәdәn kәnarlaşdırma, 

bankın işçilәri arasında vәzifәlәrin bölgüsü dә daxil olmaqla, әmrlәr verir; 

53.2.7.bu Qanunun 57-ci maddәsinә müvafiq olaraq bankın maliyyә sağlamlaşdırılmasına 

dair tәdbirlәri hәyata keçirir. 



53.3.Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının razılığı ilә müvәqqәti inzibatçı bankın idarә 

edilmәsinә başqa şәxslәri, o cümlәdәn bankın inzibatçılarını vә әmәkdaşlarını cәlb edә bilәr. 

53.4.Fәaliyyәtә başladığı gündәn etibarәn bankın inzibatçıları vә әmәkdaşları bankın 

möhürünü vә ştamplarım, mühasibat kitablarını vә digәr sәnәdlәrini, әmlakı vә digәr 

qiymәtlilәri müvәqqәti inzibatçıya tәhvil vermәli vә fәaliyyәti ilә bağlı zәruri olan mәlumatları 

ona tәqdim etmәlidirlәr. 

53.5.Müvәqqәti inzibatçının müraciәti ilә hüquq mühafizә orqanları müvәqqәti inzibatçının 

bankın binasına daxil olmasını, bankın aktivlәrini, mühasibat kitablarını vә yazılarmı 

idarәetmәyә qәbul etmәsini vә onların qorunmasını tәmin etmәlidirlәr. 

M a d d ә   5 4. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn müvәqqәti inzibatçının 

fәaliyyәti üzәrindә nәzarәt 

54.1. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı müvәqqәti inzibatçının üzәrindә fәaliyyәtinin 

bütün müddәti әrzindә nәzarәti hәyata keçirir. 

54.2. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı: 

54.2.1.bankın idarә edilmәsi vә bu Qanunun 57-ci maddәsinә müvafiq olaraq maliyyә 

sağlamlaşdırılması ilә әlaqәdar müvәqqәti inzibatçıya müvafiq tәdbirlәrin hәyata 

keçirilmәsinin әsas istiqamәtlәri üzrә tövsiyәlәr vermәyә; 

54.2.2.müvәqqәti inzibatçıya yazılı şәkildә icrası mәcburi olan göstәrişlәr vermәyә; 

54.2.3.müvәqqәti inzibatçının fәaliyyәti barәsindә mәlumatların tәqdim edilmәsini tәlәb 

etmәyә; 

54.2.4.müvәqqәti inzibatçıdan hesabat almağa; 

54.2.5.müvәqqәti inzibatçının tәyinat müddәtinin bu Qanunun 52.1-ci maddәsinә müvafiq 

olaraq uzadılmasına sәlahiyyәtlidir. 

54.3. Müvәqqәti inzibatçı öz sәlahiyyәtlәrinin hәyata keçirilmәsi haqqında yalnız maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanı qarşısında hesabat verir. 

M a d d ә   5 5. Moratorium 

Banka müvәqqәti inzibatçı tәyin olunduğu dövrdә bankın aktivlәrinin vә maliyyә 

vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi, habelә aktivlәrin dәyәrinin aşağı düş-mәsinin qarşısını almaq 

mәqsәdilә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının әrizәsi ilә mәhkәmә hüquqi vә fiziki 

şәxslәrin bankdakı depozitlәri vә bankın digәr öhdәliklәri üzrә ödәnişlәri tamamilә vә ya 



qismәn dayandıra bilәr. Bu әrizә üzrә mәhkәmә 48 saat әrzindә qәrar çıxarır vә hәmin qәrar 

dәrhal icraya yönәldilir. 

M a d d ә   5 6. Müvәqqәti inzibatçının fәaliyyәtinә xitam verilmәsi 

56.1.    Müvәqqәti inzibatçının fәaliyyәtinә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının qәrarı ilә 

aşağıdakı hallarda xitam verilir: 

56.1.1.Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilәn müddәt bitdikdә; 

56.1.2.Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn müvәqqәti inzibatçının fәaliyyәtinә 

vaxtından әvvәl xitam verildikdә; 

56.1.3.iflasa uğrayan banka mәhkәmә lәğvedici tәyin etdikdә. 

  

56.2.Bankın maliyyә sağlamlaşdırılması vә fәaliyyәtinin yaxşılaşdırılması ilә әlaqәdar 

müvәqqәti inzibatçının fәaliyyәtinә xitam verildikdә (o cümlәdәn, vaxtından әvvәl), hәmin 

banka münasibәtdә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı vә müvәqqәti inzibatçı tәrәfindәn 

müәyyәn edilәn bütün mәhdudiyyәtlәr lәğv edilir. 

56.3.Müvәqqәti inzibatçının hәyata keçirdiyi tәdbirlәr bankın maliyyә sağlamlaşdırılması vә 

fәaliyyәtinin yaxşılaşdırılması ilә nәticәlәnmәdikdә vә ya bankın fәaliyyәtindә olan 

çatışmazlıqlar aradan qaldırılmadıqda, maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı müvәqqәti 

inzibatçının sәlahiyyәtlәrinә vaxtından әvvәl xitam verilmәsi haqqında qәrar qәbul edir vә 

banka bank әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsi üçün verilmiş lisenziyanı vә icazәni bu 

Qanunda nәzәrdә tutulmuş әsaslara görә lәğv edir. 

56.4.Müvәqqәti inzibatçının sәlahiyyәtlәrinә xitam verildikdәn sonra o, yekun hesabatı 30 

gün müddәtindә hazırlayıb maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına tәqdim etmәlidir. 

  

VIII fәsil 

  

ÖDӘMӘ QABİLİYYӘTİNİ İTİRMİŞ BANKIN REZOLYUSİYASI 

  

Maddә 57. Ödәmә qabiliyyәtini itirmiş banka müvәqqәti inzibatçı tәyin edilmәsi 

57.1. Aşağıdakı әsaslardan hәr hansı birinin vә ya bir neçәsinin müәyyәn edildiyi 

hallarda maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı ödәmә qabiliyyәtinin itirilmәsi ilә әlaqәdar banka 

müvәqqәti inzibatçının tәyin edilmәsi barәdә qәrar qәbul edir: 



57.1.1. bankın mәcmu kapitalının miqdarı maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının banklar 

üçün müәyyәn etdiyi mәcmu kapitalın minimum miqdarının 25 faizinә vә ya onun adekvatlıq 

әmsalı 3 faizә çatdıqda; 

57.1.2. bu Qanunun 57-11-ci maddәsindә müәyyәn edilmiş hallar istisna olmaqla, bank 

hәr hansı öhdәliyi üzrә ödәnişlәrin icrasını tәmin edә bilmәdikdә vә ya icra müddәti bitmәkdә 

olan öhdәliklәrinin icrası üçün yetәrli miqdarda likvid vәsaitә malik olmadıqda; 

57.1.3. bank lisenziyası bu Qanunla müәyyәn edilmiş digәr әsaslar üzrә lәğv edilmәli 

olduqda. 

57.2. Bank bu Qanunun 47.5-ci, 48.1-ci vә 49.2-ci maddәlәrinin tәlәblәrini yerinә 

yetirmәdikdә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı hәmin banka müvәqqәti inzibatçı tәyin 

etmәk hüququna malikdir. 

57.3. Banka müvәqqәti inzibatçı tәyin edilmәsi haqqında maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanının qәrarı bankın prudensial hesabatlarına, bankda aparılmış yoxlamanın nәticәlәrinә 

dair hesabata vә ya kәnar audit hesabatlarına istinad edilmәklә әsaslandırılır. Müvәqqәti 

inzibatçının tәyin edilmәsi vә ya tәyin olunma müddәtinin uzadılması barәdә qәrarda onun 

haqqında mәlumatlar vә sәlahiyyәt müddәti göstәrilir. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı 

ödәmә qabiliyyәtini itirmiş banka müvәqqәti inzibatçının tәyin edilmәsi barәdә qәrar qәbul 

etdiyi gün öz işçilәri sırasından vә ya kәnar şәxslәrdәn (fiziki vә (vә ya) hüquqi şәxslәrdәn) 

banka müvәqqәti inzibatçı tәyin edir vә hәmin gündәn bankın rezolyusiyası prosesinә 

başlayır. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı müvәqqәti inzibatçının tәyin edilmәsi barәdә 

qәrarı qәbul etdikdәn sonra dәrhal bankın Müşahidә Şurasının vә İdarә Heyәtinin sәdrlәrinә 

tәqdim olunmasını tәmin edir. 

57.4. Banka müvәqqәti inzibatçı tәyin edildiyi gündәn: 

57.4.1. bankın idarә olunması üzrә bütün sәlahiyyәtlәr, o cümlәdәn bank sәhmdarlarının 

ümumi yığıncağının sәlahiyyәtlәri dayandırılır; 

57.4.2. bankın idarә olunması üzrә bütün sәlahiyyәtlәr, o cümlәdәn bank sәhmdarlarının 

ümumi yığıncağının sәlahiyyәtlәri müvәqqәti inzibatçıya keçir. 

57.5. Müvәqqәti inzibatçı tәyin edildiyi gündәn sonrakı gündәn başlayaraq әn geci 30 

tәqvim günü müddәtindә rezolyusiya metodunu, şәrtlәrini, iqtisadi әsaslandırmasını vә 

müddәtlәrini özündә әks etdirәn tәdbirlәr planını ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın maliyyә 

göstәricilәrinә әsasәn hazırlayıb maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına tәqdim edir. 

57.6. Ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bank әn geci 9 ayadәk müddәtә müvәqqәti inzibatçı 

tәrәfindәn idarә olunur. Bu müddәt maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn 3 ayadәk 



müddәtә uzadıla bilәr. Bu müddәtdә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı ödәmә qabiliyyәtini 

itirmiş bankın rezolyusiyası ilә bağlı aşağıdakı tәdbirlәri hәyata keçirir: 

57.6.1. ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın sağlam banka qoşulmasını; 

57.6.2. ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın aktiv vә öhdәliklәrinin tam vә ya qismәn alıcı 

banka köçürülmәsini; 

57.6.3. körpü bankın yaradılmasını, ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın sağlam aktivlәrinin 

vә öhdәliklәrinin körpü banka köçürülmәsini vә körpü bankın investora satılmasını; 

57.6.4. ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın investora satılmasını; 

57.6.5. ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın lәğvini. 

57.7. Müvәqqәti inzibatçı bankın kreditorlarının bankın rezolyusiyası çәrçivәsindә әldә 

edәcәyi vәsaitin bankın lәğv edilәcәyi halda әldә edәcәyi vәsaitdәn az olmamasını tәmin 

etmәlidir. 

57.8. Banka müvәqqәti inzibatçı tәyin olunduğu dövrdә bankın aktivlәrinin vә maliyyә 

vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi, habelә aktivlәrin dәyәrinin aşağı düşmәsinin qarşısını almaq 

mәqsәdi ilә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının әrizәsi ilә mәhkәmә hüquqi vә fiziki 

şәxslәrin bankdakı depozitlәri vә bankın digәr öhdәliklәri üzrә ödәnişlәri tamamilә vә ya 

qismәn dayandıra (moratorium tәtbiq edilә) bilәr. 

Maddә 57-1. Bankın müvәqqәti inzibatçı tәrәfindәn idarә edilmәsi 

57-1.1. Müvәqqәti inzibatçı bu Qanunla bank inzibatçıları üçün müәyyәn edilmiş 

tәlәblәrә cavab vermәlidir. 

57-1.2. Ödәmә qabiliyyәtini itirmiş banka aidiyyәti olan şәxslәr, bankın sәhmdarları, 

kreditorları vә borcluları müvәqqәti inzibatçı tәyin edilә bilmәzlәr. Bu kimi halların mövcudluğu 

müvәqqәti inzibatçı tәyin olunduqdan sonra aşkar olunarsa, inzibatçının fәaliyyәtinә xitam 

verilir. 

57-1.3. Bankın idarә edilmәsi ilә bağlı bütün xәrclәr bankın vәsaiti hesabına hәyata 

keçirilir. Bankın idarә edilmәsi üçün bankın öz vәsaiti olmadıqda, bankın idarә edilmәsi 

maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn tәsdiq edilmiş xәrclәr smetası әsasında maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanının vәsaiti hesabına hәyata keçirilir. İdarә edilmәsi üçün kifayәt 

qәdәr vәsaiti olmayan bankın rezolyusiyası 3 ay müddәtindә başa çatdırılmalıdır. 

Maddә 57-2. Müvәqqәti inzibatçının bankın idarә edilmәsi ilә bağlı sәlahiyyәtlәri 

57-2.1. Banka müvәqqәti inzibatçı tәyin edilmәsi barәdә maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanının qәrarı banka tәqdim edildiyi gündәn idarәetmә orqanları bankın möhürlәrini, 



ştamplarını, bütün әmlakını, mühasibat kitablarını vә digәr sәnәdlәrini müvәqqәti inzibatçıya 

tәhvil vermәli vә bankın fәaliyyәti ilә bağlı zәruri olan mәlumatları tәqdim etmәlidir. 

57-2.2. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının müraciәti ilә müvafiq icra hakimiyyәti 

orqanı müvәqqәti inzibatçının bankın binasına daxil olmasını, bankın aktivlәrini, mühasibat 

kitablarını vә yazılarını idarәetmәyә qәbul etmәsini vә onların qorunmasını tәmin etmәlidir. 

57-2.3. Müvәqqәti inzibatçının tәyin olunduğu gündәn bankın idarәetmә orqanları 

tәrәfindәn imzalanmış әqdlәr vә hәyata keçirdiyi әmәliyyatlar hüquqi qüvvәyә malik olmur vә 

etibarsız hesab olunur. Müvәqqәti inzibatçı bankın bütün idarәetmә orqanlarının 

sәlahiyyәtlәrini hәyata keçirmәklә yanaşı, aşağıdakı tәdbirlәri görür: 

57-2.3.1. bankın әmlakının vә sәnәdlәrinin qorunması üçün tәdbirlәr görür; 

57-2.3.2. bankın kreditorlarını vә onların qarşısında bankın pul öhdәliklәrinin miqdarını 

müәyyәn edir; 

57-2.3.3. bankın qarşısında olan borcların qaytarılması üçün tәdbirlәr görür; 

57-2.3.4. bankın adından müqavilәlәr vә sәnәdlәr imzalayır; 

57-2.3.5. kredit müqavilәlәri dә daxil olmaqla, bankın maraqlarına aşkar şәkildә zidd 

olan şәrtlәrlә bağlanılması nәticәsindә bankın maliyyә vәziyyәtinin pislәşmәsinә sәbәb olmuş 

müqavilә öhdәliklәrinin icrasından imtina vә hәmin müqavilәlәrin lәğvi üçün Azәrbaycan 

Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә müәyyәn edilmiş qaydada tәdbirlәr görür; 

57-2.3.6. bankın maliyyә dayanıqlılığına xәlәl gәtirdiyi halda bankın investisiya 

qoyuluşunu nәzәrdә tutan müqavilәlәrinin Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә 

müәyyәn edilmiş qaydada lәğvi vә ya onlara әlavә vә dәyişikliklәr edilmәsi üzrә tәdbirlәr 

görür; 

57-2.3.7. aktivlәrin keyfiyyәtinin pislәşmәsinin qarşısını almaq tәlәb olunduqda bank 

tәrәfindәn verilmiş kreditlәrin restrukturizasiyasını (kreditin ödәmә müddәtinin uzadılması, 

faizlәrin azaldılması vә ya lәğv edilmәsi, ümidsiz borcların silinmәsi) hәyata keçirir; 

57-2.3.8. bankın fәaliyyәtinin auditini vә hüquqi sәnәdlәrinin ekspertizasını tәşkil edir; 

57-2.3.9. bu Qanunun 57-10-cu maddәsindә nәzәrdә tutulmuş tәdbirlәri görür, bankın 

ödәmә qabiliyyәtinin itirilmәsinә gәtirib çıxaran halları araşdırır, bu kimi halların baş 

vermәsindә şübhәli bilinәn şәxslәrin mәsuliyyәtә cәlb edilmәsi üçün aidiyyәti orqanlara 

müraciәt edir, banka dәymiş zәrәrin ödәnilmәsi üçün mәhkәmәdә iddia qaldırır; 

57-2.3.10. bankda vә onun yaratdığı törәmә hüquqi şәxslәrdә işdәn azad edilmә, әmәk 

şәraitinin şәrtlәrinin dәyişdirilmәsi, aşağı vәzifәyә keçirilmә, müvәqqәti vәzifәdәn 

kәnarlaşdırma, işçilәr arasında vәzifә bölgüsü dә daxil olmaqla, әmrlәr verir; 



57-2.3.11. bankın xәrclәrinin azaldılması istiqamәtindә tәdbirlәr görür; 

57-2.3.12. maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının razılığı ilә bankın idarә edilmәsinә 

başqa şәxslәri, o cümlәdәn bankın inzibatçılarını vә әmәkdaşlarını cәlb edir; 

57-2.3.13. mәnfәәtin bölüşdürülmәsini vә dividendlәrin ödәnilmәsini dayandırır; 

57-2.3.14. ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın rezolyusiyası ilә bağlı tәdbirlәr planının 

layihәsini hazırlayıb maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına tәqdim edir; 

57-2.3.15. ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın rezolyusiyası ilә bağlı tәdbirlәr planının 

yerinә yetirilmәsi üçün işlәr görür; 

57-2.3.16. öz fәaliyyәti vә bankın rezolyusiyası ilә bağlı tәdbirlәr planının icrası barәdә 

ayda bir dәfә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına hesabat verir. 

57-2.4. Bankın maliyyә vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması, itirilmiş kapitalının bәrpası vә 

likvidliyinin tәmin edilmәsi mәqsәdi ilә müvәqqәti inzibatçı, hәmçinin aşağıdakı sәlahiyyәtlәri 

hәyata keçirir: 

57-2.4.1. bankın rezolyusiyası ilә bağlı tәdbirlәr planının hazırlanması çәrçivәsindә 

bankın aktivlәrinin vә öhdәliklәrinin hәcmini müәyyәn edir, yenilәnmiş balans hesabatını 

hazırlayır, mәcmu kapitalını yenidәn qiymәtlәndirir vә bankın kapital kәsirini müәyyәn edir; 

57-2.4.2. bankın kapitalının artırılması üçün: 

57-2.4.2.1. nizamnamә kapitalındakı payının artırılması müqabilindә bankın mühüm 

iştirak payına malik sәhmdarlarına mәxsus olan, bankın çatışmayan kapitalı hәcmindә 

bankda saxlanılan әmanәtlәrini nizamnamә kapitalına daxil edir; 

57-2.4.2.2. nizamnamә kapitalındakı payının artırılması müqabilindә bankın mühüm 

iştirak payına malik sәhmdarlarının banka bilavasitә vә ya dolayı olaraq verdiyi subordinasiya 

borc öhdәliklәrini ikinci dәrәcәli kapitaldan nizamnamә kapitalına daxil edir; 

57-2.4.3. bankın yaratdığı törәmә hüquqi şәxslәrdәki payını (onun bir hissәsini), 

mülkiyyәtindә olan daşınmaz әmlakı vә digәr aktivlәri satır vә ya girov qoyur. 

Maddә 57-3. Ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın aktivlәrinin pislәşmәsinin vә 

mümkün zәrәrin qarşısının alınması üzrә tәdbirlәr 

57-3.1. Müvәqqәti inzibatçı bankın әmlakının vә sәnәdlәrinin mühafizәsi vә qorunması 

üçün tәdbirlәr görmәlidir. Müvәqqәti inzibatçı tәyin edildiyi gündәn 30 tәqvim günü әrzindә 

bankın aktiv vә öhdәliklәrinin inventarizasiyasını aparmalı vә bankın yenilәnmiş balans 

hesabatını hazırlamalıdır. 



57-3.2. Tәyin oldunduğu gündәn 45 tәqvim günü әrzindә müvәqqәti inzibatçı bankın 

maliyyә vәziyyәtinin pislәşmәsinә sәbәb olan halların, o cümlәdәn aşağıdakı halların 

müәyyәn edilmәsi üçün bankın son 2 il әrzindә bağlamış olduğu müqavilәlәri, sazişlәri, habelә 

hәyata keçirdiyi әmәliyyatları tәhlil edir: 

57-3.2.1. bankın әmlakının bazar şәrtlәrindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә aşağı şәrtlәrlә vә 

qiymәtlә özgәninkilәşdirilmәsini vә ya istifadәyә verilmәsini; 

57-3.2.2. normal bazar şәraitindә tәtbiq edilmәyәn güzәştlәrin kredit müqavilәlәri ilә 

müştәriyә verilmәsini; 

57-3.2.3. kredit vә ya digәr müqavilәlәrin bankın aktivlәrinin әlә keçirilmәsi mәqsәdi ilә 

bağlanmasını; 

57-3.2.4. bankın bәzi kreditorlara imtiyazlar vә güzәştlәr verәn ödәnişlәrlә vә ya әmlakla 

bağlı әqdlәr bağlamasını; 

57-3.2.5. banka aidiyyәti olan şәxslәrlә qanunvericiliyin tәlәblәrini pozan vә ya bankın 

әmanәtçilәrinin vә kreditorlarının maraqlarına tәhlükә yaradan müqavilәlәrin bağlanmasını; 

57-3.2.6. bağlanmış müqavilәlәr әsasında әmlakı, malları vә xidmәtlәri onların real 

dәyәrindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә yuxarı qiymәtә bankın satın almasını; 

57-3.2.7. kreditlәrin tәminatı kimi çıxış edәn әmlakın dәyәrinin şişirdilmәsini. 

57-3.3. Bu Qanunun 57-3.2-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş müqavilәlәr etibarsız 

hesab olunur. Müvәqqәti inzibatçı qeyd olunan müqavilәlәr әsasında bankın әldәn çıxmış 

aktivlәrinin geri qaytarılması, habelә banka dәymiş zәrәrin ödәnilmәsi üçün qanunvericiliklә 

müәyyәn edilmiş tәdbirlәr görür. 

57-3.4. Müvәqqәti inzibatçının bankın idarәedilmәsi ilә bağlı bu Qanun çәrçivәsindә 

qәbul etdiyi qәrarlarından maraqlı şәxslәr inzibati qaydada vә mәhkәmәyә şikayәt verә bilәr. 

Maddә 57-4. Müvәqqәti inzibatçının fәaliyyәtinә nәzarәt 

57-4.1. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı müvәqqәti inzibatçının fәaliyyәtinә nәzarәti 

aşağıdakı qaydada hәyata keçirir: 

57-4.1.1. müvәqqәti inzibatçının fәaliyyәti barәdә mәlumat tәlәb edir vә hesabat alır; 

57-4.1.2. müvәqqәti inzibatçıya bankın idarә edilmәsi vә bankın rezolyusiyası ilә bağlı 

tәdbirlәr planının icrası ilә әlaqәdar tövsiyәlәr vә yazılı şәkildә icrası mәcburi göstәrişlәr verir; 

57-4.1.3. müvәqqәti inzibatçının tәyinat müddәtinin uzadılması barәdә qәrar qәbul edir; 

57-4.1.4. müvәqqәti inzibatçının bankın idarәedilmәsi ilә bağlı bu Qanun çәrçivәsindә 

qәbul etdiyi qәrarlarından maraqlı şәxslәrin verdiyi şikayәtlәrә baxır. 



57-4.2. Müvәqqәti inzibatçının fәaliyyәtinә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn 

aşağıdakı hallarda xitam verilir: 

57-4.2.1. müvәqqәti inzibatçının tәyinat müddәti bitdikdә; 

57-4.2.2. bu Qanunun 57-4.3-cü maddәsindә nәzәrdә tutulmuş hallarda, müvәqqәti 

inzibatçının fәaliyyәtinә vaxtından әvvәl xitam verildikdә; 

57-4.2.3. ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bank mәcburi lәğv edildikdә vә ya müflis elan 

olunduqda; 

57-4.2.4. ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın rezolyusiyası ilә bağlı tәdbirlәr planının icrası 

başa çatdırıldıqda. 

57-4.3. Ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın rezolyusiyası ilә bağlı tәdbirlәr planının icrası 

nәzәrdә tutulan müddәtdә başa çatdırılmadıqda vә ya ödәmә qabiliyyәtinin bәrpası ilә bağlı 

tәdbirlәr nәticә vermәdikdә, maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı müvәqqәti inzibatçının 

fәaliyyәtinә vaxtından әvvәl xitam verilmәsi vә bankın lisenziyasının lәğvi barәdә qәrar qәbul 

edir. 

57-4.4. Müvәqqәti inzibatçının fәaliyyәtinә xitam verildikdәn sonra o, yekun hesabatı 30 

gün müddәtindә hazırlayıb maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına tәqdim edir. 

Maddә 57-5. Ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın rezolyusiyası ilә bağlı tәdbirlәr 

planı 

57-5.1. Müvәqqәti inzibatçının tәqdim etdiyi gündәn 15 tәqvim günü әrzindә maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanı ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın rezolyusiyası ilә bağlı tәdbirlәr 

planını tәsdiq etmәlidir. Bu müddәt maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn 15 tәqvim 

gününәdәk uzadıla bilәr. 

57-5.2. Tәdbirlәr planının layihәsi müvәqqәti inzibatçı tәrәfindәn minimum itkinin 

hesablanması prinsipi ilә müvafiq tәhlillәr vә hesablamalar aparılmaqla hazırlanır. 

57-5.3. Tәdbirlәr planı ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın aktiv vә öhdәliklәrinin 

inventarizasiyasının nәticәlәri vә bankın maliyyә vә әmlak vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi 

әsasında müәyyәn edilmiş bu Qanunun 57.6-cı maddәsindә nәzәrdә tutulmuş tәdbirlәrdәn 

hәr hansı biri ilә bankın ödәmә qabiliyyәtinin bәrpası vә ya lәğvi üçün müvafiq tәdbirlәri 

özündә әks etdirmәlidir. 

57-5.4. Tәdbirlәr planına xüsusilә aşağıdakılar daxil edilir: 

57-5.4.1. ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın rezolyusiya tәdbiri kimi itkilәr vә xәrclәr 

baxımından daha sәrfәli olan bu Qanunun 57.6-cı maddәsindә göstәrilmiş tәdbirlәrdәn hәr 



hansı birinin seçilmәsi üçün xәrclәrin әsaslandırılması vә onların müqayisәli tәhlili (bu cür 

tәhlilin aparılması qaydaları vә metodologiyası maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn 

müәyyәn edilir); 

57-5.4.2. bankın rezolyusiyası zamanı proses iştirakçıları, bankın әmanәtçilәri vә digәr 

kreditorları ilә münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsinin üsul, qayda vә şәrtlәri; 

57-5.4.3. alıcı bankın vә investorun seçilmәsi üçün hәrracın şәrtlәri; 

57-5.4.4. tәdbirlәr planının hәyata keçirilmәsi üçün müddәt; 

57-5.4.5. bankın lәğvi zamanı satıla bilәn aktivlәrin qiymәtlәndirilmiş dәyәri. 

57-5.5. Tәdbirlәr planı maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn tәsdiq edildikdәn 

sonra bankın müvәqqәti idarә edilmәsi vә (vә ya) lәğv edilmәsi bu plan әsasında hәyata 

keçirilir. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәdbirlәr planına әlavә vә dәyişikliklәr etmәk 

sәlahiyyәtinә malikdir. 

Maddә 57-6. Ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın aktiv vә öhdәliklәrinin alıcı banka 

köçürülmәsi 

57-6.1. Tәdbirlәr planına uyğun olaraq müvәqqәti inzibatçı ödәmә qabiliyyәtini itirmiş 

bankın aktiv vә öhdәliklәrinin bu Qanunda nәzәrdә tutulan qaydada alıcı banka köçürülmәsini 

tәmin etmәlidir. Ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın aktiv vә öhdәliklәrini qәbul etmәk istәyәn 

alıcı bank sağlam bank olmalıdır. Alıcı bankın sağlam bank olmasının müәyyәn edilmәsi üçün 

alıcı bankın maliyyә vәziyyәti, idarәetmә sistemi, әmanәtçilәr vә kreditorlar qarşısında 

öhdәliklәrini yerinә yetirmә qabiliyyәtinin olması, prudensial tәlәblәri yerinә yetirmәsi, habelә 

aktivlәrin köçürülmәsinin bank sistemindә yaradacağı risklәr maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı tәrәfindәn qiymәtlәndirilir. Qiymәtlәndirmә nәticәsindә maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanının müsbәt rәyini almış alıcı bank bu Qanunun 57-6.3-cü maddәsindә nәzәrdә tutulmuş 

hәrracda iştirak edә bilәr. 

57-6.2. Müvәqqәti inzibatçı köçürülәcәk aktiv vә öhdәliklәrin reyestrini tәrtib edir. Aktiv 

vә öhdәliklәrin köçürülmәsi zamanı müvәqqәti inzibatçı kreditorların bu Qanunun 82-ci 

maddәsi ilә müәyyәn edilmiş növbәliliyinә uyğun olaraq, bütün kreditorlarla bәrabәr vә 

vicdanla davranmalıdır. 

57-6.3. Alıcı bank maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilәn 

qaydalara uyğun olaraq keçirilәn hәrrac yolu ilә seçilir. Hәrrac nәticәsindә seçilmiş alıcı 

bankla bağlanan müqavilәdә hәmin bankın ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın aktiv vә 

öhdәliklәrini qәbul etmәsi barәdә yazılı öhdәliyi әks olunmalıdır. 



57-6.4. Ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın öhdәliklәri onların balans dәyәrindә alıcı 

bankla bağlanılan borcların ötürülmәsi haqqında müqavilә әsasında köçürülür. Borcların 

ötürülmәsi haqqında müqavilәnin bağlanması üçün kreditorların razılığı, elәcә dә ödәmә 

qabiliyyәtini itirmiş bankın kreditorları ilә bağlanmış müqavilәlәrdә әlavә vә dәyişikliklәrin 

edilmәsi tәlәb olunmur. Alıcı bank kreditorlara münasibәtdә borclunun bütün hüquq vә 

vәzifәlәrini әldә edir. 

57-6.5. Ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın aktivlәri qüvvәdә olan әqdlәr vә qiymәtli 

kağızlarla bağlı müqavilәlәr әsas götürülmәklә, alıcı bankla bağlanan tәlәbin güzәşti vә 

qiymәtli kağızlara hüquqların ötürülmәsi haqqında müqavilә әsasında köçürülür. Bu cür 

müqavilәnin bağlanması üçün borcluların razılığı tәlәb olunmur. Alıcı bank ona ötürülmüş 

tәlәblәr vә qiymәtli kağızlar üzrә hüquqlarla bağlı borclulara münasibәtdә kreditorun bütün 

hüquq vә vәzifәlәrini әldә edir. Müvafiq borclularla ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bank arasında 

bağlanmış müqavilәlәrә әlavә vә dәyişikliklәrin edilmәsi tәlәb olunmur. 

57-6.6. Bu Qanunun 57-6.4-cü vә 57-6.5-ci maddәlәrindә qeyd olunan müqavilәlәr bir 

sәnәd kimi (qarışıq müqavilә) tәrtib oluna bilәr. 

57-6.7. Müvәqqәti inzibatçı ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın aktiv vә öhdәliklәrinin digәr 

banka köçürülmәsi barәdә borcluları vә kreditorları müvafiq müqavilәlәr bağlandığı vaxtdan 

5 gün müddәtindә mәlumatlandırmalıdır. 

57-6.8. Aktiv vә öhdәliklәrin alıcı banka köçürülmәsinin başa çatdığı gün maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanı ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın bank lisenziyasının lәğvi barәdә 

qәrar qәbul edir vә bu Qanunun 59.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş halda mәhkәmәyә 

müraciәt edir. 

Maddә 57-7. Ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın satılması vә sağlam banka 

qoşulması 

57-7.1. Müvәqqәti inzibatçı bankın rezolyusiyası ilә bağlı tәdbirlәr planına uyğun olaraq 

ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankı mәhkәmәnin qәrarı ilә tәsdiq edilmәklә investora satır. 

57-7.2. İnvestor maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilәn tәlәblәrә 

cavab vermәlidir. 

57-7.3. Bankın rezolyusiyası ilә bağlı tәdbirlәr planında ödәmә qabiliyyәtini itirmiş 

bankın investora satılmasının mәhkәmә qәrarı ilә tәsdiq edildiyi gündәn başlayaraq: 

57-7.3.1. müvәqqәti inzibatçı ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın sәhmdarları adından 

sәhmlәr barәsindә sәrәncam vermәk hüquqlarını әldә edir; 



57-7.3.2. ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın mәcmu kapitalı nizamnamә kapitalından az 

olduğu halda, müvәqqәti inzibatçı bankın sәhmlәrinin yeni nominal dәyәrinin müәyyәn 

edilmәsi vә bankın nizamnamә kapitalının müvafiq hәcmdә azaldılması barәdә qәrar qәbul 

edir. Bankın kapitalı itirildiyi halda, bankın nizamnamә kapitalının dәyәri şәrti maliyyә vahidinә 

endirilir; 

57-7.3.3. bankın sәhmdarlarına sәhmlәr barәdә istәnilәn formada sәrәncam verilmәsi, 

xüsusilә onların özgәninkilәşdirilmәsi, yüklü edilmәsi vә ya vәkalәtli idarәetmәyә verilmәsi 

qadağan olunur. Sәhmlәrin bu cür yüklülüyü barәdә mәlumat maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanının müraciәti әsasında qiymәtli kağız mülkiyyәtçilәrinin reyestrindә qeydә alınır. 

57-7.4. Ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın satış qiymәti maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı tәrәfindәn müәyyәn olunmuş qaydalara uyğun olaraq keçirilәn hәrrac yolu ilә müәyyәn 

olunur. Hәrracın nәticәlәri ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın daha az mәsrәflә vә itkilәrlә 

ödәmә qabiliyyәtinin bәrpasına imkan vermәlidir. Müvәqqәti inzibatçı ödәmә qabiliyyәtini 

itirmiş bankı hәrrac yolu ilә seçilmiş investora satır. 

57-7.5. Ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın investora satışı bankın sәhmlәrinin satın 

alınması müqavilәsi әsasında hәyata keçirilir. 

57-7.6. Satınalma müqavilәsi ilә aşağıdakılar tәmin olunmalıdır: 

57-7.6.1. ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın müәyyәn vaxt çәrçivәsindә banklar üçün 

müәyyәn edilmiş prudensial tәlәblәrә uyğunlaşdırılması barәdә investorun öhdәliyi; 

57-7.6.2. investorun bankın kapitallaşdırılması vә (vә ya) ödәmә qabiliyyәtinin bәrpa 

edilmәsi, o cümlәdәn bank әmәliyyatlarının sabitlәşdirilmәsi üzrә öhdәliyini icra edә bilmәdiyi 

halda müqavilәnin lәğv edilmәsi şәrtlәri. 

57-7.7. Müvәqqәti inzibatçı vә investor arasında bağlanılmış sәhmlәrin satınalma 

müqavilәsi sәhmlәr üzrә hüquqların investorun adına qiymәtli kağız mülkiyyәtçilәrinin 

reyestrindә qeydә alınması üçün әsas sayılır. 

57-7.8. Ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın digәr sağlam banka qoşulması bankın bu 

Qanunun 57-7-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş qaydada investor olan banka satışı 

formasında hәyata keçirilir. 

Maddә 57-8. Körpü bankın yaradılması vә satışının hәyata keçirilmәsi 

57-8.1. Bankın rezolyusiyası ilә bağlı tәdbirlәr planına uyğun olaraq, maliyyә bazarlarına 

nәzarәt orqanı ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bir vә ya bir neçә bankın aktiv vә öhdәliklәrinin tam 



vә ya qismәn köçürülmәsi vә onların müvәqqәti idarә edilmәsi mәqsәdi ilә körpü bankın 

yaradılması barәdә qәrar qәbul edir. 

57-8.2. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı körpü bankın tәsisçisi vә yeganә sәhmdarı 

hesab olunur. Körpü bankın fәaliyyәti maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn qәbul 

edilәn qaydalarla tәnzimlәnir. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn digәr banklar 

üçün müәyyәn edilmiş normativlәr, habelә Mәrkәzi Bank tәrәfindәn pul siyasәtinin hәyata 

keçirilmәsi alәti kimi banklara tәtbiq olunan mәcburi ehtiyatların saxlanılması tәlәbi körpü 

banka şamil edilmir. 

57-8.3. Körpü bankın yaradılması, sәhmlәrinin buraxılışı vә qeydiyyatı, körpü banka 

bank lisenziyasının verilmәsinin xüsusi sadәlәşdirilmiş proseduru maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir. 

57-8.4. Körpü bankın investora satışı maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn 

müәyyәn edilmiş qaydalara uyğun olaraq keçirilәn hәrrac yolu ilә hәyata keçirilir. Körpü 

bankın idarәetmә orqanlarının sәlahiyyәtlәrini müvәqqәti inzibatçı hәyata keçirir vә investora 

satılana kimi körpü bank müvәqqәti inzibatçı tәrәfindәn idarә olunur. 

57-8.5. Körpü bankın satışı üçün başlanğıc qiymәt maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanının qәbul etdiyi metodologiyaya uyğun olaraq müәyyәn olunur. Körpü bankın satın 

alınması üçün әn yüksәk qiymәt tәklif etmiş vә körpü bankın müәyyәn vaxt çәrçivәsindә 

banklar üçün müәyyәn edilmiş prudensial tәlәblәrә uyğunlaşdırılması vә ya mövcud sağlam 

banklardan birinә qoşulması barәdә öhdәlik götürmüş investor hәrracın qalibi hesab olunur. 

57-8.6. Öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsi zamanı maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı 

kreditorların bu Qanunun 82-ci maddәsi ilә müәyyәn edilmiş növbәliliyinә uyğun olaraq, bütün 

kreditorlarla bәrabәr vә vicdanla davranmalıdır. 

57-8.7. Körpü bank köçürülmüş aktivlәrlә bağlı bütün hüquqları (girov müqavilәlәri ilә 

bağlı hüquqlar da daxil olmaqla) әldә edir vә köçürülmüş öhdәliklәr üzrә ödәmә qabiliyyәtini 

itirmiş bankın kreditorlarına münasibәtdә borclunun bütün hüquq vә vәzifәlәrini әvvәl 

bağlanılmış müqavilәlәrә әlavә vә dәyişikliklәr edilmәdәn qәbul edir. 

57-8.8. Hәrracın qalibi elan olunması barәdә yazılı bildiriş investora tәqdim edildiyi 

gündәn 7 tәqvim günü әrzindә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı ilә investor arasında körpü 

bankın sәhmlәrinin satınalınmasına dair müqavilә bağlanılır. Bu müqavilә körpü bankın 

sәhmlәri üzrә hüquqların investorun adına qiymәtli kağız mülkiyyәtçilәrinin reyestrindә qeydә 

alınması üçün әsas sayılır. 



57-8.9. Satınalma müqavilәsindә investorun körpü bankı müqavilәdә müәyyәn edilәn, 

lakin 3 aydan çox olmayan müddәtdә banklar üçün müәyyәn edilmiş prudensial tәlәblәrә 

uyğunlaşdırması vә ya mövcud sağlam banklardan birinә qoşulması barәdә öhdәliyi әks 

olunmalıdır. Körpü bankın satışından әldә edilmiş vәsait ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın 

kreditorlarının tәlәblәrinin ödәnilmәsinә yönәldilir. 

57-8.10. Satınalma müqavilәsinin bütün şәrtlәri investor tәrәfindәn icra olunduğu halda, 

bank körpü bank statusunu itirir. Körpü bank statusunun itirilmәsindәn 3 ay sonra maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanı banklar üçün müәyyәn edilәn normativlәrin yerinә yetirilmәsini 

müәyyәn etmәk üçün bankda yoxlamalar aparır. 

57-8.11. Körpü bank statusunun itirildiyi gündәn 3 iş günü әrzindә maliyyә bazarlarına 

nәzarәt orqanı müvәqqәti inzibatçının fәaliyyәtinә xitam verilmәsi barәdә qәrar qәbul edir. 

57-8.12. Ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın aktiv vә öhdәliklәrinin körpü banka 

köçürülmәsinin tamamlandığı gün maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı ödәmә qabiliyyәtini 

itirmiş bankın bank lisenziyasının lәğvi barәdә qәrar qәbul edir vә bu Qanunun 59.1-ci 

maddәsindә nәzәrdә tutulmuş halda mәhkәmәyә müraciәt edir. 

57-8.13. Tәsis olunduğu gündәn 6 ay әrzindә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı körpü 

bankın investora satışını tәmin etmәlidir. Bu müddәt maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının 

qәrarı ilә 3 aydan çox olmayan müddәtә uzadıla bilәr. Körpü bank statusu itirilәnә qәdәr 

maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı körpü bankın fәaliyyәtinә nәzarәti hәyata keçirir. 

57-8.14. Körpü bank bu Qanunun 57-8.13-cü maddәsindә nәzәrdә tutulan müddәtlәrdә 

satıla bilmәdikdә, bu mәqsәdlә müәyyәn edilәn müddәtin başa çatmasından әn geci sonrakı 

gün maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı körpü bankın bank lisenziyasının lәğvi vә mәcburi 

lәğvi üçün müvafiq tәdbirlәr görmәlidir. 

Maddә 57-9. Sistem әhәmiyyәtli bankların ödәmә qabiliyyәtinin bәrpasında 

dövlәtin iştirakı 

57-9.1. Dövlәt vәsaitlәri cәlb edilmәklә sistem әhәmiyyәtli bank barәsindә maliyyә 

sağlamlaşdırılması tәdbirlәri hәyata keçirilә bilәr. 

57-9.2. Bankın sistem әhәmiyyәtli bank kimi qiymәtlәndirilmәsi meyarları Mәrkәzi Bank 

vә müvafiq icra hakimiyyәti orqanı ilә razılaşdırılmaqla maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı 

tәrәfindәn müәyyәn olunur. 

57-9.3. Ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bank maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının sistem 

әhәmiyyәtli banka münasibәtdә müәyyәn etdiyi meyarlara uyğun olduqda, maliyyә 



bazarlarına nәzarәt orqanı bankın maliyyә sağlamlaşdırılması ilә bağlı tәdbirlәr planını 

hazırlayır. 

57-9.4. Tәdbirlәr planının layihәsi maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn bankın 

sağlamlaşdırılması üçün ayrılacaq әn az hәcmdә dövlәt vәsaiti vә minimum itkinin 

hesablanması prinsipi ilә müvafiq tәhlillәr aparılmaqla hazırlanır. 

57-9.5. Tәdbirlәr planı ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın aktiv vә öhdәliklәrinin 

inventarizasiyasının nәticәlәri әsasında bankın maliyyә vә әmlak vәziyyәtinin 

qiymәtlәndirilmәsi yolu ilә müәyyәn edilmiş aşağıdakı metodlardan hәr hansı biri ilә bankın 

ödәmә qabiliyyәtinin bәrpası tәdbirlәrini özündә әks etdirmәlidir: 

57-9.5.1. ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın sәhmlәrinin azı 75 faizinin dövlәtә mәxsus 

banka Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinә uyğun olaraq qoşulması vә ya bu cür 

dövlәtә mәxsus bank tәrәfindәn satın alınması; 

57-9.5.2. sonradan investora satılması şәrtilә ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın 

sәhmlәrinin 50 faizdәn çoxunun dövlәt tәrәfindәn әldә edilmәsi vә әlavә sәhm emissiyası ilә 

dövlәt vәsaiti hesabına bankın nizamnamә kapitalının artırılması; 

57-9.5.3. bankın sәhmdarlarının razılığı ilә bankın idarә edilmәsini dövlәtin әlindә 

saxlamaq vә sonradan dövlәtin iştirak payını bankın mövcud sәhmdarlarına vә ya bankın 

bütün sәhmlәrinin başqa bir investora satılması şәrtilә bankın sәhmlәrinin 50 faizdәn az 

hissәsinin dövlәt tәrәfindәn satın alınması; 

57-9.5.4. sistem әhәmiyyәtli bankın rezolyusiyası mәqsәdi ilә bu Qanunun 57.6-cı 

maddәsindә nәzәrdә tutulmuş tәdbirlәrin görülmәsi. 

57-9.6. Tәdbirlәr planına xüsusilә ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın ödәmә qabiliyyәtinin 

bәrpası tәdbiri kimi itkilәr vә xәrclәr baxımından daha sәrfәli olan bu Qanunun 57-9.5-ci 

maddәsindә göstәrilmiş metodlardan hәr hansı birinin seçilmәsi üçün xәrclәrin 

әsaslandırılması vә onların müqayisәli tәhlili daxil edilir vә bankın sağlamlaşdırılması üçün 

tәlәb olunan dövlәt vәsaitinin mәblәği göstәrilir. 

57-9.7. Tәdbirlәr planı maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn hazırlandıqdan 

sonra bankın sağlamlaşdırılması üçün tәlәb olunan dövlәt vәsaitinin mәblәği vә ödәnilmәsi 

üsulları razılaşdırılması üçün müvafiq icra hakimiyyәti orqanına tәqdim olunur. Tәdbirlәr 

planına müvafiq icra hakimiyyәti orqanının tәklifi ilә müvafiq әlavә vә (vә ya) dәyişikliklәr edilir. 

Tәdbirlәr planı tәqdim olunduqdan sonra 10 gün әrzindә müvafiq icra hakimiyyәti orqanı plana 

dair öz әsaslandırılmış rәyini tәqdim etmәlidir. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı müvafiq 

icra hakimiyyәti orqanının rәyini aldıqdan sonra 3 gün müddәtindә ödәmә qabiliyyәtini itirmiş 



sistem әhәmiyyәtli bankın tәdbirlәr planını müvafiq qәrar qәbul edilmәsi üçün hәmin rәylә 

birlikdә müvafiq icra hakimiyyәti orqanına tәqdim edir. Müvafiq icra hakimiyyәti orqanı bankın 

sağlamlaşdırılması tәklifinә müsbәt baxdıqda, bankın maliyyә sağlamlaşdırılması haqqında 

qәrar qәbul edir vә müvafiq tәdbirlәr planını tәsdiq edir. 

57-9.8. Ödәmә qabiliyyәtini itirmiş sistem әhәmiyyәtli bankın dövlәt tәrәfindәn 

satınalınması dövlәt büdcәsi vәsaiti hesabına vә ya müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn 

dövlәt zәmanәti ilә tәmin edilmiş istiqrazların emissiya edilәrәk qiymәtli kağızlar bazarında 

yerlәşdirilmәsilә hәyata keçirilir. Ödәmә qabiliyyәtini itirmiş sistem әhәmiyyәtli bankın mәcmu 

kapitalı nizamnamә kapitalından az olduğu halda, bankın sәhmlәrinin yeni nominal dәyәri 

müәyyәn edilәrәk nizamnamә kapitalı müvafiq hәcmdә azaldılır. Bankın kapitalı itirildiyi halda 

isә bankın nizamnamә kapitalının dәyәri şәrti maliyyә vahidinә endirilir vә bu qiymәtә satın 

alınır. 

57-9.9. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının tәyin etdiyi müvәqqәti inzibatçı bankın 

maliyyә sağlamlaşdırılması tәdbirlәrini müvafiq icra hakimiyyәti orqanının tәsdiq etdiyi 

tәdbirlәr planı әsasında hәyata keçirir. Müvәqqәti inzibatçı ödәmә qabiliyyәtini itirmiş sistem 

әhәmiyyәtli bankın ödәmә qabiliyyәtinin bәrpası ilә bağlı bu Qanunun 57-2-ci vә 57-3-cü 

maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş sәlahiyyәtlәri hәyata keçirir. 

57-9.10. Ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankın ödәmә qabiliyyәtinin bәrpası ilә bağlı 

tәdbirlәr planının tәsdiq olunduğu gündәn 3 ay әrzindә bu Qanunun 57-9.5.1-57-9.5.3-cü 

maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş hәr hansı metodlardan biri tәtbiq oluna bilmәdikdә, maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanı bu Qanunun 57.6-cı maddәsindә nәzәrdә tutulmuş qaydada 

bankın rezolyusiyası üzrә tәdbirlәr görür. 

Maddә 57-10. Banka vurulmuş zәrәrin ödәnilmәsi vә bankın ödәmә qabiliyyәtinin 

bәrpası çәrçivәsindә ödәnilmiş vәsaitin geri qaytarılması 

57-10.1. Bu Qanunun 57-9-cu maddәsindә nәzәrdә tutulmuş şәrtlәrlә sağlamlaşdırılmış 

sistem әhәmiyyәtli bankın dövlәt vәsaiti hesabına bu Qanunun 57-9-cu maddәsindә nәzәrdә 

tutulmuş qaydada ödәmә qabiliyyәtinin bәrpası hәyata keçirildikdә, bankın inzibatçıları vә 

mühüm iştirak payına sahib sәhmdarları banka vurulmuş zәrәri müvәqqәti inzibatçının 

müәyyәn etdiyi müddәt әrzindә ödәmәlidirlәr. 

57-10.2. Bankın inzibatçılarının vә mühüm iştirak payına sahib sәhmdarlarının aşağıdakı 

qanunsuz hәrәkәtlәri nәticәsindә banka vurduqları zәrәr ödәnilmәlidir: 



57-10.2.1. bankın әsas vәsaitlәrinin satılması, bağışlanması, digәr formada 

mәnimsәnilmәsi vә ya israf edilmәsi; 

57-10.2.2. bankın әsas vәsaitlәrinin girov qoyulması vә ya bankın aktivlәrinin digәr 

formada yüklü edilmәsi; 

57-10.2.3. açıq-aşkar ödәniş qabiliyyәti olmayan şәxslәrә kredit verilmәsi; 

57-10.2.4. ölkә daxilindә vә ya xaricdә depozit hesabları açaraq, bu hesablardakı 

vәsaitin girov qoyularaq tәminat qismindә göstәrilmәsi; 

57-10.2.5. bankın sәhmdarlarına vә ya inzibatçılarına bank zәrәrlә işlәdiyi halda vә ya 

bankın mәnfәәtinә qeyri-mütәnasib hәcmdә bonusların vә dividendlәrin ödәnilmәsi; 

57-10.2.6. bu Qanunun 57-3.2-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş bankın ödәmә 

qabiliyyәtinin pislәşmәsinә sәbәb olmuş müqavilәlәrin bağlanılması; 

57-10.2.7. başqa formada özü, banka aidiyyәti olan şәxslәr vә ya başqa şәxslәr üçün 

istәnilәn növ maddi vә qeyri-maddi әmlak nemәtlәri vә bu cür әmlaka hüquqların tәmin 

edilmәsi mәqsәdi ilә bankın әmlakının mәnimsәnilmәsi vә ya israf edilmәsi. 

57-10.3. Müvәqqәti inzibatçı bu Qanunun 57-10.2-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş 

şәxslәrin banka vurduğu zәrәrin hәcmini vә geri ödәnilәcәk mәblәği bankın ödәmә 

qabiliyyәtinin bәrpasına başlandığı tarixdәn әvvәlki iki illik müddәti әhatә edәn dövrdә bankda 

hәyata keçirilmiş әmәliyyatları vә qәbul edilәn qәrarları tәhlil etmәklә müәyyәn edir vә bu 

barәdә ayrıca akt hazırlanır. 

57-10.4. Müvәqqәti inzibatçı hazırlanmış akta әsasәn banka zәrәr vurmuş şәxslәrә 

vurulmuş zәrәrin könüllü qaydada ödәnilmәsi barәdә bildiriş göndәrir vә zәrәrin ödәnilmәsi 

müddәtini müәyyәn edir. Banka zәrәr vurmuş şәxslәr müәyyәn edilmiş müddәtdә vurulmuş 

zәrәri könüllü qaydada ödәmәdiyi tәqdirdә, müvәqqәti inzibatçı zәrәrin mәcburi qaydada 

ödәnilmәsi üçün mәhkәmәyә müraciәt edir. 

57-10.5. Müvәqqәti inzibatçı banka vurulmuş zәrәrin müәyyәn edilmәsi çәrçivәsindә 

bankın sәhmdarlarından, inzibatçılarından, banka aidiyyәti olan şәxslәrdәn onların 

sahibliyindә vә mülkiyyәtindә olan pul vәsaitlәri vә ya digәr әmlak, son iki il müddәtindә әldә 

etdiyi gәlirlәr, bankdan aldıqları dividendlәr vә bonuslar barәdә mәlumat tәqdim edilmәsini 

tәlәb edә bilәr. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı dövlәt orqanlarına, idarә, müәssisә vә 

tәşkilatlara bu şәxslәrin sahibliyindә vә mülkiyyәtindә olan pul vәsaitlәri vә ya digәr әmlak, 

son iki il müddәtindә әldә etdiyi gәlirlәr üzrә mәlumatların tәqdim edilmәsi barәdә sorğu verә 

bilәr. 



57-10.6. Bankın inzibatçılarının qanuna zidd qәrarları, digәr hәrәkәtlәri vә hәrәkәtsizliyi 

nәticәsindә bankın müflis olduğu vә ya ödәmә qabiliyyәtini itirdiyi müәyyәn edilәrsә vә onların 

bu öhdәliklәrini ödәmә qabiliyyәti olmazsa mәhkәmә müvәqqәti inzibatçının müraciәti 

әsasında “Müflislәşmә vә iflas haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa uyğun 

olaraq banka vurduğu zәrәr hәddindә bu şәxslәri müflis elan edә bilәr. Bu cür qanuna zidd 

әmәllәr bankın sәhmdarlarına mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdi ilә edildikdә, mәhkәmә bu cür 

qanunsuz әmәllәrdәn mәnfәәt götürәn sәhmdarlar barәsindә eyni cür qәrar qәbul edә bilәr. 

57-10.7. Bu Qanunun 57-10-cu maddәsinin müddәaları bu Qanunun 57-ci maddәsinә 

әsasәn müvәqqәti inzibatçı tәrәfindәn hәyata keçirilәn ödәmә qabiliyyәtini itirmiş bankların 

rezolyusiyasına da şamil olunur. 

  

VIII-I FӘSİL 

  

BANKIN ÖHDӘLİKLӘRİNİN KÖNÜLLÜ RESTRUKTURİZASİYASI 

Maddә 57-11. Bankın öhdәliklәrinin könüllü restrukturizasiyası 

57-11.1. Bankın kreditorları qarşısında olan öhdәliklәri, bankın sığortalanmış 

әmanәtçilәri qarşısında olan öhdәliklәri istisna olmaqla, bu Qanun ilә müәyyәn edilmiş 

qaydada könüllü restrukturizasiya edilә bilәr. 

57-11.2. Bank, öz öhdәliyinin (öhdәliklәrinin) icrası ilә bağlı kreditorun (kreditorların) 

tәlәbini (tәlәblәrini) pul vәsaitinin olmaması, çatışmaması vә ya hәr hansı әsaslarla pul 

vәsaitinin istifadәsinin mümkün olmaması sәbәbindәn icra etmәk imkanında olmaması vә ya 

icra etmәk imkanında olmaması tәhlükәsi yarandıqda Müşahidә Şurasının bu barәdә qәrarı 

әsasında bankın öhdәliklәrinin könüllü restrukturizasiyası prosesinә başlaya bilәr. Müşahidә 

Şurasının bankın öhdәliklәrinin könüllü restrukturizasiyası haqqında qәrarının surәti hәmin 

qәrar qәbul olunduğu tarixdәn sonrakı birinci iş günündәn gec olmayaraq maliyyә bazarlarına 

nәzarәt orqanına tәqdim olunmalıdır. 

57-11.3. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı bankın öhdәliklәrinin könüllü 

restrukturizasiyası haqqında Müşahidә Şurasının qәrarını aldıqdan sonra 10 tәqvim günü 

әrzindә bankın öhdәliklәrinin könüllü restrukturizasiyası mәsәlәlәrinә dair bankla yazılı 

razılaşma bağlayır. Bu müddәt maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının qәrarı ilә 10 tәqvim 

günü müddәtinәdәk uzadıla bilәr. 



57-11.4. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı ilә bank arasında bankın öhdәliklәrinin 

könüllü restrukturizasiyasına dair yazılı razılaşma bağlandıqdan sonra 10 tәqvim günü 

әrzindә, bank restrukturizasiya planının layihәsini hazırlayır vә baxılması üçün yazılı surәtdә 

maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına tәqdim edir. 

57-11.5. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı baxılmaq üçün ona tәqdim edilmiş 

restrukturizasiya planının layihәsinә dair tәkliflәri olduqda, bu barәdә banka yazılı bildiriş 

tәqdim edir vә restrukturizasiya planına әlavә vә (vә ya) dәyişikliklәrin edilmәsini tәlәb edir. 

Bank restrukturizasiya planına әlavә vә (vә ya) dәyişikliklәri etdikdәn sonra, restrukturizasiya 

planının layihәsini tәkrar yazılı surәtdә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına tәqdim edir. 

Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı restrukturizasiya planının layihәsi ilә razı olduqda, bu 

barәdә banka yazılı bildiriş göndәrir. 

57-11.6. Restrukturizasiya planına razılıq barәdә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının 

yazılı bildirişini aldıqdan sonra bank, maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn bildirişdә 

müәyyәn edilmiş müddәtdә öhdәliklәrinin könüllü restrukturizasiyasına başlamaq üçün mülki 

prosessual qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş qaydada mәhkәmәyә müraciәt edir. 

Restrukturizasiyaya başlamaq haqqında mәhkәmәnin qәrarı (bundan sonra - bankın 

öhdәliklәrinin könüllü restrukturizasiyası haqqında mәhkәmә qәrarı) qüvvәyә mindiyi tarixdәn 

vә restrukturizasiya planına әsasәn bankın öhdәliklәrinin könüllü restrukturizasiyanın 

aparıldığı, lakin hәr bir halda 180 gündәn artıq olmayan müddәt әrzindә bu Qanunun 57-11.8-

ci vә 57-11.21-ci maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş mәhdudiyyәtlәr tәtbiq olunur. Bu müddәt 

öhdәliklәri restrukturizasiya olunan bankın maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı ilә 

razılaşdırılmış müraciәtinә әsasәn mәhkәmә tәrәfindәn ümumilikdә 90 gün müddәtinәdәk 

uzadıla bilәr. Hәr bir müraciәt üzrә verilәn uzadılma 180 gün müddәtindәn artıq ola bilmәz. 

Bu cür uzadılmaların sayına mәhdudiyyәt qoyulmur. 

57-11.7. Bankın öhdәliklәrinin könüllü restrukturizasiyası haqqında mәhkәmә qәrarı 

qәbul olunduğu tarixdәn 7 tәqvim günü әrzindә bank restrukturizasiya planına daxil edilmiş 

öhdәliklәrinin restrukturizasiyası barәdә Azәrbaycan Respublikasının bütün әrazisini әhatә 

edәn azı iki dövri mәtbu nәşrdә vә bir beynәlxalq sәviyyәdә tanınmış nәşrdә, habelә özünün 

rәsmi internet sәhifәsindә mәlumat dәrc etdirmәli vә hәmin mәlumatlarda bankın 

öhdәliklәrinin könüllü restrukturizasiyası haqqında mәhkәmә qәrarının vә restrukturizasiya 

planının surәtlәrinin mәhkәmәdәn vә ya bankın hüquqi ünvanından tәlәblәri restrukturizasiya 

planına daxil edilmiş bütün kreditorlar tәrәfindәn әldә edilә bilmәsi imkanı göstәrilmәlidir. 



57-11.8. Bu Qanunun 57-11.6-cı maddәsinә müvafiq olaraq, bankın öhdәliklәrinin 

könüllü restrukturizasiyası haqqında mәhkәmә qәrarı qüvvәyә mindiyi tarixdәn bank 

aşağıdakı hüquqlara malikdir: 

57-11.8.1. alqı-satqı, dәyişdirmә, bağışlama müqavilәlәrinin vә ya bankın hәr hansı 

әmlakının özgәninkilәşdirilmәsi ilә bağlı olan hәr hansı digәr müqavilәlәrin icra edilmәsini, 

bank üçün hәr hansı risk, o cümlәdәn, kredit riski yaradan borc, kredit, qarantiya vә ya hәr 

hansı maliyyәlәşdirmә növlәrini tәqdim edәn müqavilәlәrin bağlanmasını dayandırmaq; 

57-11.8.2. bankın mәhkәmә tәrәfindәn tәsdiq edilmiş restrukturizasiya planına daxil 

edilәn öhdәliklәrinin icrasını dayandırmaq. 

57-11.9. Bank restrukturizasiya planına dair razılığın alınması mәqsәdilә tәlәblәri 

restrukturizasiya planına daxil edilmiş kreditorların yığıncağını çağırmalıdır. Kreditorların 

yığıncağının keçirilmәsinәdәk olan müddәt әrzindә bu Qanunun 57-11.5-ci maddәsinә 

әsasәn razılaşdırılmış plana dәyişikliklәr edilәrsә, restrukturizasiya planı kreditorların 

yığıncağının keçirilmәsinә әn azı 30 tәqvim günü qalmış baxılması üçün maliyyә bazarlarına 

nәzarәt orqanına tәqdim edilir. 

57-11.10. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı 10 tәqvim günü әrzindә bu Qanunun 57-

11.9-cu maddәsinә әsasәn tәqdim edilәn restrukturizasiya planına baxır vә hәmin plana dair 

qeydlәri olduqda onların aradan qaldırılmasını yazılı surәtdә bankdan tәlәb edir. Bank maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanının restrukturizasiya planına dair tәkliflәrini nәzәrә almalı vә 

müvafiq düzәlişlәr edәrәk hәmin planı maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına tәqdim etmәlidir. 

Bank maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn tәsdiq edilmiş restrukturizasiya planı 

barәdә 5 iş günü әrzindә Azәrbaycan Respublikasının bütün әrazisini әhatә edәn azı iki dövri 

mәtbu nәşrdә vә bir beynәlxalq sәviyyәdә tanınmış nәşrdә, habelә özünün rәsmi internet 

sәhifәsindә mәlumat dәrc etdirmәlidir vә hәmin mәlumatlarda restruktizasiya planının 

surәtinin bankın hüquqi ünvanından tәlәblәri restrukturizasiya planına daxil edilmiş bütün 

kreditorlar tәrәfindәn әldә edilә bilmәsi imkanı göstәrilmәlidir. 

57-11.11. Tәlәblәrinin restrukturizasiya olunması nәzәrdә tutulan kreditorlar yığıncaqda 

şәxsәn vә ya öz sәlahiyyәtli nümayәndәlәri vasitәsilә iştirak edә bilәrlәr. Tәlәblәri 

restrukturizasiya planına daxil edilmiş kreditorlar tәrәfindәn restrukturizasiya planının tәsdiq 

edilmәsi üçün restrukturizasiya planına әsasәn restrukturizasiya edilmәsi nәzәrdә tutulan 

tәlәblәrin әn azı üçdә iki hissәsinә malik olan kreditorların razılığı tәlәb edilir. 

57-11.12. Restrukturizasiya planı bu Qanunun 57-11.11-ci maddәsi ilә nәzәrdә tutulan 

qaydada tәsdiq edildikdәn sonra, bank 1 iş günü әrzindә restrukturizasiya planını yazılı 



surәtdә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqana tәqdim edir. Restrukturizasiya planı bu Qanunun 

57-11.11-ci maddәsi ilә nәzәrdә tutulan qaydada tәsdiq edilmәdikdә, bank öhdәliklәrinin 

restrukturizasiyanın bu Qanunun 57-11.11-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş qaydada 

mümkün olmaması barәdә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına 1 iş günü әrzindә yazılı 

mәlumat göndәrir. Restrukturizasiya planı bu Qanunun 57-11.11-ci maddәsi ilә nәzәrdә 

tutulan qaydada tәsdiq edilmәdikdә, bankın öhdәliklәrinin könüllü restrukturizasiyası baş 

tutmamış sayılır. Restrukturizasiya planının bu Qanunun 57-11.11-ci maddәsinә müvafiq 

olaraq kreditorlar tәrәfindәn tәsdiq edilmәsi şәrti ilә, bankın öhdәliklәrinin könüllü 

restrukturizasiyası bankın kreditorlar qarşısında daşıdığı vә restrukturizasiya planına uyğun 

olaraq restrukturizasiyası nәzәrdә tutulan bütün öhdәliklәrinә münasibәtdә aparılır. 

57-11.13. Restrukturizasiya planına maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn 

baxıldıqdan sonra bank restrukturizasiya planının tәsdiq edilmәsi üçün mülki prosessual 

qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş qaydada mәhkәmәyә müraciәt edir. 

57-11.14. Bankın öhdәliklәrinin könüllü restrukturizasiyası planının tәsdiq edilmәsi 

haqqında mәhkәmә qәrarı qüvvәyә mindiyi andan vә restrukturizasiya planı qüvvәdә olduğu 

müddәt әrzindә: 

57-11.14.1. banka qarşı restrukturizasiya edilmәsi nәzәrdә tutulan öhdәliklәr üzrә hәr 

hansı müvafiq icra sәnәdi üzrә başlanılmış icraat dayandırılmalıdır; 

57-11.14.2. öhdәliklәrinin restrukturizasiya edilmәsi nәzәrdә tutulan kreditorların banka 

qarşı hәmin öhdәliklәrdәn irәli gәlәn tәlәblәrinin icrası dayandırılır. 

57-11.15. Bankın restrukturizasiya planı әn azı aşağıdakı mәlumatları özündә әks 

etdirmәlidir: 

57-11.15.1. restrukturizasiyanın mәqsәdini, aparılması qaydasını vә müddәtini; 

57-11.15.2. restrukturizasiyaya mәruz qalan öhdәliklәrin siyahısını; 

57-11.15.3. restrukturizasiya çәrçivәsindә aparılması nәzәrdә tutulan tәdbirlәrin 

siyahısını; 

57-11.15.4. bankın fәaliyyәtinә tәtbiq edilmәli olan mәhdudiyyәtlәri. 

57-11.16. Restrukturizasiya olunan bank hәr hansı bank holdinq şirkәtinә daxil olduqda, 

bankın restrukturizasiya planında restrukturizasiya zamanı bank holdinq şirkәtinin törәmә 

banklarına tәsir edәn amillәr göstәrilmәlidir. 

57-11.17. Bankın öhdәliklәrinin könüllü restrukturizasiyasına aşağıdakı hallarda xitam 

verilir: 



59-11.17.1. mәhkәmә tәrәfindәn bu Qanunun 57-12-ci maddәsinә uyğun olaraq bankın 

öhdәliklәrinin könüllü restrukturizasiyasına xitam verilmәsi haqqında qәrar qәbul edildikdә; 

57-11.17.2. öhdәliklәri restrukturizasiya olunan bankın lisenziyasının lәğvi vә mәcburi 

lәğv edilmәsi barәdә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn qәrar qәbul edildikdә; 

57-11.17.3. bankın öhdәliklәrinin könüllü restrukturizasiyasına xitam verilmәsi barәdә 

bankın Müşahidә Şurasının qәrarı olduqda. 

57-11.18. Restrukturizasiya planının tam icra edilmәsi ilә әlaqәdar bankın öhdәliklәrinin 

könüllü restrukturizasiyasına xitam verildikdә bankın restrukturizasiya planına daxil edilmiş 

öhdәliklәri lazımi qaydada icra edilmiş hesab edilir. 

57-11.19. Bank restrukturizasiya planında nәzәrdә tutulmuş qaydada vә müddәtdә 

bankın öhdәliklәrinin könüllü restrukturizasiyanın başa çatdırılması barәdә bildirişi 3 tәqvim 

günü әrzindә vә ya bankın öhdәliklәrinin könüllü restrukturizasiyasına xitam verilmәsi barәdә 

mәhkәmә qәrarının surәtini qәrar qüvvәyә mindiyi tarixdәn 10 tәqvim günü müddәtindә 

maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına vә tәlәblәri restrukturizasiya planına daxil edilmiş 

kreditorlarına göndәrmәlidir. 

57-11.20. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı bank tәrәfindәn restrukturizasiya planının 

icra edilmәsinә nәzarәti hәyata keçirir. 

57-11.21. Restrukturizasiya planında nәzәrdә tutulan hallardan başqa, bank onun 

öhdәliklәrinin restrukturizasiyası zamanı bankın digәr hüquqi şәxslәrdә iştirak etmәsi vә ya 

iştirak payının artırılması barәdә qәrar qәbul edә bilmәz. 

 

Maddә 57-12. Bankın öhdәliklәrinin könüllü restrukturizasiyasına xitam verilmәsi 

57-12.1. Bankın öhdәliklәrinin könüllü restrukturizasiyasına xitam verilmәsi haqqında 

qәrar maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının müraciәti әsasında aşağıdakı әsaslardan biri 

mövcud olduqda mәhkәmә tәrәfindәn qәbul edilir: 

57-12.1.1. bankın öhdәliklәrinin könüllü restrukturizasiyası haqqında mәhkәmә 

qәrarında nәzәrdә tutulmuş restrukturizasiya müddәti başa çatdıqda; 

57-12.1.2. restrukturizasiya planında nәzәrdә tutulmuş tәdbirlәr tam icra edildikdә; 

57-12.1.3. bankın könüllü restrukturizasiyası vaxtından әvvәl maliyyә bazarlarına 

nәzarәt orqanının qәrarı ilә aşağıdakı hallarda dayandırıldıqda: 



57-12.1.3.1. bankın öhdәliklәrinin könüllü restrukturizasiyasının bankın maliyyә 

sağlamlığına vә fәaliyyәtinin yaxşılaşdırılması ilә nәticәlәnmәsinә gәtirib çıxarmayacağına 

kifayәt qәdәr әsaslar olduqda; 

57-12.1.3.2. kreditorların bu Qanunun 57-11.11-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş 

qaydada razılığı olmadıqda; 

57-12.1.3.3. restrukturizasiya planında nәzәrdә tutulmuş tәdbirlәr hәmin plana uyğun 

yerinә yetirilmәdikdә; 

57-12.1.3.4. bankın öhdәliklәrinin könüllü restrukturizasiyasının hәyata keçirilmәsi 

dövründә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının sәrәncam vә ya digәr yazılı göstәrişlәri 

yerinә yetirilmәdikdә. 

57-12.2. Restrukturizasiya planına әsasәn bütün tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi 

restrukturizasiya edilmiş öhdәliklәr üzrә bankın öhdәliklәrinin könüllü restrukturizasiyası 

haqqında mәhkәmә qәrarı qüvvәyә mindiyi tarixә qәdәr hәr hansı müvafiq icra sәnәdi üzrә 

başlanılmış icraata xitam verilir. 

  

IX  fәsil 

BANKLARIN LӘĞVİ 

  

M a d d ә   5 8. Könüllü lәğv 

58.1. Bankın sәhmdarlarının ümumi yığıncağının qәrarına әsasәn bu Qanunun 17-ci 

maddәsinә uyğun olaraq maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn bank lisenziyası lәğv 

edildikdә bank sәhmdarları bankın könüllü lәğvini hәyata keçirmәlidirlәr. 

58.2. Bankın könüllü lәğvi bu Qanunun tәlәblәri nәzәrә alınmaqla, Azәrbaycan 

Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә müәyyәn edilmiş qaydada hәyata keçirilir. Bank bu 

tәqdirdә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına onun tәlәb etdiyi zәruri sәnәdlәri vә 

mәlumatları tәqdim etmәlidir vә ortaya çıxan mәsәlәlәri araşdırmaq mәqsәdilә maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanının yazılı müraciәti әsasında onun sәlahiyyәtli әmәkdaşlarının 

bankın binasına daxil olmasına vә lәğvetmә ilә bağlı bankın istәnilәn mühasibat kitabları vә 

yazıları ilә işlәmәsinә imkan yaratmalıdır. 

58.3. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı bankın lәğvetmә komissiyasının qanunvericiliklә 

müәyyәn edilmiş qaydada bankın lәğvini tәmin etmәdiyini vә bank tәrәfindәn bu Qanunun 

58.2-ci maddәsinә riayәt olunmadığını müәyyәn etdikdә bu Qanuna müvafiq surәtdә bankın 

mәcburi lәğvi üçün müvafiq tәdbirlәr hәyata keçirir.  



M a d d ә   5 9. Mәcburi lәğv 

59.1. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı, könüllü lәğv olunan vә ya müflis elan olunmuş 

bank istisna olmaqla, bu Qanunun 16-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş digәr әsaslar üzrә 

lisenziyası lәğv edilmiş bankın mәcburi lәğvi vә lәğvedicinin (lәğvedicilәrin) tәyin edilmәsi 

barәdә әrizә ilә mәhkәmәyә müraciәt edir. 

Lәğvedicinin (lәğvedicilәrin) namizәdliyi mәhkәmәyә maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı tәrәfindәn tәklif edilir. Banka aidiyyәti olan şәxslәr, habelә bankın kreditorları vә 

borcluları (maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı istisna olmaqla) lәğvedici tәyin oluna bilmәzlәr.  

59.2.Mәhkәmә bankın mәcburi lәğvi vә lәğvedicinin tәyin edilmәsi haqqında maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanının әrizәsinә onun mәhkәmәyә daxil olduğu gündәn әn geci 7 

tәqvim günü müddәtindә baxır vә müvafiq qәrar qәbul edir. Mәhkәmәdә bankın iştirak 

etmәmәsi әrizәyә baxılmasını dayandırmır. 

Mәhkәmә bankın mәcburi lәğv olunmasına dair qәrarı ilә Fondu lәğvedici tәyin edir. Bankın 

mәcburi lәğvi barәdә mәhkәmә qәrarı, onun qәbul edildiyi gündәn әn geci sonrakı gün 

maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına vә Fonda göndәrilir. Fond lәğvedici funksiyalarını 

müqavilә әsasında hüquqi vә ya fiziki şәxslәrә hәvalә edә bilәr. Fond, daha az mәsrәflә, 

bütün kreditorların hüquq vә qanuni mәnafelәrini nәzәrә almaqla bankın lәğvi üçün bilavasitә 

mәsuliyyәt daşıyır vә lәğvedici funksiyalarının başqa şәxslәrә hәvalә edilmәsi Fondu bu 

mәsuliyyәtdәn azad etmir. Fond tәrәfindәn lәğvedici qismindә cәlb edilәcәk hüquqi vә fiziki 

şәxslәrin xidmәt vә ya әmәk haqlarının mәblәği maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı ilә 

razılaşdırmaqla müәyyәn edilir. Bankın lәğv edilmәsi ilә bağlı xәrclәr smetası, hәr üç aydan 

bir Fondun tәqdimatına әsasәn maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn tәsdiq olunur.   

Fondun müqavilә әsasında cәlb etdiyi lәğvedici bu Qanunla nәzәrdә tutulmuş vәtәndaş 

qüsursuzluğu tәlәblәrinә cavab vermәlidir. Mәcburi lәğv edilәn banka aidiyyәti olan şәxslәr, 

sәhmdarlar, habelә bankın kreditorları vә borcluları bankın lәğvi prosesinә cәlb edilә 

bilmәzlәr. Bu kimi halların mövcudluğu lәğvedici cәlb edildikdәn sonra aşkar olunarsa, onların 

fәaliyyәtinә Fondun qәrarı ilә xitam verilir vә banka yeni lәğvedici cәlb edilir. 

59.3.Lәğv edilәn bankın mәcburi lәğvi vә lәğvedicinin tәyin olunması haqqında mәhkәmә 

qәrarı qәbul edildiyi gündәn dәrhal icraya yönәldilir vә Azәrbaycan Respublikasının İnzibati 

Prosessual Mәcәllәsinә uyğun olaraq bu qәrardan şikayәt verilmәsi onun icrasını 

dayandırmır. Lәğvedici bankın lәğvi prosesinin başlanması vә lәğvedicinin tәyin olunması 



haqqında mәlumatı dәrhal kütlәvi informasiya vasitәlәrindә dәrc etdirir, bankın Müşahidә 

Şurasına vә İdarә Heyәtinә müvafiq bildiriş göndәrir.   

59.4.Bankın mәcburi lәğvi vә lәğvedicinin tәyin edilmәsi haqqında mәhkәmә qәrarından 

bankın sәhmdarları vә ya bankın Müşahidә Şurası Azәrbaycan Respublikasının İnzibati 

Prosessual Mәcәllәsinә müvafiq qaydada mәhkәmәyә şikayәt verә bilәrlәr. Şikayәt әrizәsinin 

surәti maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına göndәrilir.  

Bankın mәcburi lәğvinә dair mәhkәmәnin qәrarı bütün müdafiә vasitәlәrindәn istifadә 

edilәnәdәk qüvvәdә qalır vә lәğvedicinin lәğvetmә tәdbirlәrini hәyata keçirmәk 

sәlahiyyәtlәrini dayandırmır. 

59.5.  Bankın mәcburi lәğvi vә lәğvedicinin tәyin edilmәsi haqqında mәhkәmә qәrarının 

qәbul edildiyi andan: 

59.5.1.bankın idarә olunması üzrә bütün sәlahiyyәtlәr, o cümlәdәn bank sәhmdarlarının 

ümumi yığıncağının sәlahiyyәtlәri lәğvediciyә keçir (banka müvәqqәti inzibatçı tәyin olunduğu 

halda, müvәqqәti inzibatçının sәlahiyyәtlәrinә bankın mәcburi lәğvi barәdә mәhkәmә qәrarı 

qәbul edildiyi andan maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn xitam verilir);   

59.5.2.bank inzibatçılarının vә ya sәhmdarlarının bank adından etdiklәri hәrәkәtlәr hüquqi 

qüvvәyә malik olmur; 

58.5.3. bank aktivlәrinin mühafizәsi vә mәhkәmә qәrarlarının icrası mәqsәdilә aktivlәrin 

üzәrinә qoyulmuş bütün hәbslәr hüquqi qüvvәsini itirir; 

59.5.4. bankın girov mәblәği (ipoteka) hәddindә tәmin etdiyi öhdәliklәri istisna olmaqla, 

qalan aktivlәr hәbsdәn vә ya icraatdan müdafiә edilir. 

59.6. Lәğvedicinin tәyin edildiyi tarixdәn bankın idarәetmә orqanları (müvәqqәti inzibatçı 

tәyin olunduğu halda, müvәqqәti inzibatçı) bankın möhürlәrini, ştamplarını, bütün әmlakını, 

mühasibat kitablarını vә digәr sәnәdlәrini tәhvil-tәslim aktı ilә lәğvediciyә tәhvil vermәlidir. 

Banka tәyin edilmiş lәğvedici başqası ilә әvәz edildiyi hallarda, eyni qaydada tәhvil-tәslim 

işlәri hәyata keçirilmәlidir. Tәhvil-tәslim aktı bankın mәcburi lәğvi barәdә qәrar çıxarmış 

mәhkәmәnin qәrarı ilә tәsdiq edilir. Lәğvedicinin qәbul etdiyi qәrarlar vә göstәrişlәr mәcburi 

lәğv edilәn bankın işçilәri üçün mәcburi xarakter daşıyır.  

59.7.Bankın lәğvi ilә bağlı bütün xәrclәr bankın aktivlәri hesabına ödәnilir. Lәğvedicinin 

(lәğvedicilәrin) әmәk haqqı maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının tәklifi ilә mәhkәmә 

tәrәfindәn tәyin edilir. Bu xәrclәr növbәdәnkәnar qaydada ödәnilir. 

59.8.Bankın mәcburi lәğvi bu Qanunun tәlәblәri nәzәrә alınmaqla, Azәrbaycan 

Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә müәyyәn edilmiş qaydada hәyata keçirilir. Mәcburi lәğv 



olunan bankın aralıq lәğvetmә balansı, lәğvetmә tәdbirlәrinin vә öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsi 

barәdә hesabat, habelә lәğvetmә balansı mәhkәmә tәrәfindәn tәsdiq olunur. Müvafiq 

hesabatların tәqdim edilmәsi müddәtlәri mәhkәmә tәrәfindәn müәyyәn olunur. 

59.9.Mәhkәmәnin qәrarı ilә lәğvedici bu Qanunun 74-cü maddәsindә nәzәrdә tutulmuş bir 

vә ya bir neçә әmәliyyatı hәyata keçirә bilәr. 

59.10.  Bankın mәcburi lәğvi dövründә lәğvedici öz fәaliyyәti haqqında maliyyә bazarlarına 

nәzarәt orqanına onun müәyyәnlәşdirdiyi formada vә müddәtlәrdә hesabat verir, 

habelә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının tәlәb etdiyi sәnәdlәri vә informasiyanı tәqdim 

edir. 

Lәğvedicinin öz funksiyalarmı lazımınca yerinә yetirmәmәsi faktı aşkar edilәrsә, maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanının müraciәti ilә mәhkәmә lәğvedicinin başqa şәxslә әvәz edil-

mәsi barәdә qәrar çıxara bilәr.  

59.11.  Lәğvedici mәcburi lәğv tәdbirlәrini hәyata keçirәrkәn bu Qanunun 61-ci 

maddәsindә göstәrilmiş әsaslardan hәr hansı birinin mövcudluğunu aşkar etdikdә bank 

barәsindә iflas proseduruna başlanmasına dair әsaslandırılmış vәsatәtlә maliyyә bazarlarına 

nәzarәt orqanına müraciәt edir. 

  

X  fәsil 

BANKLARIN İFLASI 

M a d d ә   6 0. Bankların müflislәşmә vә iflas prosedurlarının tәnzimlәnmәsi 

60.1. "Müflislәşmә vә iflas haqqında" Azәrbaycan Respublikasının Qanunu vә hәmin 

Qanunu tamamilә vә ya qismәn dәyişdirәn vә әvәz edәn hәr hansı digәr qanunlar banklara 

tәtbiq olunmur. 

60.2. Banklar yalnız bu Qanunla müәyyәnlәşdirilmiş qaydada, mәhkәmәnin qәrarı ilә 

müflis elan edilә bilәr. Bankın müflis elan edilmәsinin mәhkәmәdәnkәnar proseduruna yol 

verilmir. 

 

M a d d ә   6 1. İflas proseduruna başlanılması üçün әsaslar 

61.1. Bank barәsindә iflas proseduruna aşağıdakı әsaslardan biri vә ya bir neçәsi üzrә 

başlanıla bilәr: 



61.1.1.bankın mәcmu kapitalının miqdarı banklar üçün müәyyәn edilmiş mәcmu kapitalının 

minimum miqdarının 25 faizindәn vә ya mәcmu kapitalın adekvatlıq әmsalının 3 faizdәn az 

olduğu maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilmişdir; 

61.1.2.bank (bu Qanunun 57-11-ci maddәsinә әsasәn bankın öhdәliklәrinin könüllü 

restrukturizasiyası mәsәlәlәrinә dair bankla maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı arasında 

yazılı razılaşma bağlandığı andan restrukturizasiyasının aparıldığı müddәt istisna olmaqla) öz 

maliyyә öhdәliklәrini onların icra vaxtı çatdıqda yerinә yetirmәyә qadir deyildir;   

61.1.3.bank (bu Qanunun 57-11-ci maddәsinә әsasәn bankın öhdәliklәrinin könüllü 

restrukturizasiyası mәsәlәlәrinә dair bankla maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı arasında 

yazılı razılaşma bağlandığı andan restrukturizasiyasının aparıldığı müddәt istisna 

olmaqla) vaxtı çatmış maliyyә öhdәliklәrini kreditorlar tәrәfindәn tәlәblәr irәli sürüldükdә 

ödәmәyә qadir deyildir. 

M a d d ә   6 2. İflas proseduruna başlanılmasına dair әrizә 

62.1.  Bank barәsindә iflas proseduruna başlanılmasına dair әrizәyә mәhkәmә aşağıdakı 

hallarda baxır: 

62.1.1.әrizә bankın lisenziyasının lәğv edilmәsi haqqında qәrarla vә bankın bu Qanunun 

61-ci maddәsindә göstәrilәn әsasların mövcudluğunu tәsdiqlәyәn maliyyә hesabatı ilә 

birlikdә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn verildikdә; 

62.1.2.әrizә kreditorların tәlәbini tәsdiq edәn sәnәdlәrlә birlikdә bu Qanunun 62.2-ci 

maddәsinә uyğun olaraq kreditorlar tәrәfindәn verildikdә. 

62.2. Bank bu Qanunun 61.1.3-cü maddәsinә uyğun olaraq öz öhdәliklәrini yerinә 

yetirmәdikdә, bir vә ya bir neçә kreditor maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına vәsatәtlә 

müraciәt edә bilәr. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı vәsatәtә onu aldığı gündәn 5 tәqvim 

günü müddәtindә baxır vә әgәr bankın öz öhdәliklәrini yerinә yetirmәdiyi faktını 

müәyyәnlәşdirirsә, bank lisenziyasının lәğvi vә iflas proseduruna başlanılmasına dair 

mәhkәmәyә әrizә vermәk haqqında qәrar qәbul edir. Maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı mәhkәmәyә әrizәni bu barәdә qәrarı qәbul etdikdәn sonra 3 tәqvim günü әrzindә verir. 

Bankın öz öhdәliklәrini yerinә yetirmәdiyi faktı müәyyәn edilmәmişdirsә, maliyyә bazarlarına 

nәzarәt orqanı kreditorlara әsaslandırılmış imtina göndәrir. Kreditorların әrizәsinin maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn rәdd edilmәsi onlar tәrәfindәn mәhkәmәyә müvafiq 

әrizәnin verilmәsinә mane olmur. 



62.3. Әrizә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn verildikdәn sonra dәrhal 

moratorium qüvvәyә minir. Moratoriuma görә mәhkәmәnin icazәsi olmadan heç bir 

kreditorborcunun qaytarılmasını vә ya borcu müqabilindә bankın әmlakını ona verilmәsini vә 

ya hәr hansı girov (ipoteka) tәminatının tutulmasını tәlәb edәn tәdbirlәr görә bilmәz, yaxud 

banka qarşı hәr hansı tәlәbin yönәldilmәsi ilә bağlı proseduru davam etdirә vә ya başlaya 

bilmәz. 

M a d d ә   6 3. Müvәqqәti inzibatçının tәyin edilmәsi 

63.1.Bankın kreditorları bu Qanunun 61.1.3-cü maddәsinә uyğun olaraq, bank barәsindә 

iflas proseduruna başlanılmasına dair vәsatәti maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına 

verildikdәn sonra maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı bu Qanunun 57-ci maddәsinә müvafiq 

surәtdә banka müvәqqәti inzibatçı tәyin edir. Müvәqqәti inzibatçı bu Qanunun 57-2-

ci maddәsinә uyğun olaraq bankın idarәçiliyini dәrhal üzәrinә götürür.   

63.2.Bu Qanunun 63.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş halda müvәqqәti inzibatçının 

tәyinatına bu Qanunun 52.6-cı maddәsinin müddәaları şamil edilmir.  

M a d d ә   6 4. Mәhkәmә baxışı 

64.1. Bank barәsindә iflas proseduruna başlanılmasına dair әrizәni baxılmağa qәbul 

etdikdәn sonra mәhkәmә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı, bütün digәr әrizәçilәri vә 

bankın özünü, maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn әrizә verildikdә isә hәmçinin 

bankın müvәqqәti inzibatçısını әrizәyә baxılması üzrә qapalı iclasda iştiraka dәvәt edir. 

Mәhkәmә baxışı әrizәnin verildiyi andan 48 saat әrzindә başlanılmalıdır. 

64.2. Mәhkәmә baxışı әrizәnin verildiyi gündәn 7 tәqvim günü müddәtindә başa 

çatdırılmalıdır. Mәhkәmә baxışının nәticәlәrinә әsasәn mәhkәmә әrizәni rәdd edir vә ya 

tәmin edir. 

M a d d ә   6 5. Әrizәnin rәdd edilmәsi üçün әsaslar 

65.1.  Bank barәsindә iflas proseduruna başlanılmasına dair әrizәni mәhkәmә aşağıdakı 

hallarda rәdd edir: 

65.1.1.әrizә bu Qanunun 62.1-ci maddәsinin tәlәblәrinә uyğun verilmәdikdә; 

65.1.2.bu Qanunun 65.2-ci maddәsinә uyğun olaraq maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı әrizәyә etiraz etdikdә; 



65.1.3.әrizәnin әsaslandırılması üçün mәhkәmәyә tәqdim edilmiş hәr hansı sәnәd vә ya 

digәr sübut saxta vә ya qeyri-dәqiq olduqda vә bu sәnәdlәrsiz, yaxud digәr sәnәdlәrsiz әrizә 

bu Qanunun tәlәblәrinә cavab vermәdikdә; 

65.1.4.kreditorlar tәrәfindәn verilmiş әrizә әsassız olduqda; 

65.1.5.bu Qanunun 61.1-ci maddәsindә göstәrilmiş әsasların aradan qalxması üçün kifayәt 

edәn mәblәğdә kapitalın bәrpasına dair mәhkәmәni vә maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı tәmin edәn sübutlar tәqdim edildikdә. 

65.2.  Bankın müflis elan edilmәsi barәdә әrizә bankın kreditorları tәrәfindәn 

verilmişdirsә, maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı әrizәyә yalnız aşağıdakı hallarda etiraz edә 

bilәr: 

65.2.1.Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn bankın iflasına başlamaq üçün 

әsasların olmadığı müәyyәn olunduqda. Mәhkәmә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanından 

onun rәyini tәsdiqlәyәn sübutların, o cümlәdәn maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn 

tәsdiq olunmuş bankın maliyyә hesabatını tәlәb edә bilәr; 

65.2.2.bu Qanunun 57-9.7-ci maddәsinә uyğun olaraq maliyyә sağlamlaşdırılması barәdә 

müvafiq icra hakimiyyәti orqanının qәrarmı mәhkәmәyә tәqdim etdikdә.  

M a d d ә   6 6. Bankın kreditorları tәrәfindәn әsassız verilmiş әrizәnin rәdd edilmәsi 

66.1.Bankın kreditorları bank barәsindә iflas proseduruna başlanılmasına dair әsassız 

әrizә verdikdә mәhkәmә istәnilәn vaxt hәmin әrizәni bu Qanunun 65.1.4-cü maddәsindә 

göstәrilәn әsaslara istinadla dinlәmәlәr keçirmәklә vә ya keçirmәdәn yazılı şәkildә rәdd edә 

bilәr. Әrizә rәdd edildikdә mәhkәmә әrizәçilәrin üzәrinә әrizәnin verilmәsi nәticәsindә bankın 

vә/vә ya maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının çәkdiyi xәrclәri vә zәrәri ödәmәk 

vәzifәsini qoyur.  

66.2.Bank barәsindә iflas proseduruna başlanılmasına dair әsassız әrizә verilmәsindә 

tәqsirli sayılmış şәxs Azәrbaycan Respublikasının inzibati qanunvericiliyinә uyğun olaraq 

mәsuliyyәt daşıyır. 

M a d d ә   6 7. Müflis elan olunmayan bankın mәcburi lәğvi 

Bank barәsindә iflas proseduruna başlanılmasına dair maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı tәrәfindәn verilmiş әrizә mәhkәmә tәrәfindәn bu Qanunun 65.1.3-65.1.5-ci 

maddәlәrindә göstәrilәn әsaslardan başqa, digәr әsaslar üzrә rәdd edildikdә, bankın bu 



Qanunun 59-cu maddәsinә uyğun olaraq mәhkәmә qaydasında mәcburi lәğvi hәya-ta 

keçirilir. 

Maddә   6 8. Bankın müflis elan olunmasına dair qәrar 

Bank iflas proseduruna başlanılmasına dair әrizәnin tәmin olunması haqqında 

mәhkәmәnin qәrarına müvafiq surәtdә müflis elan edilir vә banka lәğvedici (lәğvedicilәr) tәyin 

edilir. Bankın müflis elan olunması haqqında mәhkәmә qәrarı dәrhal icraya yönәldilir vә 

hәmin andan bankın iflas proseduruna başlanılır. 

M a d d ә   6 9. Bankın müflis elan olunmasına dair qәrarın tәqdim edilmәsi vә dәrc 

olunması 

Mәhkәmә bankın müflis elan olunması haqqında qәrar çıxardıqdan sonra dәrhal lәğvedici 

hәmin qәrarı banka tәqdim edir vә qәrar barәdә kütlәvi informasiya vasitәlәrindә 7 tәqvim 

günü ara verilmәklә üç dәfә mәlumat dәrc etdirir. 

M a d d ә   7 0. Şikayәt verilmәsi 

70.1.Bankın sәhmdarları vә ya Müşahidә Şurası, habelә maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı bankın müflis elan olunmasına dair mәhkәmәnin qәrarından Azәrbaycan 

Respublikasının İnzibati Prosessual Mәcәllәsindә müәyyәn edilmiş qaydada şikayәt verә 

bilәrlәr. Bankın müflis elan olunmasına dair mәhkәmәnin qәrarı bütün müdafiә vasitәlәrindәn 

istifadә edilәnәdәk qüvvәdә qalır.  

70.2.Bank tәrәfindәn mәhkәmәnin qәrarından şikayәt verilmәsi lәğvedicinin bankın iflası 

prosedurunun hәyata keçirilmәsi çәrçivәsindә öz sәlahiyyәtlәrinin icrası üzrә hәrәkәtlәrini 

dayandırmır. 

70.3.Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının mәhkәmә qәrarından şikayәt vermәsi bankın 

aktivlәrinin satışı vә köçürülmәsi üzrә lәğvedicinin hәrәkәtlәrini mәhkәmәdә mübahisәyә 

baxılanadәk dayandırır. 

 

M a d d ә   71. Lәğvedici 

71.1. Mәhkәmә bankın müflis elan olunmasına dair qәrarı ilә Fondu lәğvedici tәyin edir. 

Fond lәğvedici funksiyalarını müqavilә әsasında hüquqi vә ya fiziki şәxslәrә hәvalә edә bilәr. 

Fond, daha az mәsrәflә, bütün kreditorların hüquq vә qanuni mәnafelәrini nәzәrә almaqla 

bankın lәğvi üçün bilavasitә mәsuliyyәt daşıyır vә lәğvedici funksiyalarının başqa şәxslәrә 



hәvalә edilmәsi Fondu bu mәsuliyyәtdәn azad etmir. Fond tәrәfindәn lәğvedici qismindә cәlb 

edilәcәk hüquqi vә fiziki şәxslәrin xidmәt vә ya әmәk haqlarının mәblәği maliyyә bazarlarına 

nәzarәt orqanı ilә razılaşdırmaqla müәyyәn edilir. Bankın lәğv edilmәsi ilә bağlı xәrclәr 

smetası hәr üç aydan bir Fondun tәqdimatına әsasәn maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı 

tәrәfindәn tәsdiq olunur. Fondun müqavilә әsasında cәlb etdiyi lәğvedici bu Qanunla nәzәrdә 

tutulmuş vәtәndaş qüsursuzluğu tәlәblәrinә cavab vermәlidir. Mәcburi lәğv edilәn banka 

aidiyyәti olan şәxslәr, sәhmdarlar, habelә bankın kreditorları vә borcluları lәğvedici qismindә 

cәlb edilә bilmәzlәr. Bu kimi halların mövcudluğu lәğvedici tәyin olunduqdan sonra aşkar 

olunarsa, onların fәaliyyәtinә Fondun qәrarı ilә xitam verilir vә banka yeni lәğvedici tәyin 

edilir.   

71.2.Bankın lәğvi prosesi ilә әlaqәdar lәğvedicinin әmәk (xidmәt) haqqı vә çәkdiyi xәrclәr 

bankın aktivlәri hesabına, çatışmayan hissәdә isә Fond (reqres hüququ ilә) tәrәfindәn 

ödәnilir.  

71.3.Banka tәyin edilmiş lәğvedici bankın yeganә qanuni nümayәndәsi olur vә bank 

sәhmdarlarının ümumi yığıncağının, habelә bankın digәr idarәetmә orqanlarının 

sәlahiyyәtlәri lәğvediciyә keçir. Banka qarşı bütün tәlәblәr bankın lәğvedicisinә tәqdim edilir. 

71.4.Lәğv edilәn bankın sәnәdlәrinin vә әmlakının bankın inzibatçılarından lәğvediciyә 

tәhvil verilmәsi aktmı mәhkәmә tәsdiq edir. 

Lәğvedici bu Qanunun müddәaları ilә tәlәb edilәn hallarda göstәriş almaq üçün istәnilәn 

vaxt mәhkәmәyә müraciәt edә bilәr. 

Lәğvedici mәhkәmәnin nәzarәti altında vә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı ilә sıx 

qarşılıqlı әlaqә şәraitindә fәaliyyәt göstәrir. 

71.5.Lәğvedici zәruri hallarda müflis elan olmuş banka müstәqil hüquqşünasları, 

mühasiblәri vә başqa mütәxәssislәri mәhkәmәnin tәsdiq etdiyi şәrtlәr әsasında muzdla işә 

cәlb edә bilәr. 

71.6.Azәrbaycan Respublikası Mülki Mәcәllәsinin 61.12-ci maddәsinә әsasәn lәğv 

prosesindә olan bankın lәğvi barәdә qeyd hüquqi şәxslәrin dövlәt reyestrinә daxil edilәnәdәk 

lәğvedici bank statistikası hesabatlarını maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına vә Mәrkәzi 

Banka tәqdim etmәlidir.  

71.7. Bu Qanunun 59.2-ci vә 71.1-ci maddәlәrinә әsasәn tәyin edildiyi gündәn lәğvedici 

aşağıdakı sәlahiyyәtlәri hәyata keçirir: 

71.7.1. bankın idarә olunması üzrә bütün sәlahiyyәtlәri, o cümlәdәn bank sәhmdarlarının 

ümumi yığıncağının sәlahiyyәtlәrini hәyata keçirir; 



71.7.2. bankın әmlakının vә sәnәdlәrinin qorunması üçün tәdbirlәr görür, aralıq balansını 

tәrtib edir, habelә bankın aktivlәrini idarә edir; 

71.7.3. bankın әmanәtçilәr qarşısında öhdәliklәrinin reyestrini tәrtib edir vә 

kompensasiyaların ödәnilmәsi üçün qanuna müvafiq tәdbirlәr görür; 

71.7.4. kreditorların tәlәblәrini qeydә alır vә onların ödәnilmәsi üçün tәdbirlәr görür; 

71.7.5. bankın qarşısında olan borcların qaytarılması üzrә tәdbirlәr görür; 

71.7.6. istәnilәn zaman bankın әmәkdaşları ilә bağlanılmış әmәk müqavilәlәrinә xitam 

verir; 

71.7.7. bu Qanunun 79-cu maddәsindә müәyyәn edilmiş qaydada bankın bağlamış olduğu 

müqavilәlәrin qüvvәsinә xitam verilmәsi üzrә tәdbirlәr görür; 

71.7.8. tәdbirlәr planında nәzәrdә tutulduğu halda, bankın aktiv vә öhdәliklәrinin satışını 

vә ya köçürülmәsini hәyata keçirir; 

71.7.9. bank tәrәfindәn verilmiş kreditlәrin restrukturizasiyasını (kreditin ödәmә müddәtinin 

uzadılması, faizlәrin azaldılması vә ya lәğv edilmәsi, ümidsiz borcların silinmәsi) hәyata 

keçirir; 

71.7.10. bankın mәcburi lәğvinә gәtirib çıxaran halları araşdırır, bu kimi halların baş 

vermәsindә şübhәli bilinәn şәxslәrin mәsuliyyәtә cәlb edilmәsi üçün aidiyyәti orqanlara 

müraciәt edir vә bankın adından mәhkәmәlәrdә iddialar qaldırılır. 

71.8. Lәğvedicinin başqası ilә әvәz edildiyi bütün hallarda lәğvedicini әvәz edәn şәxs 

lәğvedicinin sәlahiyyәtlәrini әldә edir, mühasibat uçotu vә hesabatı sәnәdlәrini vә lәğvedicinin 

sәrәncamında olan bankın aktivlәrini, habelә bankın lәğvi prosesindә lәğvedicinin bank 

barәsindә hazırladığı mühasibat uçotu vә hesabat sәnәdlәrini tәhvil-tәslim aktı ilә qәbul edir. 

Tәhvil-tәslim aktmı mәhkәmә tәsdiq edir.   

 

Maddә 71-1. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn lәğvedicinin fәaliyyәti 

üzәrindә nәzarәt 

71-1.1. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı lәğvedici üzәrindә fәaliyyәtinin bütün müddәti 

әrzindә nәzarәti hәyata keçirir. 

71-1.2. Maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı: 

71-1.2.1. lәğvedicinin fәaliyyәti barәsindә mәlumatların tәqdim edilmәsini tәlәb etmәyә; 

71-1.2.2. lәğvedicidәn hesabat almağa; 



71-1.2.3. lәğvedicinin cari fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı tövsiyәlәr vә icrası 

mәcburi olan yazılı göstәrişlәr vermәyә; 

71-1.2.4. lәğvedicinin fәaliyyәtini yoxlamağa; 

71-1.2.5. lәğvedicinin bankın idarәedilmәsi ilә bağlı bu Qanun çәrçivәsindә qәbul etdiyi 

qәrarlarından maraqlı şәxslәrin verdiyi şikayәtlәrә baxmağa sәlahiyyәtlidir. 

71-1.3. Bankın iflası dövründә lәğvedici öz fәaliyyәti haqqında maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanına onun müәyyәnlәşdirdiyi formada vә müddәtlәrdә hesabat verir, habelә maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanının tәlәb etdiyi sәnәdlәri vә informasiyanı tәqdim edir. 

M a d d ә   7 2. Bankın müflis elan olunmasının nәticәlәri 

72.1.  Bankın müflis elan olunmasına dair qәrar qüvvәyә mindiyi anından: 

72.1.1.bankın adından yalnız lәğvedici vә ya onun vәkil etdiyi şәxs tәrәfindәn edilәn 

hәrәkәtlәr hüquqi qüvvәyә malik olur; 

72.1.2.banka qarşı mәhkәmә icraatı prosesindә olan bütün iddialar dayandırılır; 

72.1.3.bank barәsindә digәr mәhkәmә icraatına başlanılmır vә banka qarşı bütün tәlәblәr 

yalnız bu Qanunda nәzәrdә tutulan iflas proseduru çәrçivәsindә irәli sürülür; 

72.1.4.qanunvericiliyә müvafiq hallarda aktivlәrin üzәrinә qoyulmuş bütün hәbslәr hüquqi 

qüvvәsini itirir; 

72.1.5.girovla tәmin edilmiş aktivlәr barәsindә borc mәblәği hәddindә bu Qanunun 81 -cı 

maddәsinә uyğun icraat istisna olmaqla, bankın aktivlәrinә yönәldilmiş icra sәnәdlәrinin icrası 

dayandırılır; 

72.1.6.bankın öhdәliklәri üzrә faizlәrin vә digәr haqların hesablanması dayandırılır. Bu 

zaman bankın aktivlәrinә faizlәrin vә digәr haqların hesablanması davam etdirilir. 

72.2.  Bankın müflis elan olunmasına dair qәrar qüvvәyә mindikdәn sonra müflis bankın 

sәhmlәrinin lәğvedici tәrәfindәn digәr şәxsә köçürülmәsi bu Qanunun 74-cü maddәsinә 

müvafiq olaraq yalnız mәhkәmәnin qәrarı ilә hәyata keçirilir.  

M a d d ә   7 3. Ödәniş sistemlәrindә hesablaşmaların qәtiliyi 

73.1. Bu Qanunun 72.1-ci maddәsinin müddәalarından asılı olmayaraq: 

73.1.1. ödәniş sistemlәrinә daxil edilәn vә hәmin sistemlәrin qaydaları ilә gerigötürülmәz 

hesab edilәn hesablaşmalar üzrә ödәniş tapşırıqları, o cümlәdәn qiymәtli kağızlar üzrә 

ödәnişlәr bankın müflis elan olunmasına dair qәrar qәbul edildiyi halda hüquqi qüvvәdә qalır 

vә üçüncü tәrәf üçün mәcburi olur, bu şәrtlә ki, ödәniş tapşırıqları hәmin qәrar qüvvәyә 

minәnәdәk gerigötürülmәz olsun; 



73.1.2. bu Qanunun 73.1.1-ci maddәsindә göstәrilәn köçürmәlәr bu şәrtlә hüquqi qüvvәyә 

malik olmur vә üçüncü tәrәf üçün mәcburi olmur ki, lәğvedici sistemin operatorunun bankın 

müflis elan olunmasına dair qәrar çıxarıldığından ödәniş tapşırıqları köçürmәlәri hәyata 

keçirәn sistemin qaydalarına görә gerigötürülmәz olanadәk xәbәr tutduğunu sübut edә bilsin. 

73.2. Bankın müflis elan olunmasına dair qәrar qüvvәyә minәnәdәk bağlanmış müqavilә 

vә әqdlәri lәğv edәn vә ya tәxirә salan hәr hansı normativ hüquqi akt vә ya sәrәncam ödәniş 

sistemlәri vasitәsi ilә hәyata keçirilmiş klirinqin nәticәlәrini lәğv edә bilmәz. 

M a d d ә   74. Bankın sәhmlәrinin, aktivlәrinin, öhdәliklәrinin köçürülmәsi vә 

satılması 

74.1.  Bank sisteminin mәnafeyi vә bankın dәyәrinin onun kreditorları üçün artırılması 

mәqsәdilә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının müraciәtinә әsasәn mәhkәmә qәrar qәbul 

edә bilәr ki, bankın lәğvedicisi aşağıdakıları tәmin etmәk üçün maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanının tәklif etdiyi vә mәhkәmәnin tәsdiq etdiyi şәrtlәr әsasında bir vә ya bir neçә 

әmәliyyat aparsın: 

74.1.1.bankın nizamnamә kapitalının hamısının vә ya bir hissәsinin köçürülmәsi vә /vә ya; 

74.1.2.bankın aktivlәrinin vә öhdәliklәrinin hamısının vә ya bir hissәsinin birlikdә 

köçürülmәsi vә ya satılması. 

  

74.2. Bu Qanunun 74.1-ci maddәsinә uyğun әmәliyyatın aparılması üçün, bank müflis elan 

edildikdәn sonra onun lәğv edildiyi anadәk istәnilәn vaxt müraciәt edilә vә ona icazә verilә 

bilәr. Bu barәdә mәhkәmәyә tәqdim olunmuş әrizәyә bir hәftә әrzindә baxılır vә müvafiq 

qәrar qәbul olunur. 

74.3. Bu Qanunun 74.1-ci maddәsinә uyğun icazә verilmiş әmәliyyatın aparılması üçün 

bankın sәhmdarlarının vә ya onun hәr hansı idarәetmә orqanının razılığı tәlәb edilmir. 

Öhdәliklәrin köçürülmәsi müvafiq bildirişin kütlәvi informasiya vasitәlәrindә dәrc edildiyi 

gündәn sonrakı günün әvvәlindәn bütün maraqlı tәrәflәr üçün qüvvәyә minir. 

74.4. Bankın iflas proseduru çәrçivәsindә adi qaydada bank aktivlәrinin satılmasına 

mәhkәmәnin qәrarı tәlәb olunmur. 

 

 

 



M a d d ә   7 5. Әmlakın vәziyyәtinә dair hesabat 

75.1. Bankın müflis elan olunmasına dair mәhkәmәnin qәrar qәbul edildiyi tarixdәn 30 

tәqvim günü müddәtindә bankın lәğvedicisi mәhkәmәyә әmlakın vәziyyәtinә dair hesabat 

tәqdim edir. Hesabatda aşağıdakılar göstәrilir: 

75.1.1. bankın aktivlәri, o cümlәdәn ödәnilmәmiş bank sәhmlәri barәsindә bankın tәlәblәri, 

verilmiş kreditlәr, o cümlәdәn qarantiyalar vә tәminatlar üzrә öhdәliklәr, icra olunmamış alqı-

satqı müqavilәlәri, habelә aktivlәrin balans dәyәri vә qiymәtlәndirilәn satış (bazar) dәyәri; 

75.1.2.bankın әmlakının başqa şәxslәrin sahibliyindә olmasına әsas vermiş müqavilәlәr, o 

cümlәdәn icarә, lizinq vә girov (ipoteka) haqqında müqavilәlәr; 

75.1.3.banka xidmәtlәr göstәrilmәsi haqqında müqavilәlәr; 

75.1.4.bankın müflis elan olunmasına dair qәrarın qәbul edildiyi gündәn әvvәlki 90 tәqvim 

günü әrzindә, aidiyyәtli şәxslәrlә isә 1 il әrzindә bankın bağladığı әqdlәr; 

75.1.5.bankın inzibatçıları tәrәfindәn bankın qәsdәn müflislәşmә vәziyyәtinin yaradılması, 

әmlakın vә ya әmlak öhdәliklәrinin, habelә onlar haqqında mәlumatın gizlәdilmәsi, mәhv 

edilmәsi vә digәr qanunsuz hәrәkәtlәr barәdә aşkar etdiyi faktlar haqqında mәlumat. 

75.2. Hesabat hәr rüb tәrtib edilmәlidir. Ümumi xarakter daşıyan mәlumatlar bu Qanunun 

77-ci maddәsinә uyğun hazırlanan tәsdiqli tәlәblәr siyahısına tәlәblәri daxil edilmiş bank 

kreditorlarına tanışlıq üçün tәqdim edilir.  

Maddә   7 6. Tәlәblәrin qeydә alınması 

76.1.Bu Qanunun 77.1-ci vә 77.2-ci maddәlәrindә nәzәrdә tutulan hallar istisna olmaqla, 

müflis banka qarşı tәlәblәr bankın müflis elan olunmasına dair mәhkәmә qәrarının kütlәvi 

informasiya vasitәlәrindә ilk dәfә dәrc edildiyi gündәn 60 tәqvim günü әrzindә lәğvedici 

tәrәfindәn yazılı şәkildә qeydә alınmalıdır. Mәhkәmә bu müddәti bütün kreditorlar üçün yalnız 

bir dәfә 30 tәqvim günü müddәtinә uzada bilәr. Kreditorların sorğusu üzrә onlara tәlәblәrinin 

qeydә alındığına dair qәbz verilir. 

76.2.Tәlәblәrin qeydә alınması üçün kreditorlar öz tәlәblәrinin hüquqi әsasını sübut edәn 

sәnәdlәri vә aşağıdakı mәlumatları tәqdim etmәlidirlәr: 

76.2.1.kreditorun adı vә ünvanı; 

76.2.2.tәlәbin әsas mәblәğinә daxil edilәn faizlәrin vә digәr haqların mәblәğlәri; 

76.2.3.tәlәbin tәminatı olan girov (ipoteka) vә ya qarantiya barәsindә mәlumat. 



76.3.           Bankın müflis elan olunmasına dair mәhkәmәnin qәrarı bankın mühasibat 

uçotu vә hesabatı sәnәdlәrindә әks etdirilmiş depozitlәrә aid tәlәblәr üzrә iddia müddәtinin 

axımım dayandırır. Bütün qalan tәlәblәr üzrә iddia müddәtinin axımı hәmin tәlәblәr qeydә 

alındıqda dayandırılır. Bütün tәlәblәr üçün iddia müddәtinin axımı hәmin tәlәblәrin bu 

Qanunun 87-ci maddәsinә uyğun bölgü cәdvәlinә daxil edildiyi gün yenidәn başlanır. 

M a d d ә   7 7. Tәlәblәrin qәbulu 

77.1.Bankın mühasibat uçotu vә hesabatı sәnәdlәrindә әks etdirilmiş depozitlәrlә bağlı 

tәlәblәr istisna olmaqla, yalnız bu Qanunun 76-cı maddәsinә uyğun qәbul edilmiş tәlәblәr 

qeydә almır. Depozitlәrlә bağlı tәlәblәr isә mühasibat uçotu sәnәdlәrindә әks etdirilmiş 

mәblәğlәrdә qәbul edilir. 

77.2.Bank tәrәfindәn әks etdirilmiş mәblәğdәn az mәblәğdә irәli sürülmüş tәlәblәr istisna 

olmaqla, bankın mühasibat uçotu vә hesabatı sәnәdlәrindә әks etdirilmiş tәlәblәr sәnәdlәrdә 

әks olunmuş mәblәğdә qәbul edilir. Az mәblәğdә irәli sürülmüş tәlәblәr isә tәqdim olunmuş 

miqdarda qәbul edilir. 

77.3.Tәlәblәri bank aktivlәrinin girovu (ipotekası) ilә tәmin edilmiş bank kreditorları öz 

tәlәblәrini tәlәb mәblәği ilә aktivin açıq hәrracda ehtimal edilәn satış dәyәri arasındakı fәrq 

mәblәğindә qeydә aldıra bilәrlәr. Bu şәkildә qeydә alınmış hәr hansı tәlәb hәrrac başa 

çatanadәk vә ya aktiv bu Qanunun 81-ci maddәsinә uyğun digәr şәkildә satılanadәk icra 

olunmur. 

77.4.Mәblәği müәyyәnlәşdirilmәmiş tәlәblәr lәğvedicinin qiymәtlәndirdiyi dәyәr üzrә qәbul 

edilә bilәr. 

77.5.Qeydә alınmış tәlәblәrin tәhlilindәn sonra lәğvedici qәbul etdiyi tәlәblәri qәbul edilmiş 

tәlәblәr siyahısına, etiraz etdiyi tәlәblәri isә etirazın sәbәblәrini göstәrmәklә, etiraz edilmiş 

tәlәblәr siyahısına daxil edir. Qismәn etiraz edilәrәk qeydә alınmış tәlәblәr müvafiq olaraq 

qәbul edilmiş vә etiraz edilmiş hissәdә hәr iki siyahıya daxil edilir. Hәr iki siyahıda tәlәbi olanın 

adı vә ünvanı, tәlәblәrin mәblәği vә irәli sürülәn tәlәblәrin tәminatı üçün sübutların 

mövcudluğu göstәrilir. Siyahılara daxil edilәn tәlәblәr kateqoriyalar üzrә birlәşdirilir vә ödәniş 

növbәliyi qaydasında yerlәşdirilir. 

77.6.Hәr iki siyahı tәlәblәrin qeydiyyatı müddәtinin qurtardığı gündәn 30 tәqvim günü 

әrzindә tәrtib edilir vә mәhkәmәnin tәsdiqinә verilir. Bundan sonra lәğvedici hәr rüb tәzәlәnәn 

siyahıları mәhkәmәnin tәsdiqinә verir. Hәmin siyahıları tәsdiq edәnәdәk mәhkәmә lәğvedici 



ilә razılaşdırmaqla tәlәblәri bir siyahıdan digәrinә keçirә bilәr. Mәhkәmә etiraz edilmiş 

tәlәblәrin tәsdiqlәnmәsi üçün hansı sübutların zәruri olduğunu müәyyәnlәşdirә bilәr. 

77.7.Mәhkәmә etiraz edilmiş tәlәblәr siyahısını tәqdim olunduğu tarixdәn etibarәn 60 

tәqvim günündәn gec olmayaraq aydınlaşdırmaq mәqsәdilә dinlәmәlәrin keçirilmәsi tarixini 

müәyyәn edir. Tәlәblәrinә etiraz edilmiş kreditorlar hәmin dinlәmәlәrdә lәğvediciyә vә 

mәhkәmәyә öz tәlәblәrini tәsdiqlәyәn sübutlar tәqdim edә bilәrlәr. Hәr dinlәmәnin tarixi 

barәsindә kreditorlara poçt bildirişi vә lәğvedicinin kütlәvi informasiya vasitәlәrindә dәrc 

etdirdiyi bildirişlә mәlumat verilir. Eyni bir tәlәb barәsindә dinlәmәlәrin başlanılmasına dair 

heç bir kreditora bir dәfәdәn artıq bildiriş göndәrilmir. Dinlәmәlәr qurtardıqda mәhkәmә etiraz 

edilmiş tәlәblәrin tәsdiq vә ya rәdd olunmasına dair qәrar qәbul edir. Kreditor Azәrbaycan 

Respublikasının Mülki Prosessual Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş qaydada xәbәrdar edildiyi 

dinlәmәyә üzürlü sәbәb olmadan gәlmәdikdә, onun tәlәblәri rәdd edilir. Tәlәblәri rәdd edilmiş 

kreditorlara bu barәdә lәğvedici tәrәfindәn yazılı bildiriş göndәrilir.  

77.8.Mәhkәmәnin tәsdiq etdiyi tәlәblәr qәti xarakter daşıyır. Bu tәlәblәr qәbul olunmuş 

tәlәblәr siyahısından vә ya etiraz edilmiş tәlәblәr siyahısından çıxarılır vә tәsdiqlәnmiş 

tәlәblәr siyahısına daxil edilir. Hәmin siyahı mәhkәmәdә vә lәğvedicidә saxlanılır. Tәlәblәri 

mәhkәmә tәrәfindәn tәsdiqlәnmiş kreditorlara bu barәdә lәğvedici tәrәfindәn yazılı bildiriş 

göndәrilir. 

77.9.Lәğvedici mәhkәmәnin rәdd etdiyi tәlәblәrin hesabına heç bir ödәnişi icra etmir. 

Tәlәbi mәhkәmә tәrәfindәn rәdd edilmiş kreditor mәhkәmәnin qәrarından hәmin qәrara dair 

bildirişi aldığı gündәn iki hәftә әrzindә şikayәt verә bilәr. Belә şikayәtlәrә әrizә mәhkәmәyә 

daxil olduğu gündәn әn geci 7 tәqvim günü müddәtindә baxılır vә müvafiq qәrar qәbul edilir. 

Şikayәtin verilmәsi tәlәbin rәdd edilmәsi barәdә mәhkәmә qәrarının qüvvәsini dayandırmır. 

77.10. Bank sirrinin qorunması mәqsәdilә göstәrilәn siyahılar tanışlıq üçün kreditorlara 

tәqdim olunmur. 

M a d d ә   7 8. Әvәzlәşdirmә vә saldo çıxarma 

78.1. Bu Qanunun 82-ci maddәsinin tәlәblәrinә әmәl etmәk şәrtilә müflis bankla onun 

kreditorları arasında öhdәliklәrin әvәzlәşdirilmәsi aparıla bilәr. 

78.2. İflas prosedurana başlanılmasına dair mәhkәmә qәrarı qüvvәyә minәnәdәk 

qanunsuz yolla bankın qәbul etmiş olduğu borclar lәğvedici tәrәfindәn aşkara çıxarıldıqda 

onların vә qәrar qәbul edildikdәn sonra bankın әldә etmiş olduğu tәlәblәrin vә yaratdığı 

öhdәliklәrin әvәzlәşdirilmәsinә yol verilmir. 



M a d d ә   7 9. Cari müqavilәlәrin qüvvәsinә xitam verilmәsi 

79.1. Müflis bankın mallar göndәrilmәsinә vә ya xidmәtlәr göstәrilmәsinә dair bütün cari 

müqavilәlәrin, o cümlәdәn satış, icarә vә lizinq, möhlәtlә satınalma müqavilәlәrinin qüvvәsinә 

lәğvedici istәnilәn vaxt birtәrәfli qaydada xitam verә bilәr. Bu zaman bankın kreditoru 

müqavilәnin pozulması nәticәsindә ona dәymiş zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsi haqqında bankın 

müflis olunmasına dair qәrar çıxarmış mәhkәmәyә iddia verә bilәr. 

79.2. Lәğvedici istәnilәn vaxt Azәrbaycan Respublikasının Әmәk Mәcәllәsindә müәyyәn 

edilmiş qaydada bankın işçilәrinin bankla bağladıqları әmәk müqavilәlәrinә xitam verә bilәr.  

M a d d ә   8 0. Mübahisәlәrin danışıqlar yolu ilә hәlli 

Mәhkәmәnin qabaqcadan razılığını aldıqdan sonra bankın lәğvedicisi tәlәblәrin nizama 

salınması mәqsәdilә bankın istәnilәn kreditoru vә ya borclusu ilә danışıqlara başlaya bilәr. 

Bu cür nizamasalmanın nәticәlәrinә etiraz edilә vә ya bunlardan şikayәt verilә bilmәz. 

M a d d ә   8 1. Girovla tәmin edilmiş tәlәblәr 

81.1.   Aşağıdakı hallar istisna olmaqla, kreditorların banka qarşı tәsdiqlәnmiş tәlәblәrinin 

tәminatı vә bankın öz tәlәblәrinin tәminatı olan bütün aktivlәr lәğvedici tәrәfindәn açıq 

hәrracda satılır: 

81.1.1.qısa müddәtdә bazarda satıla bilәn qiymәtli kağızların, xarici valyutanın vә digәr 

aktivlәrin hәmin aktiv növlәri ilә ticarәtin hәyata keçirildiyi bazarlarda lәğvedici tәrәfindәn 

satılmasına yol verilir; 

81.1.2.bankın borclarının tәminatı olan vә qısa müddәtdә bazarda satıla bilәn qiymәtli 

kağızların, xarici valyutanın vә bankın digәr aktivlәrinin hәmin aktivlәri öz sәrәncamında 

saxlayan kreditorlar tәrәfindәn bu aktiv növlәri ilә ticarәtin hәyata keçirildiyi bazarlarda 

satılmasına yol verilir. 

81.1-1. Bu Qanunun 81.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş aktivlәrin açıq hәrrac yolu ilә 

satılması bankın müflis elan olunması haqqında mәhkәmә qәrarının qanuni qüvvәyә minmәsi 

tarixindәn 30 gündәn gec olmayaraq keçirilir.  

81.2.Lәğvedici bu Qanunun 81.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş aktivlәrin açıq hәrracda 

qәnaәtbәxş qiymәtlә sata bilmәyәcәyini müәyyәnlәşdirәrsә, mәhkәmә ona aktivlәri 

mәhkәmәnin tәsdiq etdiyi qiymәtә digәr üsullarla satmağa icazә verә bilәr. 

81.3.  Bu Qanunun 81.1.2-ci maddәsindә göstәrilmәyәn aktivlәr lәğvedicinin sorğusundan 

sonra kreditor tәrәfindәn dәrhal lәğvedicinin sәrәncamına verilmәlidir. 



81.4.  Tәminatlı kreditorların tәlәblәri növbәdәnkәnar qaydada tәminatın satılmasından 

әldә edilәn vәsait hesabına ödәnilir. Tәminat kreditorların tәlәbini tam ödәmәdikdә, 

ödәnilmәmiş mәblәğ tәminatsız kreditor tәlәbi kimi bu Qanunun 82-ci maddәsindә göstәrilmiş 

növbәliliklә ödәnilir. 

M a d d ә   8 2. Ödәnişlәrin növbәliyi 

82.1.   Müflis elan olunmuş bankın aktivlәri onun kreditorları arasında aşağıdakı növbәlik 

qaydasında bölüşdürülür: 

82.1.1.fiziki şәxslәrin borc qiymәtli kağızları formasında olan әmanәtlәri istisna olmaqla, 

fiziki şәxsin 10 milyon manatadәk әmanәti üzrә tәlәbi;  

82.1.2.fiziki şәxslәrin әmanәtlәrinin sığortalanması Fondunun reqres hüququ üzrә tәlәblәr; 

82.1.3.iflas prosedurunun hәyata keçirilmәsi ilә bağlı müvәqqәti inzibatçının vә 

lәğvedicinin çәkdiyi bütün mәsrәflәr vә xәrclәr, o cümlәdәn onların әmәk haqqı, mәhkәmә 

xәrclәri vә lәğvedicinin bankın lәğvetmә tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı qәbul etdiyi 

öhdәliklәr; 

82.1.4.iş vaxtı baş vermiş bәdәn xәsarәti vә ya ölüm halları ilә әlaqәdar bank işçilәrinin 

tәlәblәri; 

82.1.5.bankın müflis elan olunmasına dair mәhkәmә qәrarının qәbul edildiyi tarixdәn 

әvvәlki altı aydan çox olmayan dövr üçün ödәnilmәli müavinәtlәrin, әmәk haqlarının verilmәsi 

haqqında bankın işçilәrinin vә keçmiş işçilәrinin tәlәblәri;    

82.1.6.müvәqqәti inzibatçının idarәetmә vә maliyyә sağlamlaşdırması prosedurları ilә 

әlaqәdar bankın öhdәliklәri; 

82.1.7.bankın müflis elan olunmasına dair qәrarın qәbul edildiyi tarixdәn әvvәlki bir ildәn 

çox olmayan müddәt üçün büdcәyә mәcburi ödәnişlәr üzrә vergilәr vә mәcburi dövlәt sosial 

sığortası üzrә ödәnilmәli mәblәğlәr; 

82.1.8.tәminatsız kreditorların tәlәblәri. 

82.2. Qalan aktivlәr bankın sәhmdarlarına onların paylarına mütәnasib surәtdә 

qanunvericiliyә uyğun qaydada ödәnilir. 

M a d d ә   8 3. Lәğv planı 

83.1. Bankın müflis elan olunmasına dair mәhkәmә qәrarının qәbul edildiyi tarixdәn әn 

geci 120 tәqvim günü әrzindә lәğvedici bankın lәğvinә dair müfәssәl planı hazırlayıb tәsdiq 

olunması üçün mәhkәmәyә müraciәt edir: 



83.1.1.bankın aktivlәrini vә passivlәrini onların ehtimal edilәn lәğv dәyәri ilә göstәrәn cari 

maliyyә hesabatı, cari tarixdәn sonrakı üç ay üçün bankın ehtimal edilәn maliyyә hesabatı. 

Balansın passivindә kreditorlardan qәbul edilmiş tәlәblәr, o cümlәdәn etiraz edilmiş tәlәblәr 

göstәrilir; 

83.1.2.bankın keçmiş vә proqnozlaşdırılan gәlirlәri vә xәrclәri haqqında rüblük hesabatlar; 

83.1.3.bankın әsas vәsaitlәrinin vә digәr aktivlәrinin satışı üzrә görülmüş işlәr haqqında vә 

satış planları haqqında hesabat; 

83.1.4.bankın tәlәblәrinin ödәnilmәsinә yönәldilәn mәhkәmә vә mәhkәmәdәnkәnar 

hәrәkәtlәr haqqında hesabat, o cümlәdәn qanunsuz sazişlәrin vә köçürmәlәrin, habelә bu 

cür sazişlәr vә köçürmәlәr nәticәsindә yaranmış hüquqların lәğvi üzrә hәrәkәtlәr; 

83.1.5.bankın inzibatçılarının qanunsuz hәrәkәtlәri vә bankın xeyrinә kompensasiya 

alınmasına yönәldilmiş hәrәkәtlәr haqqında hesabat; 

83.1.6.sığorta, şәxsi muzd müqavilәlәri vә banka xidmәt müqavilәlәri kimi cari kontraktların 

qüvvәsinin davam etdirilmәsi vә ya qüvvәsinә xitam verilmәsi haqqında hesabat, o cümlәdәn 

bank işçilәrinin maliyyә tәminatının müfәssәl tәhlili; 

83.1.7.bankın öhdәliklәri haqqında hesabat vә növbәti rüb әrzindә bankın kreditorlarına 

nәzәrdә tutulan ödәnişlәrin cәdvәli; 

83.1.8.lәğvetmәyә çәkilmiş vә gәlәcәk mәsrәflәr vә xәrclәr haqqında hesabat. 

83.2. Lәğv planı hәr rüb tәzәlәnir. Mәhkәmә tәrәfindәn tәsdiq edildikdәn sonra lәğv planı 

bank sirri mәlumatları istisna olmaqla, tanışlıq üçün tәlәblәri bu Qanunun 77-ci maddәsinә 

uyğun hazırlanan tәsdiqli tәlәblәr siyahısına daxil edilmiş bank kreditorlarına tәqdim edilir. 

M a d d ә   8 4. Müflis bankların maliyyә sağlamlaşdırılması 

Bu Qanunun 57-9-cu maddәsi ilә nәzәrdә tutulmuş hallar istisna olmaqla, müflis bank 

tamamilә vә ya qismәn maliyyә sağlamlaşdırılması proseduruna cәlb oluna bilmәz.   

M a d d ә   8 5. Kreditorlar ilә barışıq sazişinin yolverilmәzliyi 

Bank vә kreditorlar arasında bankın fәaliyyәtinin bәrpasına yönәldilәn ban-şıq sazişlәrinin 

vә ya başqa razılaşmaların bağlanmasına yol verilmir. 

M a d d ә   8 6. Kreditorların ümumi yığıncağı vә komitәsi 

86.1.Kreditorların müflis bankın lәğvi ilә әlaqәdar ümumi yığıncağı yalnız o halda keçirilә 

bilәr ki, lәğvedicinin maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn dәstәklәnmiş sorğusu üzrә 



mәhkәmә belә yığıncağın keçirilmәsinin bankın sәmәrәli lәğvi üçün lüzumlu olduğu barәdә 

qәrar qәbul etsin. 

86.2.Müflis bankın lәğvi mәsәlәlәri üzrә kreditorlar komitәsi yalnız o halda yaradıla bilәr ki, 

lәğvedicinin maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanı tәrәfindәn dәstәklәnmiş sorğusu üzrә 

mәhkәmә belә komitәnin yaradılmasını kreditor qruplarının mühüm mәnafelәrinin tәmsil vә 

müdafiә edilmәsi üçün lüzumlu olduğu barәdә qәrar qәbul etsin. 

86.3.Kreditorların ümumi yığıncağının keçirilmәsinә vә ya kreditorlar komitәsinin 

yaradılmasına icazә verәn mәhkәmә qәrarlarında yığıncağın vә ya komitәnin vәzifәlәri vә 

sәlahiyyәt dairәsi müәyyәnlәşdirilir. 

M a d d ә   8 7. Tәlәblәrin ödәnilmәsi 

87.1. Bu Qanunun 82-ci maddәsinә uyğun olaraq tәsdiq edilmiş tәlәblәr ödәniş növbәliyinә 

müvafiq surәtdә tәsniflәşdirilәrәk kateqoriyalar üzrә birlәş-dirilir vә bölgü cәdvәlinә daxil edilir. 

Hәr kateqoriya üzrә tәlәblәr әvvәlki növbәnin tәlәblәri tam ödәnildikdәn sonra ödәnilir. Növbә 

daxilindә tәlәblәrin ödәnilmәsinә vәsait çatışmadıqda ödәnişlәr tәlәblәrә proporsional faizlә 

bölüºdürülür. 

87.2.Tәlәblәri tәsdiq edilmiş vә bölgü cәdvәlinә daxil edilmiş bank kreditorlarına ödәnişlәrin 

aparılması qrafiki lәğvedici tәrәfindәn mәhkәmәyә tәsdiq olunmaq üçün tәqdim edilir. 

87.3.Mәhkәmә tәrәfindәn tәsdiq edilmiş ödәnişlәrin aparılması qrafiki qәtidir vә ondan 

şikayәt verilә bilmәz. 

87.4.Ödәnişlәrin aparılması qrafiki mәhkәmә tәrәfindәn tәsdiq edildikdәn sonra lәğvedici 

dәrhal hәmin qrafikdә nәzәrdә tutulan ödәnişlәri icra edir. Ödәnişlәrin aparılması qrafikinә 

daxil edilmiş mәblәğlәri kreditorlara ödәmәk üçün onlarla әlaqә yaratmaq mümkün olmadığı 

halda ödәnilmәmiş mәblәğlәr Mәrkәzi Bankda xüsusi hesabda depozitә qoyulur. Lәğvedici 

kütlәvi informasiya vasitәlәrindә bildiriş dәrc etdirәrәk göstәrilәn kreditorlara vәsaiti almaq 

üçün müraciәt etmәyi tәklif edir. Bu qaydada depozitә qoyulmuş vәsait göstәrilәn kreditorlar 

vә ya onların hüquq varislәri tәrәfindәn hәmin tәlәblәr üzrә iddia müddәti bitәnәdәk alma 

bilәr. İddia müddәti bitdikdәn sonra ödәnilmәmiş mәblәğlәr dövlәt büdcәsinә köçürülür. 

M a d d ә   8 8. Xarici bankın yerli filialı barәsindә iflas proseduru 

88.1. Xarici bankın yerli filialı barәsindә iflas proseduruna aşağıdakı hallardan hәr hansı 

biri olduqda başlanıla bilәr: 



88.1.1.bu Qanunun 61-ci maddәsindә göstәrilmiş әsaslardan hәr hansı biri müәyyәn 

edildikdә; 

88.1.2.xarici bankın yerlәşdiyi ölkәdә onun barәsindә iflas proseduruna başlanıldıqda. Bu 

zaman iflas proseduruna maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının әrizәsi üzrә başlanır. 

88.2.Bu fәslin müddәalarının mәqsәdlәri üçün xarici bankın hәr hansı yerli filialı 

Azәrbaycan Respublikasında fәaliyyәti nәticәsindә әmәlә gәlәn, yaxud bu vә ya digәr şәkildә 

onunla bağlı olan aktivlәri vә passivlәri dә daxil olmaqla xarici bankın törәmә bankı kimi qәbul 

edilir, o şәrtlә ki, bundan asılı olmayaraq xarici bank yerli filialının öhdәliklәri üçün tam 

mәsuliyyәt daşıyır. 

88.3.Xarici bankın yerli filialı barәsindә iflas proseduruna başlanılmasına dair mәhkәmә 

qәrarının tәqdim edildiyi andan xarici bankın yerli filialının Azәrbaycan Respublikasında 

göstәrdiyi bütün fәaliyyәt növlәrinә xitam verilir. Bu zaman filiala tәyin edilmiş lәğvedicinin 

qabaqcadan yazılı icazәsi ilә göstәrilәn fәaliyyәt növlәri istisna tәşkil edir. 

88.4.Müflis elan olunmuş xarici bankın yerli filialı barәsindә bu Qanunun 78-ci maddәsi 

yalnız xarici bankın Azәrbaycan Respublikasında fәaliyyәti nәticәsindә әmәlә gәlәn, yaxud 

bu vә ya digәr şәkildә onunla bağlı olan öhdәliklәrin әvәzlәşdirilmәsi vә saldosunun 

çıxarılması hallarında tәtbiq edilir. 

88.5.Azәrbaycan Respublikasında filialı olan xarici bankın iflası haqqında işә başlanıldıqda 

onun yerli filialının aktivlәrindәn ilk növbәdә yerli filialın Azәrbaycan Respublikası әrazisindә 

bank fәaliyyәti nәticәsindә әmәlә gәlәn öhdәliklәrinin ödәnilmәsi üçün istifadә edilir. 

88.6.Xarici bankın yerli filialı barәsindә Azәrbaycan Respublikasında başlanılmış iflas 

proseduru filialın kreditorlarının öz tәlәblәrinin ödәnilmәsi mәqsәdilә hәmin tәlәblәrin bankın 

xaricdәki aktivlәrinә yönәltmәk hüququnu mәhdudlaşdırmır. 

Maddә 89. Birdәn çox ölkәdә filial şәbәkәsi olan bankların ödәniş qabiliyyәtinin 

olmaması  

89.1. Birdәn çox ölkәdә filial şәbәkәsi ilә fәaliyyәt göstәrәn müflis olmuş bankın 

aktivlәrindәn yerli vә xarici kreditorların bәrabәr istifadәsini tәmin etmәk üçün: 

89.1.1.yerli müflis bankın başqa ölkәdә filialları vә nümayәndәliklәri olduqda, maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanı hәmin ölkәnin bank tәnzimlәnmәsi vә nәzarәti orqanları ilә 

mümkün olduğu qәdәr әmәkdaşlıq edir; 



89.1.2.yerli müflis bankın kreditoru öz tәlәblәrini başqa ölkәdә bankın filialından qismәn 

almışdırsa, kreditorun tәlәblәri üzrә ödәnilmәmiş qalıq müflis elan olunmuş banka tәqdim 

edilә bilәr; 

89.1.3.mәhkәmә bankın müflis elan olunmasına dair xaricdә qәbul edilmiş qәrarı vә xarici 

bankların aktivlәrinin qorunması vә maliyyә sağlamlaşdırılması üçün xaricdә görülmüş 

tәdbirlәrin onların Azәrbaycan Respublikasındakı filiallarına nә dәrәcәdә aid olmasını 

müәyyәn edir; 

89.1.4.xarici bank yerlәşdiyi ölkәdә lәğv prosesindә olduqda, maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanı xarici bankın yerli filialının Azәrbaycan Respublikası әrazisindә olan kreditorlarının 

mәnafelәrinә uyğunluğu baxımından aktivlәrin köçürülmәsini vә ya verilmәsini mәqbul 

sayarsa, hәmin aktivlәrin xarici ölkәdәki lәğvediciyә köçürülmәsinә vә ya verilmәsinә dair 

qәrar çıxarılması üçün mәhkәmәyә müraciәt edir. 

Maddә  90.  Müflislәşmә ilә әlaqәdar maliyyә bazarlarına nәzarәt 

orqanının mәhkәmә prosesindә iştirakı 

Bankın müflis elan olunması vә ya müflis elan olunmuş bankla әlaqәdar işә baxarkәn 

birinci instansiya mәhkәmәsi Azәrbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Mәcәllәsinә 

müvafiq olaraq hәmin mәsәlәyә dair maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanının rәyini alır. 

M a d d ә   9 1. İflas prosedurunun başa çatması 

91.1. Lәğvedici bankın lәğvini başa çatdırdıqdan vә müvafiq hesabatı mәhkәmәyә tәqdim 

etdikdәn sonra o, mәhkәmәnin qәrarı ilә öz vәzifәlәrindәn azad edilir. Hәmin qәrarda 

mәhkәmә bankın mühasibat vә digәr sәnәdlәrinin qanunvericiliyә müvafiq qaydada Dövlәt 

Arxivinә tәhvil verilmәsi barәdә göstәriş verir. 

91.2. Bankın aktivlәrinin satışından әldә edilәn vәsait bankın kreditorlarına ödәnildikdә vә 

ya bu Qanunun 87.4-cü maddәsinә müvafiq surәtdә Mәrkәzi Bankda depozitә qoyulduqda 

bank barәsindә iflas proseduru mәhkәmәnin qәrarı ilә başa çatmış hesab edilir. 

91.3. Bank barәsindә iflas prosedurunun başa çatmasına dair mәhkәmәnin qәrarı 

mәhkәmә tәrәfindәn maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına vә dövlәt qeydiyyatı orqanına 

göndәrilir, habelә kütlәvi informasiya vasitәlәrindә dәrc edilir. Lәğv olunmuş bank hüquqi 

şәxslәrin dövlәt qeydiyyat reyestrindәn çıxarılır.  

 

 



XI   fәsil 

KEÇİD VӘ YEKUN MÜDDӘALAR 

  

M a d d ә   9 2. Mәhkәmә iddiasından müdafiә 

Mәrkәzi Bank, Mәrkәzi Bankın İdarә Heyәtinin üzvlәri vә digәr vәzifәli şәxslәri, maliyyә 

bazarlarına nәzarәt orqanı vә onun Direktorlar Şurasının üzvlәri vә digәr vәzifәli şәxslәri, 

habelә bu Qanuna uyğun tәyin edilmiş müvәqqәti inzibatçılar vә lәğvedicilәr bu Qanunla 

müәyyәn edilmiş tәnzimlәmә, nәzarәt vә lәğvetmә funksiya-larım vә vәzifәlәrini hәyata 

keçirәrkәn hәr hansı hәrәkәti vә ya hәrәkәtsizliyi nәticәsindә yaranmış zәrәr üçün 

mәsuliyyәt daşımır, bu şәrtlә ki, hәmin hәrәkәtin vә ya hәrәkәtsizliyin qanunsuz әmәllәrin 

vә ya vicdansız hәrәkәtlәrin nәticәsi olduğu sübut edilmәsin.  

 

M a d d ә   9 3. Keçid müddәalar 

93.1.           Bu Qanun qüvvәyә mindiyi tarixdәn bir il әrzindә fәaliyyәtdә olan banklar 

aşağıdakı tәlәblәrin yerinә yetirmәsini tәmin etmәlidirlәr: 

93.1.1.mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt formasında fәaliyyәt göstәrәn banklar bu Qanunun 

19-cu maddәsinin tәlәblәrinә uyğun olaraq sәhmdar cәmiyyәti formasında yenidәn tәşkil 

edilmәlidir; 

93.1.2.bankların digәr hüquqi şәxslәrdә bu Qanunun 33-cü maddәsi ilә qadağan edilmiş 

fәaliyyәti ilә bağlı iştirakı lәğv edilmәlidir. 

93.2.           Bu Qanunun qüvvәyә mindiyi tarixәdәk dövlәt qeydiyyatından keçmiş xarici 

bankların yerli nümayәndәliklәri bir il әrzindә maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanında aparılan 

mәrkәzi reyestrdә qeydә alınmalı vә bu Qanunun V fәslinә uyğun olaraq hesabat 

sәnәdlәrini maliyyә bazarlarına nәzarәt orqanına tәqdim etmәlidirlәr. 

M a d d ә   9 4. Yekun müddәalar 

94.1. Bu Qanunda birbaşa göstәrilәn hallarla yanaşı, Qanunun IV, VI, VIII, VIII-I, IX, X 

fәsillәri dә eynilә xarici bankların yerli filiallarına şamil edilir.   

94.2. Bu Qanun dәrc olunduğu gündәn qüvvәyә minir. 

94.3. Bu Qanunun qüvvәyә minmәsi ilә әlaqәdar 1996-cı il 14 iyun tarixli "Azәrbaycan 

Respublikasında banklar vә bank fәaliyyәti haqqında" Azәrbaycan Respublikası Qanunu vә 



1995-ci il 19 yanvar tarixli "Bank sirrinin qorunması Qaydaları"nın tәsdiq edilmәsi haqqında" 

Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin qәrarı qüvvәdәn düşmüş hesab edilir. 

  

İlham ӘLİYEV, 

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

  

Bakı şәhәri, 16 yanvar 2004-cü il 

№ 590-IIQ 

 


