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1.  ÜMUMİ MÜDDƏALAR 
 

1.1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Rezolyusiya şöbəsi (bundan sonra 

– Şöbə) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının (bundan sonra - Mərkəzi Bank) 

mərkəzi aparatının struktur bölməsidir.   

1.2. Şöbə öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsini, "Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 

Bankı haqqında", "Banklar haqqında", “Sığorta fəaliyyəti haqqında”, “İnvestisiya fondları 

haqqında”, “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında”, “Müflisləşmə və iflas haqqında”, 

“Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunlarını, Mərkəzi 

Bankın normativ xarakterli aktlarını, Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan digər 

normativ hüquqi aktlarını, İdarə Heyətinin və daxili komitələrin qərarlarını, Mərkəzi Bank 

üzrə əmrləri, sərəncamları və bu Əsasnaməni rəhbər tutur. 

1.3. Şöbə bu Əsasnamə ilə müəyyən olunmuş funksiyaların yerinə yetirilməsi 

prosesində Mərkəzi Bankın digər struktur bölmələri və qurumları ilə fəaliyyətini 

əlaqələndirir. 

 

2. ŞÖBƏNİN FƏALİYYƏTİNİN ƏSAS MƏQSƏDİ 

Şöbənin fəaliyyətinin əsas məqsədi qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada 

nəzarət subyektləri ilə bağlı rezolyusiya tədbirlərinin planlaşdırılması və təşkilindən, habelə 

ləğv prosesində olan nəzarət subyektlərinin ləğvedicilərinin (ləğvetmə komissiyalarının, 

əmlak inzibatçılarının) fəaliyyətinə nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsindən ibarətdir. 

 

3. ŞÖBƏNİN ƏSAS FUNKSİYALARI 

Şöbənin əsas funksiyaları aşağıdakılardır: 

3.1. Mərkəzi Bankın aidiyyəti struktur bölmələri ilə birlikdə: 

3.1.1. nəzarət subyektləri üçün rezolyusiya planlarının hazırlanması; 

3.1.2. problemli nəzarət subyektləri üzrə rezolyusiya tədbirlərinin təşkili; 

3.2. ləğv prosesində olan nəzarət subyektlərinin ləğvedicilərinin fəaliyyəti üzərində 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada aidiyyəti nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi; 

3.3. Şöbənin fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı bütün məhkəmə instansiyalarında 

Mərkəzi Bankın təmsil edilməsi, müvafiq hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edilməsi və 

məhkəmələrdə iddiaların qaldırılması üçün materialların hazırlanması; 
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3.4. Rezolyusiya və ləğvetməyə nəzarət üzrə tədbirlərin təkmilləşdirməsi məqsədi 

ilə beynəlxalq təcrübənin araşdırılması və təkliflərin hazırlanaraq rəhbərliyə təqdim 

edilməsi; 

3.5. Şöbənin fəaliyyət istiqamətləri üzrə Mərkəzi Bankın aldığı texniki yardım 

layihələrində iştirak edilməsi; 

3.6. rezolyusiya və ləğvetməyə nəzarət istiqamətləri üzrə keçirilən konfranslarda, 

seminarlarda, forumlarda, treninqlərdə və digər tədbirlərdə iştirak edilməsi; 

3.7. Şöbənin əməliyyat planlarının və büdcə layihəsinin hazırlanması, təsdiq edilmiş 

planların icrasının təmin edilməsi; 

3.8. Şöbəyə daxil olan müraciətlərə baxılması, sorğu və məktublara cavabların 

hazırlanması; 

3.9. müvafiq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş, habelə rəhbərliyin tapşırığına 

uyğun olaraq Şöbənin fəaliyyət istiqamətləri üzrə digər işlərin yerinə yetirilməsi. 

 

 

4. ŞÖBƏNİN TƏŞKİLATİ STRUKTURU VƏ İDARƏ OLUNMASI 

4.1. Şöbənin təşkilati strukturu aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir: 

4.1.1. Rezolyusiyanın planlaşdırılması və təşkili bölməsi; 

4.1.2. Problemli maliyyə institutları ilə iş bölməsi. 

4.2. Şöbənin fəaliyyətinə şöbə rəisi rəhbərlik edir. Şöbə rəisi işdə olmadıqda onun 

səlahiyyətlərini rəhbərliyin müvafiq əmri ilə həvalə edilmiş bölmə rəhbərlərindən biri həyata 

keçirir. 

4.3. Şöbənin nomenklatur vəzifəli şəxsləri Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən 

vəzifəyə təyin edilir və vəzifədən azad olunurlar. 

 

5. ŞÖBƏNİN İŞİNİN TƏŞKİLİ  

5.1. Rezolyusiyanın planlaşdırılması və təşkili bölməsi: 

5.1.1. Mərkəzi Bankın aidiyyəti struktur bölmələri ilə birlikdə nəzarət subyektləri üzrə 

rezolyusiya planlarını hazırlayır; 

5.1.2. rezolyusiya planlarının icrası ilə bağlı yarana biləcək problemləri Mərkəzi 

Bankın aidiyyəti struktur bölmələri ilə birgə müəyyən edir və onların həlli üçün rəhbərliyə 

təkliflər verir; 

5.1.3. Mərkəzi Bankın aidiyyəti struktur bölmələri tərəfindən maliyyə vəziyyəti qeyri-
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qənaətbəxş qiymətləndirilən nəzarət subyektlərinin rezolyusiyası ilə bağlı qanunvericiliklə 

nəzərdə tutulan və rezolyusiya planlarında yer alan tədbirlərin təşkilini həmin struktur 

bölmələrlə birlikdə həyata keçirir; 

5.1.3. rezolyusiya fəaliyyəti üzrə qanunvericiliyin və normativ bazanın 

təkmilləşdirilməsi və qabaqcıl beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması məqsədi ilə 

müvafiq hüquqi aktların beynəlxalq təcrübə ilə müqayisəli təhlilini aparır, qanunvericilikdə 

və normativ bazada yaranmış hüquqi kolliziyaları, boşluqları müəyyən edir, bu sahənin 

təkmilləşdirilməsi üzrə müstəqil və ya əlaqədar struktur bölmələri ilə əlaqəli şəkildə təkliflər 

hazırlayır; 

5.1.4. səlahiyyətinə aid məsələlər üzrə arayışlar və materiallar hazırlayır;  

5.1.5. Şöbənin əməliyyat planları və büdcə layihələrinin tərtib edilməsində iştirak 

edir və fəaliyyət istiqamətləri üzrə icrasını təmin edir;  

5.1.6. Şöbəyə daxil olan müraciətlərə baxır, məktub və sorğulara cavablar 

hazırlayır;  

5.1.7. rəhbərliyin tapşırığı ilə Şöbənin fəaliyyət istiqamətləri üzrə digər işləri yerinə 

yetirir. 

 

5.2. Problemli maliyyə institutları ilə iş bölməsi: 

5.2.1. ləğv prosesində olan nəzarət subyektlərinin ləğvedicilərinin (ləğvetmə 

komissiyalarının və əmlak inzibatçılarının) fəaliyyətinə nəzarət tədbirləri çərçivəsində: 

5.2.1.1. ləğvedicinin fəaliyyəti barəsində məlumatları əldə edir və təhlil edir; 

5.2.1.2. ləğvedicidən hesabat alır və qiymətləndirir; 

5.2.1.3. ləğvedicinin qərarlarından maraqlı şəxslərin verdiyi şikayətlərə, eləcə də 

Mərkəzi Banka daxil olan və Bölmənin səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərlə bağlı vətəndaş 

müraciətləinə baxır. 

5.2.2. bu Əsasnamənin 5.2.1-ci bəndində qeyd olunan təhlil və qiymətləndirmə 

nəticələri əsasında ləğvedicinin fəaliyyətinin yoxlanması, eləcə də onun cari fəaliyyətinin 

həyata keçirilməsi ilə bağlı tövsiyələr və icrası məcburi olan yazılı göstərişlər verilməsi ilə 

bağlı təkliflər hazırlayaraq Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinə təqdim edir; 

5.2.3. şöbənin fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı bütün məhkəmə instansiyalarında 

Mərkəzi Bankı təmsil edir, müvafiq hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edilməsi və 

məhkəmələrdə iddiaların qaldırılması üçün materiallar hazırlayır; 

5.2.4. ləğvetmə fəaliyyətinə nəzarət üzrə qanunvericiliyin və normativ bazanın 

təkmilləşdirilməsi və qabaqcıl beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması məqsədi ilə 

müvafiq hüquqi aktların beynəlxalq təcrübə ilə müqayisəli təhlilini aparır, qanunvericilikdə 
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və normativ bazada yaranmış hüquqi kolliziyaları, boşluqları müəyyən edir, bu sahənin 

təkmilləşdirilməsi üzrə müstəqil və ya əlaqədar struktur bölmələri ilə əlaqəli şəkildə təkliflər 

hazırlayır; 

5.2.5. səlahiyyətinə aid məsələlər üzrə arayışlar və materiallar hazırlayır;  

5.2.6. Şöbənin əməliyyat planları və büdcə layihələrinin tərtib edilməsində iştirak 

edir və fəaliyyət istiqamətləri üzrə icrasını təmin edir;  

5.2.7. Şöbəyə daxil olan müraciətlərə baxır, məktub və sorğulara cavablar 

hazırlayır;  

5.2.8. rəhbərliyin tapşırığı ilə Şöbənin fəaliyyət istiqamətləri üzrə digər işləri yerinə 

yetirir. 

 

 

6. YEKUN MÜDDƏA 

 

 Bu Əsasnamə təsdiq edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

 

 
 
 

 Mərkəzi Bankın sədri      Taleh Kazımov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


