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“................................”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin
Nizamnaməsi
1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
1.1. “_______________________” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (bundan sonra Cəmiyyət
adlanacaq) öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, qüvvədə olan digər
qanunvericilik aktları və bu Nizamnamə əsasında həyata keçirir.
1.2. Cəmiyyətin hüquqi ünvanı: ................................................................................................
2. CƏMİYYƏTİN NİZAMNAMƏ KAPİTALI
2.1. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı ..... (.....) manat həcmindədir və hər biri ..... (.....) manat
olmaqla ..... (.....) paydan ibarətdir.
2.2. Cəmiyyətin təsisçisi: ........................................(ş/vəsiqəsinin seriyası AZE nömrəsi.....)
........
2.3. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı Cəmiyyət dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra üç ay
ərzində təsisçilər tərəfindən ödənilməlidir. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalına qoyulan pay puldan,
qiymətli kağızlardan, başqa əmlakdan və ya əmlak hüquqlarından və ya pul dəyəri olan digər
hüquqlardan ibarət ola bilər. Nizamnamə kapitalına pay qoyulması üçün götürdüyü öhdəlik təsisçi
tərəfindən pozulduqda o, Ümumi Yığıncağın qərarı ilə qəbul edilmiş qaydalara müvafiq məsuliyyət
daşıyır. Nizamnamə kapitalına qoyulan əmlak və digər mülkiyyətin qiymətləndirilməsi Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir.
2.4. Cəmiyyət iştirakçısının qoyduğu mayanın tərkibi və onun dəyişməsi, mayanın qoyulması
qaydası və müddəti Ümumi Yığıncaq tərəfindən müəyyən edilir.

2.5. Ümumi Yığıncağın qərarı əsasında vergilər və digər məcburi ödənişlər ödənildikdən
sonra yaranan xalis mənfəət iştirakçılar arasında onların nizamnamə kapitalındakı paylarına
mütənasib qaydada bölüşdürülür.
2.6. Cəmiyyət, iştirakçının payını (və ya onun bir hissəsini) əldə etdiyi halda, həmin payı (və
ya payın hissəsini) Ümumi Yığıncağın qərarında müəyyən edilmiş müddətdə və qaydada satmalı
və ya qanunvericiliyə müvafiq qaydada nizamnamə kapitalını azaltmalıdır.
3. CƏMİYYƏTİN FƏALİYYƏTİ
3.1. Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan olunmayan bütün
fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilər. Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun
olaraq xüsusi icazə alınması tələb edilən fəaliyyət növləri ilə yalnız müvafiq icazəni (lisenziyanı)
aldıqdan sonra məşğul ola bilər.
4. CƏMİYYƏTİN İŞTİRAKÇILARININ ÜMUMİ YIĞINCAĞI
4.1. Cəmiyyətin ali orqanı onun iştirakçılarının Ümumi Yığıncağıdır (bundan sonra –Ümumi
Yığıncaq). Cəmiyyətin təsisçisi bir nəfər olduqda, Cəmiyyətin Ümumi Yığıncağının səlahiyyətləri
təsisçi tərəfindən təkbaşına həyata keçirilir.
4.2. Ümumi Yığıncaq növbəti və növbədənkənar ola bilər. Növbəti Ümumi Yığıncaq icra
orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş müddətdə çağırılır.Hər bir iştirakçının cəmiyyətin iştirakçılarının
ümumi yığıncağında iştirak etmək, cəmiyyətin orqanlarını seçmək (təyin etmək), onlara seçilmək
(təyin edilmək) və səsvermədə iştirak etmək (Mülki Məcəllənin 49-1.2-ci və 49-1.3-cü maddələrində
nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla), şəxsən iştirak etmək və ya bu Məcəllə ilə müəyyən
edilmiş qaydada təyin etdiyi nümayəndə vasitəsilə təmsil olunmaq, ümumi yığıncağın gündəliyində
dəyişikliklərin edilməsini və gündəliyə yeni müzakirə mövzularının əlavə olunmasını tələb
etmək hüququ vardır.İştirakçıların həmin hüquqlarını məhdudlaşdıran hər hansı razılaşma və ya
hərəkət etibarsızdır.
4.3. Ümumi Yığıncağın müstəsna səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:
•

Cəmiyyətin Nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi, onun nizamnamə kapitalının

miqdarının dəyişdirilməsi;

•

Cəmiyyətin nizamnamə kapitalına ödənilən pul olmayan əmanətin dəyərinin təsdiq

edilməsi;
•

Cəmiyyətin növbədənkənar

ümumi

yığıncaqlarının

çağırılması

hallarının

və

qaydasının müəyyən edilməsi;
•

Cəmiyyətin illik hesabatlarının və maliyyə hesabatlarının təsdiq edilməsi, mənfəətin və

zərərin bölüşdürülməsi;
•

Cəmiyyətin yenidən təşkili və ya ləğv edilməsi haqqında qərarın qəbul edilməsi;

•

Cəmiyyətin icra orqanlarının yaradılması və onların səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl

xitam verilməsi, o cümlədən icra orqanının üzvlərinin (rəhbərinin) təyin edilməsi və geri
çağırılması,
•

Cəmiyyətin direktorlar şurası (və ya müşahidə şurası) və (və ya təftiş komissiyasını

(müfəttişini) seçmək və onların səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam vermək;
•

Cəmiyyətin fəaliyyətinin auditor yoxlanışlarının aparılması qaydasının müəyyən

edilməsi.
•

Cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyərinin əlli faizindən artıq məbləğdə olan əqdin

bağlanılması barədə qərarın qəbul edilməsi.
•

Aidiyyəti şəxslə hüquqi şəxsin aktivlərinin 5 faiz və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin

bağlanması ilə bağlı qərarın qəbul edilməsi .
4.4. Ümumi Yığıncaqda hər bir iştirakçının onun nizamnamə kapitalındakı payına mütənasib
səsi vardır. Cəmiyyətin iştirakçılarının ümumi yığıncağında cəmiyyətin paylarının əlli faizindən artıq
hissəsinə malik olan iştirakçıları iştirak etdikdə ümumi yığıncaq səlahiyyətlidir.Cəmiyyətin
iştirakçılarının ümumi yığıncağında yetərsay olmadıqda, ümumi yığıncaq cəmiyyətin icra orqanı
tərəfindən cəmiyyətin nizamnaməsində müəyyən edilmiş qaydada, ümumi yığıncağın gündəliyi
dəyişdirilmədən çağırılmalıdır. Yenidən çağırılan ümumi yığıncaq cəmiyyətin paylarının əlli faizinə
malik olan iştirakçıları iştirak etdikdə səlahiyyətlidir.Yenidən çağırılan yığıncaqda yetərsay
olmadıqda, ümumi yığıncaq cəmiyyətin icra orqanı tərəfindən cəmiyyətin nizamnaməsində
müəyyən edilmiş qaydada, ümumi yığıncağın gündəliyi dəyişdirilmədən təkrarən çağırılmalıdır.
Təkrarən çağırılan ümumi yığıncaq cəmiyyətin paylarının 25 faizinə malik olan iştirakçıları iştirak
etdikdə səlahiyyətlidir.Bir iştirakçıdan ibarət olan cəmiyyətdə ümumi yığıncağın səlahiyyətlərinə aid
olan məsələlər barəsində qərarlar həmin iştirakçı tərəfindən təkbaşına qəbul edilir və yazılı surətdə
rəsmiləşdirilir.

Cəmiyyətin ləğv edilməsi və ya yenidən təşkili barədə qərarların qəbul olunması üçün
Cəmiyyətin nizamnamə kapitalındakı payların 100%-nə malik olan iştirakçılar Ümumi Yığıncaqda
təmsil olunmalıdırlar.
4.5. Ümumi Yığıncaqda nizamnamənin və nizamnaməyə edilən əlavə və dəyişikliklərin,
nizamnamə

kapitalına

ödənilən

pul

olmayan

əmanətin

dəyərinin

təsdiq

edilməsi, Cəmiyyətin yenidən təşkil və ya ləğv edilməsi barədə qərarlar bütün təsisçilərin yekdil
qərarı ilə, digər məsələlər isə sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
4.6. Ümumi Yığıncağın qərarları iştirakçılar tərəfindən qəbul edilir, onlar tərəfindən imzalanır
və Cəmiyyətin möhürü ilə təsdiqlənir.
5. MÜŞAHİDƏ ŞURASI
5.1. Müşahidə Şurası Cəmiyyətin icra orqanının fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirən
orqandır. Müşahidə Şurası tək sayda ən azı üç üzvdən ibarət olmaqla, formalaşır. Şuranın üzvləri
Ümumi Yığıncaq tərəfindən iştirakçılardan və ya kənar şəxslərdən üç il müddətinə, Azərbaycan
Respublikası qanunvericiliyinə müvafiq olaraq təyin edilən fiziki şəxslərdir. Cəmiyyətin İdarə
Heyətinin üzvü Müşahidə Şurasının üzvü seçilə bilməz. Ümumi Yığıncaq Müşahidə Şurasının
üzvləri sırasından Müşahidə Şurasının sədrini təyin edir. Müşahidə Şurasının iclası üzvlərinin
yarıdan çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. Müşahidə Şurasının sədri onun iclaslarını üç ayda bir
dəfədən az olmayaraq çağırır və iclaslara sədrlik edir. Müşahidə Şurasının qərarları iclasda iştirak
edən üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Hər bir üzv bir səs hüququna malikdir. Şəxslər
bərabər olduqda, Müşahidə Şurasının sədrinin səsi həlledici sayılır. Müşahidə Şurasının qərarları
Müşahidə Şurasının sədri tərəfindən imzalanır.
5.2.Müşahidə Şurası aşağıdakı səlahiyyətlərə malikdir:
• Cəmiyyətin

fəaliyyətinin

əsas

istiqamətlərini

və

inkişaf

strategiyasını

müəyyənləşdirmək, Cəmiyyətin biznes planını təsdiq etmək;
• Cəmiyyətin icra orqanının fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək, o cümlədən İdarə
Heyətindən məlumat almaq;
• Ümumi Yığıncaq və İdarə Heyəti üçün tövsiyələr vermək;
• Cəmiyyət tərəfindən qüvvədə olan qanunvericiliyin pozulması faktını müəyyən etdikdə
bu pozuntu barəsində Ümumi Yığıncağı və İdarə Heyətini xəbərdar etmək;

• Cəmiyyətin idarə olunmasını təmin etmək üçün zəruri olan qaydaları və əsasnamələri
qəbul etmək;
• Cəmiyyətin fəaliyyətinin kompleks və ayrı-ayrı sahələrinin yoxlanılması barədə qərar
qəbul etmək.

6. CƏMİYYƏTİN İCRA ORQANI
6.1. Cəmiyyətin cari fəaliyyətinə rəhbərlik və onun işlərinin aparılması onun kollegial icra
orqanı olan İdarə Heyəti tərəfindən həyata keçirilir.
6.2. İdarə Heyəti tək sayda olmaqla azı üç fiziki şəxsdən ibarət olur. İdarə Heyətinin
üzvləri Ümumi Yığıncaq tərəfindən Cəmiyyətin iştirakçıları və kənar şəxslərdən dörd il müddətinə
seçilir. Onlar təkrar müddətə seçilə (təyin edilə) bilər. Müşahidə Şurasının üzvü İdarə Heyətinin
üzvü seçilə (təyin edilə) bilməz. İdarə Heyətinin üzvləri Cəmiyyətlə aralarında bağlanmış əmək
müqaviləsinə

əsasən

fəaliyyət

göstərir.

İdarə

Heyətinin

sədri

üzvlər

arasından Ümumi

Yığıncaq tərəfindən təyin edilir. İdarə Heyətinin iclası üzvlərinin 2/3-si iştirak etdikdə səlahiyyətli
sayılır. İdarə Heyətinin qərarları adi səs çoxluğu ilə qəbul edilir. İdarə Heyətinin bütün iclasları
protokollaşdırılır, İdarə Heyətinin bütün üzvləri tərəfindən imzalandıqdan sonra Cəmiyyətin möhürü
ilə təsdiq edilir. Cəmiyyətin iştirakçıları və ya onların səlahiyyətli nümayəndələri iclasın protokolları
ilə tanış ola bilərlər.
6.3. İdarə Heyətinin səlahiyyətinə aşağıdakılar aid edilir:
• Cəmiyyətin cari fəaliyyətinə rəhbərlik edir və onun operativ idarə olunmasını həyata
keçirir;
• Cəmiyyətin daxili əmək intizamı qaydalarını, Ümumi Yığıncaq və Müşahidə Şurası
tərəfindən qəbul edilmiş qərarların vaxtında və lazımi qaydada icra olunmasını təmin
edir;
• Cəmiyyətin əməkdaşlarının vəzifə təlimatını (əmək funksiyasını) hazırlayır və təsdiq
edir;
• Cəmiyyətin əməkdaşlarının təhsil alması üzrə proqramlar və tədbirlərə aid təkliflər
hazırlayır və təsdiq edir;
• Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı digər zəruri sənədlərin və təkliflərin hazırlanmasını
həyata keçirir.

6.4. İdarə Heyətinin səlahiyyətlərinə həmçinin Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi və
bu nizamnamə ilə Ümumi Yığıncağın və Müşahidə Şurasının səlahiyyətlərinə aid edilməmiş digər
səlahiyyətlər daxildir.
6.5. İdarə Heyəti Sədrinin səlahiyyətinə aşağıdakılar daxil edilir:
•

vəkalətnamə olmadan Cəmiyyətin adından öz səlahiyyəti daxilində çıxış edir,

onu bütün dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanları, kommersiya və qeyrikommersiya təşkilatları qarşısında, o cümlədən məhkəmələrdə iddiaçı və cavabdeh
qismində təmsil edir;
•

Cəmiyyətin adından bütün növ müqavilələr bağlayır, vəkalətnamələr verir (o

cümlədən başqasına etibar etmək hüququ ilə), banklarda Cəmiyyətin cari və başqa
bank hesablarını açır və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı bank əməliyyatlarını
aparır;
•

Cəmiyyətin işçilərini işə qəbul edib işdən azad edir, işçilərə həvəsləndirmə

tədbirləri tətbiq edir, Cəmiyyətin daxili əmək intizamı qaydalarına və qanunvericiliyə
müvafiq olaraq onları intizam məsuliyyətinə cəlb edir.
•

Cəmiyyətin daxili fəaliyyət məsələləri üzrə qərar qəbul edir və əmrlər

(sərəncamlar) verir.
6.6. Ümumi Yığıncağın qərarı ilə icra orqanının səlahiyyətləri müqaviləyə əsasən başqa
fiziki və ya hüquqi şəxslərə (kənar idarəçiyə) verilə bilər.
7. CƏMİYYƏTİN LƏĞV OLUNMASI VƏ YENİDƏN TƏŞKİLİ
7.1. Cəmiyyətin ləğv olunması və yenidən təşkili Azərbaycan Respublikasının Mülki
Məcəlləsində və digər qanunvericilik aktlarında müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.
Qeyd : adi e-qeydiyyat zamanı “kollegial icra orqanı” və “müşahidə şurası” linki seçildikdə

