Təsdiq edirəm:
Biznes mühiti və beynəlxalq
reytinqlər üzrə Komissiyanın sədri,
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin
birinci müavini Yaqub Eyyubov
22.02.2019-cu il

Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın Müqavilələrin icrası, mübahisələrin həlli, müəssisənin bağlanması və
müflisləşmə, məhkəmə sistemi və hüququn aliliyi İşçi qrupunun 2019-cu il üçün Fəaliyyət Planı
Sıra
İndikatorlar
№-si

Mövcud
vəziyyət
(2018-ci
il üzrə)

Metodologiya

Görüləcək tədbirlər

İcra
İcra orqanları
müddəti

Məsul
şəxslər

Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı

1.

Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən
həyata keçirilən sorğuda “Ölkənizdə
1.07
49-cu yer, məhkəmələr dövlət orqanlarının
Məhkəmələrin
56.8 bal nümayəndələrinin, vətəndaşların və
müstəqilliyi
ya şirkətlərin təsirlərindən nə dərəcə
müstəqildir? sualına cavab [1= çox
təsir; 7= tam azad]

2.

Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən
həyata keçirilən sorğuda “Ölkənizdə
özəl biznes üçün dövlət orqanlarının
1.08 Çətin
hərəkət və (və ya) qərarlarının qanun
tənzimləmədə 22-ci yer, çərçivəsində mübahisələndirilməsi
qanunvericiliyin 56.7 bal nə qədər asandır? sualına cavab [1səmərəliliyi
çox çətindir; 7- çox asandır.] Bu
göstəricinin müəyyən edilməsində
2017-2018-ci illərin məlumatlarından
istifadə edilir.

Hakimlərin və məhkəmə aparatı işçilərinin
sosial
müdafiəsinin
gücləndirilməsi,
o
cümlədən əmək haqlarının artırılması və
əlavə
təminatlarının
yaxşılaşdırılması
Azər Cəfərov
Mart
Maliyyə Nazirliyi,
istiqamətində icraçı qurumlar tərəfindən
Ramin
2019-cu il Ədliyyə Nazirliyi,
müvafiq işlərin görülməsi, eləcə də bununla
Qurbanov
Ali Məhkəmə
bağlı təkliflərin hazırlanaraq aidiyyəti üzrə
təqdim edilməsi və bu sahədə işçi qrupu
tərəfindən onlara zəruri dəstəyin göstərilməsi.
Rəsmi ineternet saytlarında qəbul etdikləri
aktlardan və ya inzibati aktın qəbul
edilməsindən imtinadan “İnzibati icraat
Azər Cəfərov
haqqında” Qanunun VII fəslində müəyyən
Tural
edilmiş qaydada şikayətin verilməsi imkanı
İskəndərov
barədə məlumatların yerləşdirilməsi, bu
Ülvi Nəsibli
sistemin işlək vəziyyətdə olmasının vaxtaşırı
Bütün aidiyyəti
Elnur
Mütəmadi
monitorinqinin
aparılması,
sahibkarların
qurumlar
Allahverdiyev
məmnunluğunun
təmin
olunması
və
etimadının qazanılması üçün müvafiq sahədə
Aidiyyəti icraçı
çalışan
işçilərə
təlimlərin
keçirilməsi
qurumların
istiqamətində bütün aidiyyəti qurumlar
nümayəndəsi
tərəfindən müvafiq işlərin görülməsi və bu
sahədə işçi qrupu tərəfindən onlara zəruri

3.

1.11
Mübahisələrin
həlli üzrə
qanunvericilik
bazasının
səmərəliliyi

Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən
həyata keçirilən sorğuda “Ölkənizdə
özəl biznes üçün dövlət orqanlarının
hərəkət və (və ya) qərarlarının qanun
28-ci yer çərçivəsində mübahisələndirilməsi
60.5 bal nə qədər asandır? sualına cavab [1çox çətindir; 7-çox asandır.] Bu
göstəricinin müəyyən edilməsində
2017-2018-ci illərin məlumatlarından
istifadə edilir.

dəstəyin göstərilməsi.
Aşağıdakı istiqamətlərdə aidiyyəti qurumlar
tərəfindən müvafiq işlərin görülməsi və bu
sahədə işçi qrupu tərəfindən onlara zəruri
dəstəyin göstərilməsi:
1. “Elektron
məhkəmə”
informasiya
sistemindən istifadə imkanları barədə kütləvi
informasiya vasitələrində təbliğat və təşviqat
işlərinin aparılması (pressreliz və elektron
Azər Cəfərov
bukletlərin hazırlanması, video təlimat və
İyun
Ədliyyə Nazirliyi,
Ramin
çarxların hazırlanaraq yayılması, müxtəlif
2019-cu il Ali Məhkəmə,
Qurbanov
telekanalların
analitik
verilişlərində
Maliyyə
müzakirələrin və dəyirmi masaların təşkil
Bazarlarına
olunması, KİV nümayəndələrinin iştirakı ilə
Dekabr Nəzarət Palatası
maarifləndirici
görüşlərin
keçirilməsi,
2019-cu il
Elnur
müsahibələrin verilməsi və məqalələrin dərc
Allahverdiyev
edilməsi);
2. Maliyyə xarakterli mübahisələrin alternativ
həlli mexanizmlərinin müəyyən edilməsi,
mübahisələrin
məhkəməyə
müraciət
etmədən aradan qaldırılması üçün dünya
təcrübəsində
mövcud
olan
Maliyyə
Ombudsmanı
İnstitutunun
yaradılması
imkanlarının araşdırılması.

İqtisadi Azadlıq İndeksi

4.

1.1. Mülkiyyət
hüquqları

Ölkənin indeks göstəricisi
mülkiyyətin hüquqi müdafiəsi nə
qədər effektivdirsə, bir o qədər
yüksək, mülkiyyətin dövlət tərəfindən
müsadirəsi ehtimalı çox olduqda isə,
bir o qədər aşağı olur.
Mülkiyyət hüquqları komponenti üzrə
indeks aşağıdakı 5 alt-faktorun ədədi
ortası kimi hesablanır:
53.6 bal
1. Fiziki mülkiyyət hüquqları;
2. İntellektual mülkiyyət hüquqları;
3. İnvestorların müdafiəsi səviyyəsi;
4. Müsadirə riski;
5. Torpaqlar üzrə idarəetmənin
keyfiyyəti.

Aşağıdakı istiqamətlərdə aidiyyəti qurumlar
tərəfindən müvafiq işlərin görülməsi və bu
sahədə işçi qrupu tərəfindən onlara zəruri
dəstəyin göstərilməsi:
1. Torpaqların elektron kadastr uçotu işlərinin
mərhələlərlə, müəyyən edilmiş müddətlərdə
həyata keçirilməsi;
2. Daşınmaz əmlaka dair hüquqların
qorunması ilə bağlı məhkəmə təcrübəsinin
ümumiləşdirilməsi və məhkəmələrə müvafiq
tövsiyələrin verilməsi.

Ülvi Nəsibli
Əmlak
Məsələləri
Dövlət Komitəsi, Azər Cəfərov
Oktyabr Ədliyyə Nazirliyi,
Ramin
2019-cu il Ali Məhkəmə
Qurbanov
Ülvi Nəsibli
İl ərzində

Qlobal İnnovasiyalar İndeksi
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5.

Burada əqdlərin məcburi icra
qaydasına, habelə mülkiyyət
1.2.2.
96-cı yer hüquqlarına, polis və məhkəmə
Hüququn aliliyi 28.4 bal orqanlarının fəaliyyətinə, eləcə də
cinayət və zorakılıq hallarının
mümkünlüyünə xüsusi diqqət yetirilir.

Sahibkarların öz hüquq və azadlıqları, eləcə
də həyata keçirilmiş islahatlar, o cümlədən
sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar,
lisenziya və icazələr üzrə qanunvericilikdə
aparılmış
dəyişikliklər
barədə
Mütəmadi
məlumatlandırılması və bu istiqamətində
maarifləndirmə tədbirlərinin aparılması üçün
aidiyyəti qurumlar tərəfindən müvafiq işlərin
görülməsi və bu sahədə işçi qrupu tərəfindən
həmin quruma zəruri dəstəyin göstərilməsi.

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Tural
İsgəndərov

Yerli və beynəxlaq qurumlarla əməkdaşlığın gücləndirilməsi

6.

7.

Bütün aidiyyəti
indikatorlar

Bütün aidiyyəti
indikatorlar

-

-

-

Beynəlxalq reytinqlər üzrə sorğularda iştirak
edən şirkətlərlə (rezident və qeyri-rezident)
Mart
müvafiq sahədə mütəmadi əməkdaşlığın 2019-cu il
təmin olunması.

Bütün aidiyyəti
qurumlar

-

Hesabatı
hazırlayan
ekspert
və
ya
qiymətləndirmə qrupu ilə əməkdaşlığın
qurulması və ölkədəki mövcud göstərici və ya
Mart
qanunvericilik
tələbi
barədə
dəqiq
2019-cu il
məlumatların Biznes mühiti və beynəlxalq
reytinqlər üzrə Komissiyanın Katibliyi ilə
razılaşdırmaqla onlara çatdırılması.

Bütün aidiyyəti
qurumlar

İşçi qrupun
bütün üzvləri

İşçi qrupun
bütün üzvləri
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