“Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişikliklər edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin
10-cu bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, 10, maddə 710; 2001, 9, maddə 576, 11, maddə 675; 2003,
1, maddə 16; 2005, 4, maddə 278, 8, maddə 684, 10, maddə 908; 2007, 11, maddələr 1049, 1053; 2008, 8, maddə 699;
2009, 7, maddə 517, 8, maddə 611; 2010, 4, maddə 265; 2013, 3, maddə 216; 2014, 2, maddə 79) aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
1. 24-1-ci maddə üzrə:
1.1. 24-1.1-ci maddədə “ona” sözündən sonra “Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, yaxud Azərbaycan
Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınmış hüquqi şəxs, xarici hüquqi şəxsin filial və ya nümayəndəliyi (bu Qanunun
12.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş sazişi bağlamış xarici dövlətin qeyri-hökumət təşkilatının filial və ya
nümayəndəliyi) tərəfindən” sözləri əlavə edilsin;
1.2. 24-1.5-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“24-1.5. Qeyri-hökumət təşkilatı, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəlikləri
qəbul etdiyi ianələrin məbləği və ianəni vermiş şəxslər barədə məlumatları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
müəyyən edilmiş qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edir. Barəsində məlumat təqdim edilməmiş ianələr
üzrə bank əməliyyatları və hər hansı digər əməliyyatlar aparıla bilməz.”.
2. Aşağıdakı məzmunda 24-2-ci maddə əlavə edilsin:
“Maddə 24-2. Qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi və işlərin görülməsi
24-2.1. Qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən bu Qanunun 24.0.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş xidmətlərin
göstərilməsi və işlərin görülməsi müqavilə əsasında həyata keçirilir. Xarici maliyyə mənbələri hesabına xidmətlərin
göstərilməsi və ya işlərin görülməsi haqqında müqavilə qeydə alınması üçün qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən müvafiq
icra hakimiyyəti orqanına təqdim olunur.
24-2.2. Müqavilə olmadan və ya qeydiyyata alınmamış müqavilə üzrə xidmətlər göstərən və ya işlər görən qeyrihökumət təşkilatı Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən məsuliyyət daşıyır.”.
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