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LAWELS bloqunun Qanunvericilik yenilikləri buraxılışları Azərbaycan Respublikası 

qanunvericiliyinə edilən dəyişikliklər və digər yeniliklərin aylıq icmalı üzrə cari və xüsusi 
buraxılışları ehtiva edir. 

 
 

 

Ana səhifə 
 

Bütün buraxılışlar Bizimlə əlaqə 
 

 

 
 

 

1. Əmək Məcəlləsinə dəyişiklik edildi 

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 321-ci maddəsinə edilən dəyişikliyə 

əsasən əmək qanunvericiliyinin pozulmasına görə tətbiq edilən cərimələrdən Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin hesabına köçürülən vəsaitin məbləği 7 faiz 

azaldılaraq 18 faiz müəyyən edildi (əvvəl bu rəqəm 25% idi). 

Dəyişiklik 2020-ci il aprelin 1-dən tətbiq edilir. 

Ətraflı məlumatla burada tanış ola bilərsiniz.  

 

2. Torpaq Məcəlləsinə dəyişiklik edildi 

Azərbaycan Respublikası Torpaq Məcəlləsinin 45-ci maddəsinin 4-cü bəndinə uyğun 

olaraq, müvafiq pozuntulara görə Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət 

Komitəsi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən 

tətbiq edilən cərimələrdən (o cümlədən onun tərəfindən inzibati xəta haqqında protokol 

tərtib edilərək baxılmaq üçün məhkəməyə göndərilən inzibati xətalar haqqında işlər üzrə 

tətbiq edilən cərimələrdən) toplanan vəsaitin 25 faizi müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına 

ayrılırdı və onların bölgüsü Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən həyata 

keçirilirdi. Dəyişikliyə əsasən bundan sonra həmin vəsait yalnız cəriməni tətbiq edən 

quruma ayrılacaqdır.  
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Dəyişiklik 2020-ci il aprelin 1-dən tətbiq edilir. 

Dəyişikliklə ətraflı olaraq keçiddə tanış ola bilərsiniz.  

 

 

3. Gömrük Məcəlləsinə dəyişiklik edildi 

Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin 334-cü maddəsinə olunan dəyişiklik 

gömrük orqanları tərəfindən məhkəmə qərarları əsasında dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş 

malların və nəqliyyat vasitələrinin satışından əldə edilən vəsaitdən, cərimələrdən və 

gömrük ödənişlərindən gömrük orqanlarına ayrılan vəsaitin məbləğini 93 faiz müəyyən etdi 

(əvvəl tam məbləğ ayrılmaqla bir neçə qurum arasında bölüşdürülürdü). 

Dəyişiklik 2020-ci il aprelin 1-dən tətbiq edilir. 

Dəyişikliklə ətraflı olaraq keçiddə tanış ola bilərsiniz. 

 

4. Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinə dəyişiklik edildi 

Azərbaycan Respublikası Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin əvvəlki redaksiyada olan 

106-cı maddəsinə uyğun olaraq, müvafiq pozuntulara görə Azərbaycan Respublikasının 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar 

Məcəlləsinə əsasən tətbiq edilən cərimələrdən (o cümlədən onun tərəfindən inzibati xəta 

haqqında protokol tərtib edilərək baxılmaq üçün məhkəməyə göndərilən inzibati xətalar 

haqqında işlər üzrə tətbiq edilən cərimələrdən) toplanan vəsaitin 50 faizi müvafiq bölgü 

əsasında dövlət orqanlarının hesabına köçürülürdü. Edilən dəyişikliyə əsasən bu vəsaitin 43 

faizi bilavasitə bu sahəyə nəzarəti həyata keçirən və müvafiq pozuntulara görə tənbeh tətbiq 

edən müvafiq dövlət qurumunun hesabına köçürüləcəkdir. Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2019-cu il 19 mart tarixli fərmanı ilə tikinti layihələrinin şəhərsalma 

sənədlərinə uyğunluğunun yoxlanılmasına və tikinti fəaliyyəti sahəsində göstərilən digər 

xidmətlərin göstərilməsi məqsədilə Ərazi Tikinti-Planlaşdırma Mərkəzi yaradılmışdır. Eyni 

zamanda Mərkəzin göstərdiyi xidmətlərə görə ödənilən xidmət haqqının məbləğləri də 

təsdiq edilmişdir. Dəyişikliyə əsasən həmin xidmət haqqının 7 faizinin dövlət büdcəsinə 

köçürülməsi nəzərdə tutulur.  

Dəyişiklik 2020-ci il aprelin 1-dən tətbiq edilir. 

Dəyişikliklə ətraflı olaraq keçiddə tanış ola bilərsiniz. 

 

5. Cinayət Məcəlləsinə dəyişiklik edildi 

Cinayət Məcəlləsinə (CM) edilən yeni dəyişikliklər “Məhkəmə-hüquq sistemində 

islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 aprel 

2019-cu il tarixli Fərmanının 2-ci bəndinin icrası ilə əlaqədardır. Qanunda bir sıra 
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maddələrdə nəzərdə tutulan əməllər tamamilə, mülkiyyət əleyhinə və iqtisadi fəaliyyət 

sahəsində olan cinayətlərdə isə məsuliyyətin yaranmasına əsas olan dəymiş zərərin 

məbləğləri artırılaraq həmin həddə qədər olan əməllər dekriminallaşdırılmışdır. Qeyd 

edilən həddə qədər olan zərəri nəzərdə tutan əməllər isə İnzibati Xətalar Məcəlləsində 

inzibati xəta kimi müəyyən edilmişdir. Həmçinin mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərə 

görə cinayət məsuliyyətindən azad etmədə CM-in 73-1.2-ci maddəsində nəzərdə 

tutulmuş hallarda zərərçəkmiş şəxslə barışmış və dəymiş ziyanı tamamilə ödəmiş şəxs, 

cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın bir misli miqdarında deyil, azaldılaraq iyirmi beş 

faizi miqdarında dövlət büdcəsinə ödəniş etdikdə cinayət məsuliyyətindən azad 

edilməsi müəyyən edilmişdir. CM-in 73-1-ci maddəsində isə bu məbləğ ziyanın iki misli 

miqdarından azaldılaraq əlli faizi miqdarında müəyyən edilib. Eyni zamanda qanunda 

bəzi maddələrin sanksiyalarında cəzaların həddi yüngülləşdirilmiş və sanksiyalara 

azadlıqdan məhrumetmə cəzasına alternativ cəzalar əlavə edilmişdir.  

Dəyişiklik 2020-ci il iyunun 1-dən qüvvəyə minir.  

Ətraflı məlumatla burada tanış ola bilərsiniz.  

 

6. “Dövlət və ictimai ekoloji ekspertizanın həyata keçirilməsi Qaydası” təsdiqləndi 

“Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 12 iyun tarixli 1176-

VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-

ci il 5 iyul tarixli 163 nömrəli Fərmanının 1.1.2-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək 

məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti “Dövlət və ictimai ekoloji 

ekspertizanın həyata keçirilməsi Qaydası”nı təsdiq etmişdir. Qaydalarda dövlət ekoloji 

ekspertizasının həyata keçirilməsi, ictimai ekoloji ekspertizanın təşkili və həyata keçirilməsi 

ilə əlaqəli normalar öz əksini tapmışdır. 

Qayda 21 may 2020-ci il tarixində qüvvəyə minmişdir.  

Qayda ilə ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz.  

 

7. “Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları”na 

dəyişiklik edildi 

Dəyişikliyə əsasən “Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü 

meyarları”nın “Qeydlər”inin 3-cü hissəsi aşağıdakı redaksiyaya dəyişdirildi: 

3. Yeni yaradılan sahibkarlıq subyektlərinin mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkarlıq 

subyektləri kimi müəyyənləşdirilməsi onların dövlət qeydiyyatına və ya vergi uçotuna 

alındığı tarixdən həmin hesabat ilinin sonunadək olan dövr üzrə artan yekunla gəlir 

göstəricisi müəyyən edildiyi halda gəlir göstəricisi əsasında, gəlir göstəricisi müəyyən 

edilmədiyi halda isə işçi sayı əsas götürülməklə həyata keçirilir. Həmin sahibkarlıq 

subyektlərinin dövlət qeydiyyatına və ya vergi uçotuna alındığı tarixdən ilk hesabat 
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ilinin sonunadək olan dövrü əhatə edən təqvim ilinin nəticələri üzrə təqdim edilən 

hesabatlara əsasən gəlir və işçilərin orta siyahı sayı göstəriciləri dəqiqləşdirilir və 

onlardan daha yüksək olanı əsas götürülməklə vergi ödəyicisinin meyarlar üzrə 

bölgüsü təkrar müəyyən edilir. 

Dəyişiklik 15 may 2020-ci il tarixindən qüvvəyə minir.  

Ətraflı məlumatla burada tanış ola bilərsiniz.  

 

8. Azərbaycan Respublikası Prezidenti “Ələt azad iqtisadi zonasının yaradılması və 

fəaliyyətinin təşkili haqqında” Fərman imzaladı 

Bu Fərmanla Ələt azad iqtisadi zonası və Ələt azad iqtisadi zonasının səlahiyyətli 

qurumu yaradıldı. Ələt azad iqtisadi zonasının müvəqqəti idarəetmə qurumu ləğv olundu. 

Nazirlər Kabinetinə yerquruluşu planlarında göstərilmiş torpaqların “Torpaqların dövlət 

ehtiyacları üçün alınması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə 

uyğun alınması istiqamətində zəruri tədbirlər görülməsi və torpaqların dövlət ehtiyacı üçün 

alınması yekunlaşdıqdan sonra yerquruluşu planlarında göstərilmiş torpaqların Azad Zona 

səlahiyyətli qurumuna birdəfəlik, əvəzsiz və daimi istifadə hüququ ilə verilməsi barədə 

təklifləri müvafiq yerquruluşu planları ilə birlikdə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 

təqdim etmək tapşırıldı. 

Fərman 22 may 2020-ci il tarixindən qüvvəyə minir.  

Ətraflı məlumatla burada tanış ola bilərsiniz.  

 

9. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında vətəndaşların 

videoqəbulunun təşkili Qaydası təsdiqləndi 

Qaydada vətəndaşların videoqəbul üçün müraciəti, videoqəbulların keçirilməsi və 

videoqəbullar zamanı edilmiş müraciətlərə baxılması qaydası öz əksini tapmışdır.  

Belə ki, videoqəbula yazılmaq istəyən vətəndaşlar Administrasiya tərəfindən hər ay 

kütləvi informasiya vasitələrində öncədən elan edilən qəbul cədvəlində göstərilən əlaqə 

vasitələri ilə (www.president.az saytının “Qəbula yazılmaq” bölməsi, mobil və stasionar 

telefon nömrələri, mobil tətbiqlər və sair əlaqə vasitələri) müraciət etməlidirlər. 

Videoqəbullar zamanı vətəndaşlar tərəfindən edilən müraciətlərə “Vətəndaşların 

müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun baxılacaq və 

müraciətlər qəbulu aparan vəzifəli şəxs tərəfindən birbaşa və ya müraciət vərəqəsi tərtib 

edilərək araşdırıldıqdan sonra cavablandırılacaqdır. 

Qayda 13 may 2020-ci il tarixindən qüvvəyə minir.  

Ətraflı məlumatla burada tanış ola bilərsiniz.  
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10. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında bir sıra qurumların 

Əsasnamələri təsdiqləndi 

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak 

Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti, Dövlət Vergi Xidməti və  Əmlak Məsələləri Dövlət 

Xidmətinin Əsasnamələri təsdiqləndi. Təsdiq olunan Əsasnamələrdə müvafiq qurumların 

fəaliyyət istiqamətləri, vəzifələri, hüquqları və  fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı əsas qaydalar 

müəyyən olunmuşdur.  

Hər üç Əsasnamə 12 may 2020-ci il tarixindən qüvvəyə minir.  

Ətraflı məlumatla aşağıdakı keçidlərdə tanış ola bilərsiniz.  

Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin Əsasnaməsi 

Dövlət Vergi Xidməti Əsasnaməsi 

Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əsasnaməsi 

 

11. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edildi 

İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər "Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların 

dərinləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 aprel 2019-cu il 

tarixli Fərmanının 2-ci bəndinin icrası ilə əlaqədardır. Belə ki, həmin fərman əsasında 

Cinayət Məcəlləsində bəzi əməllər tamamilə, mülkiyyət əleyhinə və iqtisadi fəaliyyət 

sahəsində olan cinayətlərdə isə məsuliyyətin yaranmasına əsas olan dəymiş zərərin 

məbləğləri artırılaraq həmin həddə qədər olan əməllər dekriminallaşdırılmışdır. Bu 

dekriminallaşdırma nəticəsində həmin əməllər İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavə 

edilmişdir. Həmçinin hərbi qulluqçulara ictimai işlər, müəyyən inzibati xətalar törədilməsi 

halında inzibati həbsin tətbiq edilməsi barədə normalar müəyyənləşdirilmişdir. İnzibati 

tənbehin aşağı həddi müəyyən olunmuş, İXM-ə 34-1-ci (inzibati xətaya görə daha yüngül 

inzibati tənbeh tətbiq etmə), 232-1-ci (Əmlakı qəsdən məhv etmə və ya zədələmə), 351-1-

ci (nəqliyyat vasitələrini və ya yolları yararsız vəziyyətə salma) maddələr və 41-ci fəsil 

(Hərbi xidmət əleyhinə olan inzibati xətalar) əlavə edilmişdir.   

Dəyişikliklər  2020-ci il iyunun 1-dən qüvvəyə minir. 

Ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz.  
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