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Cari buraxılış -V, 01 avqust, 2020-ci il 

 
 

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. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi və “Sığorta fəaliyyəti haqqında” 

Qanununa dəyişiklik edildi 

 

Mütərəqqi beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan aqrar sığorta sisteminin formalaşması məqsədilə 

qəbul olunan "Aqrar sığorta haqqında" Qanunun icrası ilə bağlı sığorta sahəsində əsas tənzimləyici 

sənədlər olan Mülki Məcəlləyə və "Sığorta fəaliyyəti haqqında" Qanuna dəyişikliklər edilməsi 

zərurəti yaranmışdır. 

Mülki Məcəllənin 937-ci maddəsinə edilmiş dəyişikliyə əsasən, aqrar sığorta müqaviləsi 

"Aqrar sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş vasitəçi aqrar 

sığortaçıların xidmətindən istifadə etməklə bağlanacaq. "Sığorta fəaliyyəti haqqında" Qanuna isə 

aqrar sığorta obyektinə görə əmlak sığortası növü əlavə olunmuşdur. 

Dəyişikliklərlə ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 
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2. “Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişiklik 

edildi 

Qanuna edilən dəyişiklik ədalət mühakiməsinin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin artırılması 

sahəsində görülən tədbirlər çərçivəsində məhkəmələrin fəaliyyətinin monitorinq sisteminin 

təkmilləşdirilməsi məqsədini daşıyır. Belə ki, dəyişikliyə əsasən, artıq məhkəmələrin fəaliyyətinin 

monitorinqi nəticəsində maddi və prosessual hüquq normalarının tətbiqində sistemli xarakter 

daşıyan nöqsanlar aşkar edildiyi halda hakimin fəaliyyəti Məhkəmə-Hüquq Şurası tərəfindən 

qiymətləndiriləcək. Qeyd etmək istərdik ki, əvvəl qiymətləndirmə yalnız hakimin (ilk dəfə hakim 

təyin edilmiş şəxslər istisna olmaqla) fəaliyyətində peşəkar çatışmazlıqlar aşkar edildikdə 

aparılırdı. 

Dəyişikliklərlə ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

3. Azərbaycan Respublikasının  Cinayət-Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edildi 

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə dəyişikliklər üç istiqamətdə 

aparılmışdır. 

➢ Dəyişikliklərin ilk istiqaməti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Məhkəmə-hüquq 

sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında» 2019-cu il 3 aprel tarixli Fərmanı ilə verilmiş 

tapşırıqların icrası ilə bağlı tədbirlərin davam etdirilməsi ilə əlaqədardır. Belə ki, ədalət 

mühakiməsinin əlçatanlığını və şəffaflığını daha da artırmaq məqsədilə həmin Fərmanda verilmiş 

tövsiyə və tapşırıqlara uyğun olaraq aşağıdakı dəyişikliklər olunub: 

1.   "Elektron məhkəmə" informasiya sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar dəyişikliklər; 

2. Müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının üstünlüklərindən istifadə 

edilməklə, habelə xüsusi hallarda cinayət mühakimə icraatının videokonfrans əlaqə vasitəsilə 

davam etdirilməsini təmin edən dəyişiklikləri nəzərdə tutan yeni maddələr; 

3.   Məhkəmə icraatının obyektivliyini daha dolğun şəkildə təmin etmək üçün bütün 

məhkəmə iclaslarının fasiləsiz audioyazısının aparılması və protokolun məhkəmə iclasının 

audioyazısına uyğun tərtibi tələbinin müəyyən edilməsi. 

Qeyd edilən istiqamətlər üzrə Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə edilən dəyişikliklər bütövlükdə 

cinayət mühakimə icraatında innovativ üsullardan istifadə etməklə obyektivliyin və effektivliyin 

yüksəldilməsi, habelə məhkəməyə müraciət imkanlarının genişləndirməsi məqsədi daşıyır. 

➢ Dəyişikliklərin ikinci istiqaməti cinayət mühakimə icraatında kassasiya şikayəti icraatının 

təkmilləşdirilməsindən ibarətdir. Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, bütövlükdə Cinayət-

Prosessual Məcəlləsinin hüquq normalarında dəqiqləşdirilmələr və uyğunlaşdırılmalar da 

aparılmışdır. 

➢ Dəyişikliklərin üçüncü istiqamətinə uyğun olaraq Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə xarici 

dövlətlərin məhkəmələrinin hökmlərinin və ya digər yekun qərarlarının tanınması üzrə icraatın 

prosessual qaydalarını ehtiva edən 59-cu fəsil əlavə edilmişdir. 

https://president.az/articles/39512
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Dəyişikliklər 2020-ci il iyul ayının 15-dən qüvvəyə minmişdir. Dəyişiklikdəki 1.40.3-1.40.5-

ci maddələr apellyasiya instansiyası məhkəməsinin dəyişiklik qüvvəyə mindikdən sonra çıxarılmış 

yekun qərarlarına münasibətdə tətbiq olunacaq. 

Ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

 

4. Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsində dəyişiklik edildi 

Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsində “dənizlə yük daşınması müqaviləsi"nin anlayışı aşağıdakı 

redaksiyada verilmişdir: 

“Dənizlə yük daşınması müqaviləsi daşıyıcının yükgöndərənin və ya fraxtedənin ona verdiyi 

və ya verəcəyi yükü haqq müqabilində olduğu yerdən təyinat limanına daşımağı və əqd əsasında 

yüklərin alınmasına səlahiyyətli fiziki və ya hüquqi şəxsə (bundan sonra - yükalan) verməyi, 

yükgöndərən, fraxtedən, yükalan və ya onların səlahiyyətləndirdiyi digər şəxs isə daşımanın 

dəyərini (fraxtı) ödəməyi öhdəsinə götürməsi barəsində müqavilədir”. 

Həmçinin Məcəllədə "daşıyıcı" və "yükgöndərən" anlayışları dəqiqləşdirilmiş, "ekspeditor" 

anlayışı əlavə edilmişdir. 

Dənizlə daşımalarda iştirakçı olan yük göndərənin, daşıyıcının, yük alanın, ekspeditorun 

statusunun dəqiq müəyyən olunması daşımaların daha səmərəli aparılmasına, yarana biləcək 

mübahisələrin maksimum aradan qaldırılmasına və onların hüquqi müstəvidə həllinə imkanları 

artırır. Yük göndərənin yükə aid olan sənədləri və digər məlumatları daşıyıcıya təqdim etməsi 

daşınma müqaviləsinin lazımınca icrasına şərait yaradır. Müasir dövrdə daşımalarda 

ekspeditorların rolu artır. Belə bir şəraitdə ekspeditora qarşı yaranan tələblərin icra mexanizminin 

olması, o cümlədən məhkəmədən öncə pretenziya irəli sürülməsi imkanının nəzərdə tutulması 

ekspeditorun məsuliyyətini artırmaqla, mübahisələrin daha çevik həllinə imkan yaradacaqdır. 

Dəyişikliklərlə ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

 
 

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti “Elektron alış aktının formasının, tətbiqi, 

uçotu və istifadəsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” qərar qəbul etdi 

Nazirlər Kabinetinin 7 iyul 2020-ci il tarixli 243 nömrəli qərarı əsasında təsdiqlənən Qaydalara 

əsasən, Azərbaycan Respublikasında elektron alış aktının təsdiq edilmiş forma və rekvizitlərə 

uyğun olaraq mərkəzləşdirilmiş qaydada uçotunun aparılması və tətbiqi Azərbaycan 

Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə həvalə edilmişdir. 

Həmçinin Qaydalara əsasən, elektron alış aktı malı alan vergi ödəyicisi tərəfindən Dövlət Vergi 

Xidmətinin İnternet Vergi İdarəsi portalında yaradılmış “elektron alış aktı” altsistemində 

Azərbaycan dilində hazırlanmalı və onu gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə imzalanaraq təsdiq 

https://president.az/articles/39563
https://president.az/articles/39616


 
LAWELS                                              

 

etməlidir. Qaydalarda elektron alış aktının tətbiqi və istifadəsi və elektron alış aktının uçotunun 

aparılması ilə əlaqəli müddəalar öz əksini tapmışdır. 

Qaydalarla ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 
 
 

6. “Riskli vergi ödəyicisinin, o cümlədən riskli əməliyyatların Meyarları”nın təsdiq edilməsi 

haqqında Nazirlər Kabineti qərar qəbul etdi 

Nazirlər Kabineti tərəfindən 28 iyul 2020-ci il tarixində təsdiq edilmiş “Riskli vergi 

ödəyicisinin, o cümlədən riskli əməliyyatların Meyarları” Vergi Məcəlləsinin 13.2.82-ci maddəsinə 

uyğun olaraq hazırlanmışdır və riskli vergi ödəyicisinin, o cümlədən riskli əməliyyatların 

meyarlarını müəyyən edir. 

Riskli vergi ödəyicisinin, o cümlədən riskli əməliyyatların meyarlarına cavab verən və 

əmtəəsiz və (və ya) riskli əməliyyatlar apardığına görə barəsində riskli vergi ödəyicisi olması, 

habelə riskli vergi ödəyiciləri siyahısından çıxarılması barədə qərar qəbul edilmiş vergi 

ödəyicilərinə dair məlumatlar Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət 

Vergi Xidmətinin rəsmi internet saytında dərc ediləcək. 

Meyarlarla ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz.  

 
 

7. “Aqrar sığorta” informasiya sisteminin Əsasnaməsi” və “Aqrar sığorta” informasiya 

sisteminə inteqrasiya ediləcək informasiya sistemlərinin və onlardan əldə olunması 

nəzərdə tutulan məlumatların Siyahısı” təsdiq edildi 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 iyul 2020-ci il tarixli 238 nömrəli qərarı 

əsasında təsdiqlənən “Aqrar sığorta” informasiya sisteminin Əsasnaməsi” və “Aqrar sığorta” 

informasiya sisteminə inteqrasiya ediləcək informasiya sistemlərinin və onlardan əldə olunması 

nəzərdə tutulan məlumatların Siyahısı” Aqrar Sığorta informasiya sistemi (ASİS) üzrə hüquqi, 

təşkilati və texnoloji əsaslarını müəyyən edir.  

ASİS üzərində sahiblik və istifadə hüquqlarının həyata keçirilməsi, Azərbaycan 

Respublikasının normativ hüquqi aktlarına müvafiq qaydada ASİS-in aparılması “Aqrar Sığorta 

Fondu” qeyri-kommersiya hüquqi şəxsi tərəfindən təmin ediləcək. 

Ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 
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8. Azərbaycan Respublikası Prezidenti “Hasilat sənayesində şəffaflıq üzrə hesabatlılığın 

tətbiqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Fərman imzaladı 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  28 iyul 2020-ci il tarixli fərmanı HSŞ üzrə daha ardıcıl 

və dayanıqlı hesabatlılığın tətbiqini təmin etmək məqsədilə bir sıra tədbirlər müəyyənləşdirir. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə tapşırıldı ki: 

• HSŞ üzrə hesabatlılıq sahəsində dövlət orqanlarının (qurumlarının) fəaliyyətini 

əlaqələndirsin; 

• HSŞ üzrə hesabatların davamlı toplanılmasını və toplanmış hesabatlar əsasında 

ümumiləşdirilmiş rəsmi statistika məlumatlarının ictimaiyyətə açıqlanmasını təmin etsin. 

Müvafiq Fərmanda, həmçinin, aidiyyatı dövlət qurumlarına və hasilat sənayesi sahəsində 

fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərə HSŞ üzrə hesabatlılığın təmin edilməsi ilə əlaqədar zəruri 

məlumatları Dövlət Statistika Komitəsinin müəyyən etdiyi formada və müddətdə təqdim etmək 

tövsiyə edilmişdir. 

Fərmanla ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz.  
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