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Cari buraxılış -VI, 01 sentyabr, 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 Respublikası Prezidenti “Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin yaradılması” 

haqqında fərman imzaladı 

07 avqust 2020-ci il tarixli Fərmanla Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi (bundan sonra “AİH”) 

publik hüquqi şəxsinin yaradılması müəyyən olunmuşdur. Fərmanla AİH-in fəaliyyətinə rəhbərliyi 

həyata keçirmək üçün Müşahidə Şurası və İdarə Heyəti yaradılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, 

idarəetməsinə veriləcək dövlət şirkətlərinin və müəssisələrinin, habelə dövlət payı olan təsərrüfat 

cəmiyyətlərinin Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq ali idarəetmə 

orqanının müstəsna səlahiyyətinə aid edilmiş məsələlərini AİH Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti ilə razılaşdırmaqla həll edir. 

Fərmanla eyni zamanda AİH-in Nizamnaməsi təsdiq edilmişdir. Nizamnaməsinə əsasən AİH 

onun idarəetməsinə verilmiş dövlət şirkətlərinin və müəssisələrinin, dövlət payı olan təsərrüfat 

cəmiyyətlərinin vahid prinsiplər əsasında idarə edilməsi, fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, o 

cümlədən həyata keçirdikləri investisiya proqramlarının şəffaflığının və iqtisadi səmərəsinin 

yüksəldilməsi, onların rəqabət qabiliyyətinin təmin olunması, maliyyə sağlamlığının və 

dayanıqlılığının yaxşılaşdırılması sahəsində fəaliyyət göstərən publik hüquqi şəxsdir.  

Nizamnamədə həmçinin AİH-in fəaliyyət istiqamətləri, hüquq və vəzifələri, idarə edilməsi, 

nizamnamə fondu, əmlakı və maliyyə fəaliyyətinin əsasları, AİH-in fəaliyyətinə nəzarətin forması 

və əhatə dairəsi, uçot və hesabatla bağlı məsələlər öz əksini tapmışdır.  

Fərmanla ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 
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2. “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edildi 

Müvafiq qanuna aşağıdakı məzmunda yeni maddələr əlavə edilmişdir: 

▪   Qeyri-hökumət təşkilatlarının təsis sənədlərində edilən dəyişikliklərin, eləcə də qeydə 

alınmış faktların hər bir sonrakı dəyişikliklərinin elektron müraciət əsasında  Ədliyyə Nazirliyinin 

“Fərdi elektron pəncərə” elektron məlumat sistemi vasitəsilə dövlət qeydiyyatı “Hüquqi şəxslərin 

dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun 

olaraq həyata keçirilir; 

▪   Qeyri-hökumət təşkilatlarının bank hesabları üzrə maliyyə əməliyyatlarının aparılması 

zamanı  Ədliyyə Nazirliyinin “Fərdi elektron pəncərə” elektron məlumat sistemi vasitəsilə əldə 

edilmiş sənədlərdən kağız daşıyıcılarda, yaxud “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq elektron qaydada istifadə edilir; 

▪   Qeyri-hökumət təşkilatları qrant müqavilələrinin (qərarlarının), xarici maliyyə mənbələri 

hesabına xidmətlərin göstərilməsi və ya işlərin görülməsi haqqında müqavilələrin qeydə 

alınmasının və qəbul etdikləri ianələr üzrə məlumatların təqdim edilməsinin  Ədliyyə Nazirliyinin 

“Fərdi elektron pəncərə” elektron məlumat sistemi vasitəsilə elektron qaydada həyata keçirilməsi 

üçün müraciət edə bilərlər. 

Dəyişikliklərlə ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

3. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edildi 

Dəyişikliyə əsasən, məhkəmə tərəfindən ictimai işlər növündə inzibati tənbeh tətbiq olunmuş 

şəxslərin üzərinə həmin işlərin yerinə yetirildiyi yerlərdə elektron nəzarət vasitəsini gəzdirmək və 

həmin vasitənin işlək vəziyyətdə saxlanılması üçün ona xidmət etmək vəzifəsi qoyulur. 

Həmçinin, Məcəlləyə əlavə edilən maddə ilə inzibati tənbeh tətbiq etmə zamanı elektron 

nəzarət vasitələrinin tətbiqi xüsusiyyətləri müəyyən olunmuşdur. 

Dəyişikliklərlə ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

 
 

4. “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişiklik edildi 

Dəyişikliyə əsasən, sığortaedənlər və sığortaolunanlar barədə mərkəzləşdirilmiş elektron 

informasiya sistemində olan məlumatların digər dövlət orqanlarına, o cümlədən notariuslara və 

icra məmurlarına verilməsinin hüquqi əsasları müəyyən edilmişdir.  

Ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 
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5.  Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə bir sıra dəyişikliklər edildi 

"Elektron notariat" və "Elektron icra" informasiya sistemləri ilə Azərbaycan Respublikasının 

Vergi Məcəlləsi, "Notariat haqqında", "Sosial sığorta haqqında", "Dövlət torpaq kadastrı, 

torpaqların monitorinqi və yerquruluşu haqqında" qanunlar arasında məlumatların həmin 

informasiya sistemlərinə verilməsi hissəsində uyğunsuzluq mövcud idi. Belə ki, həmin qanunlarda 

məlumatların verildiyi orqanların dairəsi dəqiq göstərilsə də, icra məmurları və notariuslar həmin 

məlumatların istifadəçisi kimi göstərilməmişdir. Dəyişikliklə artıq notariusların və icra 

məmurlarının vergi ödəyiciləri haqqında məlumatları əldə etməsi üçün hüquqi əsaslar 

yaradılmışdır. 

Dəyişikliklərlə ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

6. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə bir sıra dəyişikliklər edildi 

Cinayət Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliyə əsasən, cinayət əməlinə görə ictimai işlərə cəlb 

olunmuş şəxslərin üzərinə ictimai işlərin yerinə yetirildiyi yerlərdə elektron nəzarət vasitəsini 

gəzdirmək və elektron vasitənin işlək vəziyyətdə saxlanılması üçün ona xidmət etmək vəzifəsi 

qoyulmuşdur.  

Məcəlləyə edilən dəyişikliklər ictimai işlər növündə cəzanın və inzibati tənbehin formal icrası 

təcrübəsinin qarşısının alınması, habelə icraya nəzarətin daha səmərəli təşkili məqsədi daşıyır. 

Ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

7.   “Notariat haqqında”Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişiklik edildi 

Edilən dəyişiliklərə əsasən notariat hərəkətlərinin sirrinin saxlanılması məqsədilə icra 

hərəkətlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar borclu şəxslərlə bağlı notariat hərəkətlərin, həmçinin 

vərəsəlik işlərinin açılıb-açılmaması barədə məlumatların elektron sorğu əsasında icra 

məmurlarına verilməsi müəyyən olunmuşdur. 

Ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

8. Azərbaycan Respublikası Prezidenti “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 

fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında fərman imzaladı 

17 avqust 2020-ci il tarixli Fərmana əsasən, “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin adı 

dəyişdirilərək “Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti adlandırılmışdır. 

Həmin Fərmanla “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin kənd təsərrüfatı texnikasının, 

texnoloji avadanlığın, suvarma sistemləri dəsti və avadanlığının, damazlıq heyvanların kənd 

təsərrüfatı istehsalçılarına lizinq yolu ilə satılmasına dair qüvvədə olan lizinq müqavilələri üzrə 

hüquq və öhdəlikləri Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit 

və İnkişaf Agentliyinə keçmişdir. 

https://president.az/articles/40409
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 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə “Aqrolizinq” ASC-nin yeni nizamnaməsini üç ay müddətində 

təsdiq etmək, “Aqrolizinq” ASC-nin və Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin sərəncamındakı 

əmlakın kənar auditor təşkilatı cəlb edilməklə qiymətləndirilməsini təşkil etmək və 

qiymətləndirmənin nəticəsinə əsasən, onların yeni balansı barədə məlumatı Azərbaycan 

Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim etməsi və digər məsələlər tapşırılmışdır. 

Dəyişikliklərlə ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

9. “Telekommunikasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişiklik 

edildi.   

Qanuna edilmiş dəyişikliklərdən biri “domen adlarının milli inzibatçısı” termininə hüquqi 

anlayışın verilməsidir. Anlayışa əsasən domen adlarının milli inzibatçısı dedikdə “az” ölkə kodlu 

yüksək səviyyəli domen zonasında domen adlarının inzibatçılığını həyata keçirən səlahiyyətli şəxs 

başa düşülür. 

Qanuna əlavə edilən maddəyə əsasən “az” ölkə kodlu yüksək səviyyəli domen zonasında 

domen adlarının qeydiyyatı və onlara texniki xidmət üzrə ödənişin məbləği Azərbaycan 

Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla, 

domen adlarının milli inzibatçısı tərəfindən müəyyən edilir. 

Dəyişikliklərlə ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

10. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə bir sıra dəyişikliklər edildi. 

"Telekommunikasiya haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq 

telekommunikasiya operatorları və provayderlər müvafiq icra hakimiyyəti orqanının, habelə 

məhkəmələrin və ya hüquq mühafizə orqanlarının sorğularına 3 iş günündən gec olmayaraq cavab 

vermək və tələb olunan məlumatları təqdim etmək vəzifəsi daşıyırlar. 

 İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavə edilən maddə ilə telekommunikasiya operatoru və 

provayderi tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının, habelə məhkəmələrin və ya hüquq 

mühafizə orqanlarının sorğularına müvafiq qanunvericilik ilə müəyyən edilmiş müddətlərdə cavab 

verilməməsinə və tələb olunan məlumatların təqdim edilməməsinə görə inzibat məsuliyyət 

müəyyən edilmişdir. 

Ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

11. “Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə 

tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş 

Qaydaları”na dəyişiklik edilmişdir 

Dəyişikliyə əsasən, Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə hər təqvim ayı ərzində bir 

dəfə gətirilən, ümumi gömrük dəyəri 800 ABŞ dollarının ekvivalenti məbləğindən artıq olmayan 

mallar və beynəlxalq poçt göndərişləri və ya daşıyıcı şirkət vasitəsilə eyni fiziki şəxsin adına hər 

https://president.az/articles/40509
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təqvim ayı ərzində gömrük ərazisinə bir dəfə gətirilən, ümumi gömrük dəyəri 300 ABŞ dollarının 

ekvivalenti məbləğindən artıq olmayan mallar güzəştli qaydada (gömrük ödənişlərini ödəmədən) 

gömrük sərhədindən keçirilə bilər.  

Digər mühüm bir dəyişiklik isə Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən 

keçirilərkən yazılı formada bəyan edilməli olan mallarla əlaqəlidir. Artıq aşağıdakı mallar da 

gömrük sərhəddindən keçirilərkən yazılı formada bəyan edilməlidir: 

▪ 20000 manat və ondan yuxarı məbləğdə olan nağd milli valyuta (kağız və metal pul 

nişanları) və milli valyutada ifadə olunan qiymətli kağızlar; 

▪ səfər zamanı fiziki şəxslər tərəfindən, həmçinin poçt göndərişləri ilə ölkə ərazisinə 

gətirilən mobil telefon və digər simsiz rabitə avadanlıqlar. 

Dəyişikliklərlə ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 
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