LAWELS

FEVRAL AYINDA QANUNVERİCİLİYƏ EDİLƏN
MÜHÜM DƏYİŞİKLİKLƏRİN
XÜLASƏSİ
Cari buraxılış –X, 05 mart, 2021-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 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”in təsdiq edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidenti sərəncam imzaladı
Sərəncamla “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” təsdiq edildi.
Təsdiq olunmuş sənəddə növbəti onillikdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına dair aşağıdakı beş Milli
Prioritetin reallaşdırılması öz əksini tapmışdır:
1. dayanıqlı artan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat;
2. dinamik, inklüziv və sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət;
3. rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanı;
4. işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış;
5. təmiz ətraf mühit və “yaşıl artım” ölkəsi.
Qeyd edilən sərəncama əsasən, Nazirlər Kabineti “2021‒2025-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişaf
Strategiyası”nın layihəsini doqquz ay müddətində hazırlamalıdır.
Sərəncamla ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz.
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2. “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edildi.
“Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununa edilən dəyişikliklər şəhid ailəsi
üzvlərinin məşğulluq səviyyəsinin artırılmasına və bununla da onların sosial müdafiəsinin daha da
gücləndirilməsinə yönəldilmişdir.
Belə ki, şəhid ailəsinin üzvləri sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan şəxslər kateqoriyasına aid
edilmişdir. Həmçinin digər mühüm dəyişiklik, şəhid ailəsinin üzvlərinin peşə hazırlığına və
özünüməşğulluq proqramına cəlb edilməkdə, eləcə də sosial iş yerlərinə (əməkhaqqının bir hissəsi
məşğulluq orqanları tərəfindən maliyyələşdirilən iş yerlərinə) işə qəbulda üstünlük hüququ
müəyyən edilmişdir.
Dəyişikliklərlə ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz.

3. “Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə
minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişiklik edildi.
Bildiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin 11.1-ci
maddəsinə əsasən tikinti layihələri şəhərsalma sənədlərinin, o cümlədən müfəssəl planın
müəyyənləşdirdiyi tələblərə uyğun olmalıdır. Lakin müfəssəl planlar hazır olmadığına görə həmin
müddəanın tətbiqi növbəti dəfə təxirə salınaraq 8 ildən 11 ilədək uzadılmışdır.
Dəyişikliklərlə ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz.

4. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edildi.
Dəyişikliyə əsasən, xüsusi nümayəndələr qanunda nəzərdə tutulan inzibati vəzifələrin birinci
təsnifatına, xüsusi nümayəndələrin müavinləri vəzifələri ikinci təsnifatına, xüsusi
nümayəndəliklərdəki mütəxəssislər üçüncü təsnifatına daxil edilib.
Bundan başqa, dövlət başçısı “İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu”nda dəyişiklik
edilməsi haqqında Fərman da imzalayıb. Fərmana əsasən, “İnzibati və yardımçı vəzifələrin
Təsnifat Toplusu”na Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliklərində baş
məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi vəzifələri inzibati vəzifələrin
təsnifatlarına daxil edilib.
Ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz.
5. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edildi.
“Dövlət rüsumu haqqında” Qanununa edilən dəyişikliklər notariat xidmətlərinin göstərilməsi
sahəsində vətəndaş məmnunluğunun artırılması məqsədilə qəbul olunmuşdur və aşağıdakıları
nəzərdə tutur:
▪ Sənədlərin surətinin təsdiqi üçün 2 manat 50 qəpik dövlət rüsumu müəyyən olunub.
Dəyşiklikdə bu notariat hərəkətinə görə rüsum azaldılaraq 1,5 manat müəyyən edilmişdir;
▪ Sənədlər notariat qaydasında təsdiq edilərkən onların surəti notariat (arxiv) işinə əlavə
edilir. Təcrübədə bəzən bu nüsxələr üçün ayrıca dövlət rüsumu və haqq alınır. Dəyşikliyə
əsasən notariat hərəkətlərinin aparılması üçün müraciət etmiş şəxsə verilməsi nəzərdə
tutulmayan sənədlərin, o cümlədən notariat işinə əlavə edilməsi məqsədi ilə hazırlanmış
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sənədlərin notariat qaydasında təsdiqinə görə dövlət rüsumu və ya haqq, habelə notariat
hərəkətləri ilə əlaqədar göstərilən xidmətə görə haqqın alınmaması müəyyənləşdirilmişdir;
▪ Sənədlər notariat qaydasında təsdiq edilərkən notariuslar bir sıra sənədləri vətəndaşdan
tələb etmədən “Elektron notariat” informasiya sistemindən əldə edirlər. Dəyişiklikdə
notariat hərəkətinin aparılması çərçivəsində elektron informasiya sistemləri vasitəsilə əldə
edilmiş sənədlərin surətinin kağız daşıyıcısına keçirilərək təsdiqinə görə dövlət rüsumu və
ya haqq, habelə notariat hərəkətləri ilə əlaqədar göstərilən xidmətə görə haqq tutulmaması
müəyyənləşdirilmişdir.
Ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz.

6. “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi Şurası haqqında Əsasnamə” təsdiq edildi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 12 fevral, 2021-ci il tarixli Fərmanı ilə “Azərbaycan
Respublikasının İqtisadi Şurası haqqında Əsasnaməsi” təsdiq edilmişdir. Əsasnamədə şuranın
fəaliyyət istiqamətləri, şuranın vəzifələri və hüquqları və şuranın fəaliyyətinin təşkili kimi
məsələləri öz əksini tapmışdır.
Qeyd edək ki, İqtisadi Şura ölkənin milli inkişaf prioritetlərini özündə əks etdirən sosial-iqtisadi
inkişaf strategiyasının formalaşdırılmasının, makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin
möhkəmləndirilməsi, iqtisadi artımın və sosial rifahın yüksəldilməsi, bu sahələrdə koordinasiya
olunmuş siyasətin həyata keçirilməsi, habelə səmərəli tənzimləmə və hüquqtətbiqetmə praktikasına
nail olunması məqsədilə yaradılmışdır və ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən kollegial orqandır.
Əsasnaməyə əsasən şuranın tərkibi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən
edilən sədr və üzvlərdən ibarətdir. Onlar bu Əsasnamədə nəzərə tutulmuş hüquqları həyata keçirir
və vəzifələri yerinə yetirirlər. Qeyd edək ki, Şura fəaliyyəti barədə Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə hər yarımildə bir dəfə məlumat verməlidir.
Ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz.
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