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AVQUST AYINDA QANUNVERİCİLİYƏ EDİLƏN 

MÜHÜM DƏYİŞİKLİKLƏRİN  

XÜLASƏSİ 

  
Cari buraxılış –XVI, 05 sentyabr, 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 Respublikası Prezidenti  “e-KOB evi” portalı haqqında Əsasnamə”nin 

təsdiq edilməsi barədə Fərman imzaladı. 

9 avqust 2021-ci il tarixli Fərmanla “e-KOB evi” portalı haqqında Əsasnamə” təsdiq 

edilmişdir. Əsasnaməyə əsasən  “e-KOB evi” portalı haqqında Əsasnamə” “Azərbaycan 

Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 26 iyun tarixli 148 nömrəli 

Fərmanının 6.6-cı bəndinin icrası məqsədilə hazırlanmışdır və “e-KOB evi” portalının fəaliyyətinin 

hüquqi, təşkilati və texnoloji əsaslarını müəyyən edir.  

Portal sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan məlumatların 

mərkəzləşdirilmiş qaydada əldə edilməsinin asanlaşdırılmasını təmin etmək məqsədilə 

yaradılmışdır. 

Portalın formalaşdırılması, aparılması, arxivləşdirilməsi və digər dövlət informasiya 

ehtiyatları və sistemləri ilə inteqrasiyası ilə bağlı məsələlərin “Dövlət informasiya ehtiyatları və 

sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi Qaydaları”na uyğun 
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olaraq tənzimlənməsi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və 

Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən portalın Elektron Hökumət İnformasiya 

Sisteminə inteqrasiyası ilə bağlı zəruri tədbirlər görülməsi müəyyən edilmişdir. 

Bundan əlavə, portalın formalaşdırılması və aparılması ilə bağlı zəruri tədbirlərin, 

Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Xidməti ilə birlikdə 

portalın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi Azərbaycan 

Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinə bu Fərmanla tapşırılmışdır. Həmçinin, 

Əsasnamədə “Biznes Naviqator” sistemi, “Sahibkarın elektron kabineti” kimi anlayışlara aydınlıq 

gətirilmişdir. 

Daha ətraflı buradan tanış ola bilərsiniz. 

 

 

2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edildi. 

2 iyul 2021-ci il tarixli Qanunla dövlət qulluqçularının pensiya təminatı məsələlərinə 

dəyişiklik edilmişdir.  

Belə ki, dövlət orqanının əsasında müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi 

orqan tərəfindən publik hüquqi şəxsin yaradılması ilə əlaqədar dövlət qulluqçularının dövlət 

qulluğuna xitam verildiyi tarixə “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda nəzərdə tutulmuş əmək pensiyası yaşına çatmasına ən çoxu 2 il qalmış dövlət 

qulluqçusu kimi əmək pensiyasına əlavə almaq hüququ onların dövlət qulluğu vəzifəsində 

minimum 13 il qulluq stajı olduğu halda yaranması müəyyən edilmişdir. 

Qeyd edək ki, bu Qanun 2020-ci il yanvarın 1-i tarixindən tətbiq edilir. 

Daha ətraflı buradan tanış ola bilərsiniz. 
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3. “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişiklik edildi. 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının müəyyənləşdirdiyi standartlar nəzərə alınmaqla, eyni 

zamanda bir sıra ölkələrin müsbət təcrübəsinə əsaslanaraq hazırlanmış “Əlilliyin müəyyən 

olunması meyarları"na görə əlillik dərəcəsinin ənənəvi üç qrupu əvəzinə orqanizmin 

funksiyalarının itirilməsi faizi və bundan irəli gələrək həyat fəaliyyətinin əsas kateqoriyalarının 

məhdudlaşması dərəcələri əsasında qiymətləndirilməsi yanaşması dəyişiklikdə əsas 

götürülmüşdür.  

Bu yanaşmadan çıxış edərək “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda “əlillik dərəcəsi” sözlərinin “insan orqanizminin funksiyalarının 

pozulması faizi” sözləri ilə, “I və II dərəcə əlilliyi olan” sözlərinin “orqanizminin funksiyalarının 

61-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş" sözləri ilə, “sağlamlıq imkanları məhdud 

18 yaşınadək uşaqlar” sözlərinin “18 yaşınadək əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz olunub.  

Eyni zamanda, stasionar müalicə-profilaktika və ya reabilitasiya müəssisələrində dərs 

məşğələlərinin təşkili qaydasını müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etməsi qaydası da 

ləğv edilmişdir. 

Daha ətraflı buradan tanış ola bilərsiniz. 

 

 

4. Enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu qəbul edildi. 

9 iyul 2021-ci il tarixli Qanun enerjinin istehsalı, saxlanması, ötürülməsi, paylanması, satışı 

və istehlakı sahəsində yaranan münasibətləri tənzimləyir və bu sahədə fəaliyyət göstərən dövlət 

orqanlarına (qurumlarına), fiziki və hüquqi şəxslərə, o cümlədən son istehlakçılara aid 

münasibətləri tənzimləmək məqsədilə qəbul edilmişdir. 

Qanunda bir sıra anlayışlara, o cümlədən, enerji, enerji effektivliyi, enerji resurslarından 

səmərəli istifadə kimi anlayışlara izah verilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının energetika sisteminin etibarlılığının və təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi; enerji resurslarından səmərəli istifadə etməklə rəqabətə davamlı iqtisadi inkişafın təmin 

edilməsi; enerji resurslarından səmərəli istifadəyə xidmət edəcək əlverişli mühitin yaradılması, 

enerji effektivliyi üzrə tədbirlərə və yüksək effektiv texnologiyalara investisiyaların cəlbinin təşviq 
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edilməsi; enerji istehsalçıları, ötürücüləri, paylayıcıları, təchizatçıları və istehlakçıları, habelə 

dövlət orqanları (qurumları) və yerli özünüidarəetmə orqanları arasında əməkdaşlığın 

gücləndirilməsi enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi sahəsində dövlət 

siyasətinin əsas məqsədlərindən biri kimi Qanunda öz əksini tapmışdır. 

Qanunda həmçinin, müvafiq tələblərin pozulması halında yaranacaq hüquqi məsuliyyət 

məsələsinə aydınlıq gətirilmişdir. Belə ki, Qanunun tələblərini pozan şəxslər müvafiq qanunlarla 

nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. 

Qeyd etmək istərdik ki, Qanun 2022-ci il 1 iyul tarixindən qüvvəyə minəcək. 

Daha ətraflı buradan tanış ola bilərsiniz. 
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