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OKTYABR AYINDA QANUNVERİCİLİYƏ EDİLƏN MÜHÜM 

DƏYİŞİKLİKLƏRİN  

XÜLASƏSİ 

  

Cari buraxılış –XVIII, 05 noyabr, 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.  Nazirlər Kabineti “Elektron notariat” informasiya sistemi haqqında Əsasnamənin 

təsdiq edilməsi barədə qərar imzaladı. 

Qərarda “Elektron notariat” informasiya sisteminin təşkili əsaslarının, yəni onun fəaliyyətinin 

prinsiplərinin, funksiyalarının, texniki-texnoloji infrastrukturunun, təhlükəsizlik tədbirlərinin, 

sistem ilə əlaqəli fəaliyyət göstərən digər dövlət informasiya ehtiyatları barədə müddəaların 

müəyyən edilməsi ilə bağlı tənzimləmə nəzərdə tutulub. 

“Notariat haqqında” Qanuna Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 29 iyun tarixli 1223-VQD 

nömrəli Qanunu ilə edilmiş dəyişikliklərdə məhkəmə fəaliyyətinin səmərəsinin artırılması və 

hakimlərin iş yükünün azaldılması üçün mübahisəsiz tələblərə dair işlərə məhkəmədən kənar 

elektron qaydada baxılması məqsədilə mülki xarakterli işlərin notariusun icra qeydi əsasında təmin 

olunması nəzərdə tutulur. 

Bunun üçün 2019-cu ildən notarius tərəfindən icra qeydinin aparılması və icraya yönəldilməsi 

prosesinin elektron qaydada “Elektron notariat” və “Elektron icra” informasiya sistemləri vasitəsi 

ilə təşkili üçün müvafiq təhlillər aparılmış, adıçəkilən informasiya sistemlərində zəruri dəyişikliklər 

edilmiş, habelə müraciət edən fiziki və hüquqi şəxslər üçün fərdi elektron kabinet 

formalaşdırılmışdır.   

Həyata keçirilmiş tədbirlərə və Fərmanla verilmiş tapşırığa uyğun olaraq hazırlanmış “Elektron 

notariat” informasiya sistemi haqqında Əsasnamədə informasiya sisteminin fəaliyyətinin 
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prinsipləri, texniki-texnoloji infrastrukturu, təhlükəsizlik tədbirləri, funksiyaları, sistem ilə əlaqəli 

fəaliyyət göstərən digər dövlət informasiya ehtiyatları barədə müddəalar və fəaliyyətinin təşkili əks 

olunmuşdur. 

Daha ətraflı buradan tanış ola bilərsiniz 

 

  2. Nazirlər Kabineti “Elektron icra” informasiya sistemi haqqında Əsasnamənin təsdiq 

edilməsi barədə qərar imzaladı. 

 “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Sərəncamının icrası ilə əlaqədar ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi zamanı 

şəffaflığın, insan və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının səmərəli müdafiəsinin təmin edilməsi, 

müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi prosesinin sürətləndirilməsi məqsədilə  2016-cı ilin 

sentyabr ayından “Elektron icra” informasiya sistemi yaradılmış və 2017-ci ildən bütün icra 

qurumlarında tətbiqinə başlanılmışdır. 

Qərarda “Elektron icra” informasiya sisteminin fəaliyyətinin prinsiplərinin, texniki-texnoloji 

infrastrukturunun, təhlükəsizlik tədbirlərinin, funksiyalarının, o cümlədən sistem ilə əlaqəli 

fəaliyyət göstərən digər dövlət informasiya ehtiyatları üçün fəaliyyətlərinin təşkili əsaslarının 

müəyyən edilməsi ilə bağlı tənzimləmə nəzərdə tutulub. 

İcra hərəkətlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı icra məmurlarının borclu hüquqi və fiziki şəxsin 

əmlakı, o cümlədən pul vəsaitləri və digər maddi sərvətləri barədə məlumatı ”Elektron icra” 

informasiya sistemi vasitəsilə əldə etmək hüququ vardır. 

Daha ətraflı buradan tanış ola bilərsiniz 

 

3. Sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyi sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidenti Fərman imzaladı. 

Fərmana əsasən, İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki “Azərbaycan Respublikasının 

Sahibkarlığın İnkişafı Fondu” publik hüquqi şəxsin və “Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” Açıq 

Səhmdar Cəmiyyətinin birləşmə formasında yenidən təşkili yolu ilə İqtisadiyyat Nazirliyinin 

tabeliyində “Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu” publik hüquqi şəxsi yaradılmışdır. 

Fond iqtisadiyyatın qeyri-neft sahələrinin inkişafını dəstəkləyən, bu sahədə fəaliyyətin 

stimullaşdırılmasını təmin edən, habelə sahibkarlığın inkişafına maliyyə dəstəyi göstərən publik 

hüquqi şəxsdir.  

Daha ətraflı buradan tanış ola bilərsiniz.  
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4. Azərbaycan Respublikasında rəqəmsallaşma, innovasiya, yüksək texnologiyalar və 

rabitə sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Fərman imzaladı. 

Fərmana əsasən, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi adlandırılmışdır. 

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində aşağıdakı publik hüquqi şəxslər 

yaradılmışdır: 

▪ İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi;  

▪ İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi. 

Fərmanla yeni yaradılmış publik hüquqi şəxslərin əsas fəaliyyət istiqamətləri və idarə 

olunmasının hüquqi əsasları müəyyən olunmuşdur.  

Daha ətraflı buradan tanış ola bilərsiniz 

 

5. “Araz Vadisi İqtisadi Zonası” Sənaye Parkının yaradılması haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti Fərman imzaladı. 

Fərmana əsasən, işğaldan azad olunmuş Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda, Cəbrayıl rayonu 

ərazisində “Araz Vadisi İqtisadi Zonası” Sənaye Parkı yaradılmışdır. “Araz Vadisi İqtisadi Zonası” 

Sənaye Parkı sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün zəruri infrastrukturu və idarəetmə 

qurumları olan, logistika işinin təşkili, müasir texnologiyaların tətbiqi yolu ilə sənaye sahəsində 

rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalı, emalı (təkrar emalı) və satışı, habelə xidmətlər göstərilməsi 

üçün istifadə edilən, sahibkarların səmərəli çalışmasına və inkişafına kömək edən sənaye parkıdır.  

Qeyd edilən fərmana əsasən, Sənaye Parkının fəaliyyətinin təşkili, onun idarə edilməsi və 

inkişafı ilə bağlı tədbirləri İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi 

həyata keçirəcəkdir. 

Fərmandan irəli gələn məsələlərin həlli Nazirlər Kabineti və İqtisadiyyat Nazirliyinə həvalə 

olunmuşdur. 

Daha ətraflı buradan tanış ola bilərsiniz.  
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6. “Torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Fərman imzaladı. 

Fərmana  əsasən, İqtisadiyyat Nazirliyi “Torpaq islahatı haqqında” Qanuna uyğun olaraq rayon 

aqrar islahat komissiyalarının (yerli icra hakimiyyəti orqanlarının) qərarları ilə təsdiq edilmiş 

siyahılara əsasən ləğv edilmiş sovxoz və kolxozların özəlləşdirilən torpaqlarından pay almış, lakin 

bu torpaqlar üzərində mülkiyyət hüququ rəsmiləşdirilməmiş şəxslərin hüquqlarının onların 

müraciəti əsasında dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində 

qeydiyyata alınmasını və dövlət reyestrindən çıxarışların, torpaq sahələrinin plan və ölçülərinin 

təqdim olunmasını həyata keçirməlidir. 

Həmçinin fərmanla müəyyən olunmuşdur ki, 2025-ci il yanvarın 1-dən etibarən əkin 

sahələrinin istifadəçilərinə aqrar sahədə subsidiyalar torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət, icarə və ya 

istifadə hüquqlarına dair daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış əsasında veriləcəkdir. 

Fərmanda qeyd edilən torpaq sahələri ilə bağlı hüquqmüəyyənedici sənədlərin verilməsi üçün 

tələb olunan bütün xidmətlərin mobil “ASAN xidmət” nəqliyyat vasitələri ilə səyyar formada 

göstəriləcək. Bunun təşkili Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 

tərəfindən təmin edilməlidir. 

Daha ətraflı buradan tanış ola bilərsiniz. 

 

https://president.az/articles/53377

