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"Şərti maliyyə vahidi haqqında" Qanun ləğv
edildi.

The law "On a conventional financial unit"
has been abolished.

Qanun Azərbaycan Respublikasında aylıq əmək
haqqının minimum məbləği əsasında hesablanan
əmək haqlarının, dövlət rüsumlarının, birdəfəlik
rüsumların, cərimələrin, maliyyə sanksiyalarının
və digər ödənişlərin hesablanması qaydalarını
müəyyən edirdi. Şərti maliyyə vahidi 1 manat 10
qəpik məbləğində müəyyən edilmişdi.

This law was in force for regulating the rules for
calculating wages, state duties, lump-sum duties,
fines, financial sanctions, and other payments
made on the basis of the minimum monthly wage
in Azerbaijan. The conventional financial unit
was set at 1 manat 10 qapics.

Azərbaycanda 2021-ci ildə yaşayış
minimumunun məbləği təsdiq edilib.

The living minimum wage in the Republic of
Azerbaijan for 2021 has been approved.

2021-ci il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 196
manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 207 manat,
pensiyaçılar üçün 162 manat, uşaqlar üçün 175
manat məbləğində müəyyən edilmişdir.
Sözügedən dəyişiklik 1 yanvar 2021-ci il
tarixindən etibarən qüvvəyə minir.

The limit determined as the statutory minimum
living cost across the country for 2021 is 196
Manats (approximately, USD 115); 207 Manats
(approximately, USD 122) is the minimum living
cost set for labour active people, whereas the
limit for retired persons is 162 Manats
(approximately, US 95). The minimum living cost
for children is defined as 175 Manats
(approximately, US 103). This amendment
comes into force on 1 January 2021.

“Mediasiya haqqında” Qanununda dəyişiklik
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının
Qanunu.

Amendments to the Law of the Republic of
Azerbaijan "On Mediation".

“Mediasiya haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununa edilmiş dəyişikliyə görə Qanunun
kommersiya mübahisələri, həmçinin ailə və
münasibətlərindən irəli gələn mübahisələr üzrə
məhkəməyə müraciət etməmişdən əvvəl tərəflərin
mediasiya sessiyalarında mütləq iştirakını tələb
edən müddəaları 2021-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə
minir.

According to the amendment to the Law of the
Republic of Azerbaijan "On Mediation", the
provisions of the law that requires parties to
attend a mandatory mediation sessions before
applying to the court for the disputes arising from
commercial, as well as family and labor
relations, will enter into force from 1 July 2021.
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