
İnzibati Prosessual Məcəlləyə,
Mülki Prosessual Məcəlləyə və
“Vəkillik və vəkillik fəaliyyəti
haqqında” Qanuna dəyişiklər
edilməsi barədə Qanunlar

Dəyişikliklər ilə, fiziki şəxslər
məhkəmədə nümayəndə qismində

yalnız yaxın qohumlarını və ya əsas iş
yeri olan hüquqi şəxsləri, həmçinin
dövlət və bələdiyyə orqanlarını təmsil
edə biləcəklər. Nümayəndələrin
səlahiyyətləri müvafiq qaydada tərtib
olunan etibarnamə ilə
rəsmiləşdirilməlidir.

Əlavə olaraq, apellyasiya instansiyası
məhkəməsində baxılan mülki işlər üzrə

iddia qiyməti 2,000 manatdan, iqtisadi
mübahisələrə dair işlər üzrə iddia
qiyməti 10,000 manatdan az olan əmlak
xarakterli iddialar üzrə qətnamələrdən
kassasiya şikayətinin verilməsi
mümkün olmayacaq.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti
vəkillərin sayının artırılması barədə

Vəkillər Kollegiyasına müvafiq tapşırıq
verib.

Qanuna dəyişikliklər 1 yanvar 2018-ci il
tarixdən qüvvəyə minir.

“Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinə
dəyişiklər edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanunu

Dəyişikliklər ilə, Məcəllənin dəniz
tələbləri üzrə məsuliyyətinin
məhdudlaşdırılması ümumi hədləri
dəyişdirilib. Şəxsin həyatına və ya
sağlamlığına vurulan zərərin əvəzinin
ödənilməsi və digər tələblər üzrə gəmi
tonnajlarının həcmi və vurulan zərərin
ödənilmə həddi artırılıb.

“Sahibkarlıq sahəsində aparılan
yoxlamaların dayandırılması
haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda
dəyişikliklər edilməsi barədə
Qanun

Dəyişikliklər ilə, sahibkarlıq sahəsində

yoxlamalar 2021-ci ilin yanvarın 1-dək
dayandırılacaq. Həmçinin,
yoxlamaların aparılmasına icazə verilən
əsaslar siyahısına, müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən dərman
vasitələrinin keyfiyyəti, təhlükəsizliyi
qaydalarına riayət edilməsi və qida
məhsullarının təhlükəsizliyinə nəzarətin
həyata keçirilməsi ilə bağlı yoxlamalar
da əlavə edilib.
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