Təsdiq edirəm:
Biznes mühiti və beynəlxalq
reytinqlər üzrə Komissiyanın sədri,
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin
birinci müavini Yaqub Eyyubov
____________
23.01.2021-ci il

Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın Müqavilələrin icrası, mübahisələrin həlli, müəssisənin
bağlanması və müflisləşmə, məhkəmə sistemi və hüququn aliliyi işçi qrupunun
2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı

Sıra
№-si

Mövcud
vəziyyət
İndikatorlar
(20192020-ci
illər üzrə)

Metodologiya

Görüləcək tədbirlər

Son icra
müddəti

İcra
orqanları

Məsul
şəxslər

“Doing Business” Hesabatı

1.

Bu göstərici yerli
müəssisələr də daxil
olmaqla müəssisənin
müflisləşməsi
prosedurları ilə bağlı
vaxt, xərc və nəticəni,
eləcə də məhkəmə
tərəfindən müəssisənin
Müflisləşmənin 47-ci yer, müflis elan edilməsi və
həlli
63,5 bal müəssisənin
fəaliyyətinin yenidən
bərpası üzrə
qanunvericilik bazasının
gücünü öyrənir.
Müflisləşmənin həlli
indikatorları üzrə
məlumatlar əsasən yerli
müflisləşmə iştirakçısı

Aşağıdakı istiqamətlərdə aidiyyəti qurumlar tərəfindən müvafiq işlərin görülməsi və bu
sahədə işçi qrupu tərəfindən onlara zəruri dəstəyin göstərilməsi:
1. “Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan
Adil Əliyev,
Respublikası
Qanununun
müvafiq
Ədliyyə Nazirliyi,
metodologiyanın
tələbləri
əsasında
Tural
İqtisadiyyat
qiymətləndirilməsi,
o
cümlədən
Qanunun 15.03.2021
İsgəndərov,
Nazirliyi,
41-1 (7) və 41-1 (9) maddələrinin təhlili,
Mərkəzi Bank
nəticələrindən asılı olaraq müvafiq təkliflərin
Tural
hazırlanması və aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi
Feyzullayev
2.
“İpoteka
haqqında”
Azərbaycan
Adil Əliyev,
Respublikasının Qanununa və Vergi Məcəlləsinə
Ədliyyə Nazirliyi,
sağlamlaşdırma proseduru daxilində (o cümlədən
İqtisadiyyat
Tural
bank qanunvericiliyində nəzərdə tutulan hallarda)
Nazirliyi (Əmlak
01.04.2021
İsgəndərov,
əmlakın satılması zamanı hərrac prosedurlarının
Məsələləri
tənzimlənməsi ilə bağlı müddəaların daxil
Dövlət Xidməti),
İlqar
edilməsi üçün müvafiq təkliflərin hazırlanması və
Mərkəzi Bank
Cəfərov
aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi

tərəfindən
cavablandırılan sorğular
vasitəsilə əldə edilir və
yerli qanunların və
normativ aktların, eləcə
də müflisləşmə
sistemləri ilə bağlı
ictimaiyyətə açıq
məlumatların təhlili
əsasında yoxlanılır.
Müflisləşmənin həlli
indikatoru üzrə ölkələrin
reytinqi onların
müəssisənin
müflisləşməsinin
asanlığı üzrə ballarının
sıralanması əsasında
müəyyən olunur. Bu
ballar müflisləşmə
zamanı borcların
qaytarılma dərəcəsi və
müflisləşmə üzrə
qanunvericilik bazasının
gücü indeksi üzrə
balların sadə ədədi
ortasıdır.

3. Bu Fəaliyyət Planının 1-ci bölməsinin 2-ci
bəndində qeyd olunan qanunvericilik aktlarına
dəyişikliklər
qüvvəyə
mindikdən
sonra
sahibkarların
və
aidiyyəti
şəxslərin
məlumatlandırılması
üçün
müvafiq
kommunikasiya tədbirlərinin (görüşlər, təlimlər,
bildirişlərin göndərilməsi və s.) görülməsi
4.
“Qiymətləndirmə
fəaliyyəti
haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun müvafiq
indikatorun metodologiyasının tələbləri əsasında
qiymətləndirilməsi və bu indikatorda “Bərpa
dərəcəsi (Recovery rate)” alt-indikatoru üzrə
göstəricinin yüksəldilməsinə xidmət edən müvafiq
təkliflərin hazırlanması və aidiyyəti üzrə təqdim
edilməsi
5.
“Qiymətləndirmə
fəaliyyəti
haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun müvafiq
indikatora aid müddəalarının praktikada tətbiqi
vəziyyətinin araşdırılması, bu sahədə özəl
sektorun, o cümlədən bankların nümayəndələri ilə
müzakirələrin
aparılması,
boşluqların
və
problemlərin müəyyən olunaraq, bu barədə
hesabatın və təkliflərin Komissiyaya təqdim
olunması
6.
“Qiymətləndirmə
fəaliyyəti
haqqında”
Azərbaycan
Respublikası
Qanununda
qiymətləndiricilərin peşə fəaliyyətinə buraxılması
ilə bağlı tələblərin müəyyən edilməsi zərurətinin
təhlili və müvafiq təkliflərin hazırlanaraq aidiyyəti
üzrə təqdim edilməsi
7. Məhkəmə qərarlarının icrası ilə bağlı tələbin
yönəldiyi əmlakın onu əldə edənin adına
qeydiyyatının operativ aparılması və ya dövlət
orqanlarının
qanuna
zidd
hərəkətləri
(hərəkətsizliyi) nəticəsində vurulmuş ziyanın
ödənilməsi üçün qanunvericilikdə mövcud olan
boşluqların aradan qaldırılması və qeydiyyat
prosesinin sürətləndirilməsi məqsədilə “İcra
haqqında” və “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri
haqqında”
Azərbaycan
Respublikasının
qanunlarında dəyişikliklərə dair müvafiq təkliflərin
hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi

Aynur
Müvafiq
Sabitova,
qanunlar
Ədliyyə Nazirliyi,
qüvvəyə
İqtisadiyyat
Adil Əliyev,
mindikdən
Nazirliyi
sonra 2 ay
Tural
ərzində
İsgəndərov
Tural
Feyzullayev,

Mərkəzi Bank,
İqtisadiyyat
01.04.2021
Tural
Nazirliyi,
İsgəndərov,
Ədliyyə Nazirliyi
Adil Əliyev

İqtisadiyyat
Tural
Nazirliyi,
İsgəndərov,
Mərkəzi Bank,
01.04.2021 Ədliyyə Nazirliyi,
Tural
Azərbaycan Feyzullayev,
Banklar
Assosiasiyası Adil Əliyev

Tural
İqtisadiyyat
İsgəndərov,
01.04.2021
Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyi
Adil Əliyev

Adil Əliyev,
01.05.2021 Ədliyyə Nazirliyi

İlqar
Cəfərov
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8. Müflisləşmə prosesi, o cümlədən müflisləşmə
zamanı ölkədə ən çox istifadə edilən prosedur
kimi ipoteka predmetinə tutmanın yönəldilməsi
Adil Əliyev,
prosesi ilə bağlı müəyyən edilmiş müddətlərin və
xərc istiqamətlərinin təhlili, boşluqların və 01.05.2021 Ədliyyə Nazirliyi
İlqar
problemlərin (o cümlədən, qanunvericiliyin
Cəfərov
tələblərinə praktikada əməl edilməməsi hallarının)
müəyyən olunaraq, bu barədə hesabatın və
təkliflərin Komissiyaya təqdim olunması:
8.1.
“İpoteka
haqqında”
Azərbaycan
Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq,
Ədliyyə Nazirliyi,
ipoteka saxlayanın ipoteka predmetinə tutmanın
İqtisadiyyat
Adil Əliyev ,
yönəldilməsi hüququnun yaranması anından bu
Nazirliyi,
cür mübahisələrin məhkəmələrdə həll edilməsinə 01.05.2021 Mərkəzi Bank,
İlqar
qədər olan proseslər üzrə qanunvericiliklə
Azərbaycan
Cəfərov
müəyyən olunmuş müddətlərin təhlili və müvafiq
Banklar
təkliflərin hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim
Assosiasiyası
edilməsi
Ədliyyə Nazirliyi,
8.2. İpoteka saxlayanın ipoteka predmetinə
Adil Əliyev,
İqtisadiyyat
tutmanın yönəldilməsi hüququnun yaranması
Nazirliyi,
Tural
anından bu cür mübahisələrin məhkəmələrdə həll
01.05.2021 Mərkəzi Bank, İsgəndərov,
edilməsinə qədər olan proseslər üzrə xərc
Azərbaycan
Tural
istiqamətlərinin təhlili və müvafiq təkliflərin
Banklar
Feyzullayev
hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi
Assosiasiyası
8.3. İpoteka saxlayanın ipoteka predmetinə
Ədliyyə Nazirliyi, Adil Əliyev,
tutmanın yönəldilməsi hüququnun yaranması
İqtisadiyyat
anından bu cür mübahisələrin məhkəmələrdə həll
Nazirliyi,
Tural
edilməsinə qədər olan proseslər üzrə mövcud
01.05.2021 Mərkəzi Bank, İsgəndərov,
təcrübənin öyrənilməsi, qanunvericiliyin tətbiqi
Azərbaycan
sahəsində yaranan problemlərin təhlili və müvafiq
Banklar
Tural
təkliflərin hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim
Assosiasiyası Feyzullayev
edilməsi
Ədliyyə Nazirliyi, İlqar Cəfərov,
İqtisadiyyat
Adil Əliyev,
Nazirliyi,
9. Məhkəmə və digər orqanların qərarlarının icrası
Vətəndaşlara
Ağakərim
ilə əlaqədar hərracların elektron qaydada təşkili
Xidmət və Sosial Səməd-zadə,
01.05.2021
və
keçirilməsi
üçün
müvafiq
təkliflərin
İnnovasiyalar
Tural
hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi
üzrə Dövlət
İsgəndərov,
Agentliyi
Tural
(VXSİDA),
Mərkəzi Bank Feyzullayev
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2.

Müqavilələrin
icrası

Bu göstərici ölkədə
birinci instansiya
məhkəmələri vasitəsilə
kommersiya
mübahisələrinin həllinə
sərf edilən vaxt və
xərcləri, habelə
məhkəmə proseslərinin
keyfiyyəti indeksini
ölçməklə, ölkənin
məhkəmə sistemində
keyfiyyət və səmərəliliyi
ehtiva edən yaxşı
təcrübələrin qəbul
edilib-edilmədiyini
qiymətləndirir.
Məlumatlar Mülki
Prosessual Məcəllə və
28-ci yer,
bu sahədə
70,3 bal
qanunvericilik aktları,
eləcə də yerli məhkəmə
hakimləri və vəkillər
tərəfindən doldurulan
sorğular vasitəsilə əldə
edilir. Müqavilələrin
icrasının asanlığı ilə
bağlı ölkələrin
sıralanması
müqavilələrin icrası üzrə
həmin ölkələrin
ballarının sıralanması
əsasında müəyyən
edilir. Bu ballar
komponent
indikatorların hər biri
üçün verilən balların
ədədi ortasıdır.

Tural
10. Müvafiq indikatorda “Bərpa dərəcəsi
Mərkəzi Bank, Feyzullayev,
(Recovery rate)” alt-indikatorunun hesablanması
Ədliyyə Nazirliyi,
01.05.2021
Adil Əliyev,
metodologiyasının öyrənilməsi məqsədilə “Doing
İqtisadiyyat
Tural
Business” komandası ilə müzakirələrin aparılması
Nazirliyi
İsgəndərov
Aşağıdakı istiqamətlərdə aidiyyəti qurumlar tərəfindən müvafiq işlərin görülməsi və bu
sahədə işçi qrupu tərəfindən onlara zəruri dəstəyin göstərilməsi:
Ağakərim
Səməd-zadə,
1. “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi
Ədliyyə Nazirliyi,
Ramin
Xidmətinin “Sahibkarların Elektron Kabineti” ilə
VXSİDA,
Qurbanov,
(sahibkarlara tərəf olduqları məhkəmə işləri üzrə 01.09.2021
İqtisadiyyat
Tural
məhkəmə
bildirişlərinin
və
kommersiya
Nazirliyi (Dövlət
İsgəndərov,
mübahisələri üzrə pretenziyaların göndərilməsi)
Vergi Xidməti)
inteqrasiyasının təmin edilməsi
Ramiz
Qasımzadə
Ağakərim
2. “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin
Səməd-zadə,
“Məhkəmələrdə insan resurslarının elektron
Ədliyyə Nazirliyi,
idarəetmə
alt-sistemi”nin
“Dövlət
İmtahan
VXSİDA,
01.07.2021
Mərkəzi”nin “Dövlət Qulluqçularının Reyestri
Dövlət İmtahan
informasiya sistemi” ilə inteqrasiyasının təmin
Mərkəzi
edilməsi
3. “Elektron məhkəmə” informasiya sistemi ilə
əlaqəli fəaliyyət göstərən digər dövlət informasiya
ehtiyatları və sistemlərindən məlumatların əldə
edilməsi üzrə işlərin tamamlanması

4. “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminə
inteqrasiya edilən aidiyyəti dövlət qurumlarının
informasiya sistemlərindən alınan məlumatların
tamlığının və mötəbərliyinin monitorinq əsasında
təhlil edilməsi və nəticələri üzrə hesabatın
Komissiyaya təqdim olunması

Ramin
Qurbanov,

Tural
İsgəndərov
Ədliyyə Nazirliyi, Ağakərim
Səməd-zadə,
VXSİDA,
01.08.2021
digər aidiyyəti
Ramin
qurumlar
Qurbanov
Ədliyyə Nazirliyi,
İqtisadiyyat
Nazirliyi,
Nəqliyyat, Rabitə
və Yüksək
Ağakərim
Texnologiyalar
Səməd-zadə,
Hər 6 aydan
Nazirliyi
bir
(NRYTN),
Ramin
VXSİDA,
Qurbanov
İqtisadi
İslahatların
Təhlili və
Kommunikasiya
Mərkəzi
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5. “Müqavilələrin icrası” indikatorunun “Hüquqi proseslərin keyfiyyət indeksi”nin daha da
yaxşılaşdırılması məqsədilə aşağıdakı sahələrdə icraçı qurumların nümayəndələri ilə birgə
müzakirənin aparılması və nəticəsindən asılı olaraq müvafiq tədbirlərin görülməsi:
5.1. Kiçik iddialar (sadələşdirilmiş icraat) üzrə
Elçin
prosedur qaydalarının beynəlxalq təcrübə və
Ədliyyə Nazirliyi, Qasımov,
müvafiq metodologiyaya uyğun olaraq daha da 01.05.2021 Ali Məhkəmə,
Adil Əliyev,
təkmilləşdirilməsi və praktikada tətbiqi
Vəkillər
Kollegiyası
Ramin
Qeyd: “Məhkəmə strukturu və prosedurlar” altQurbanov
bölməsində 2-ci sual
5.2. Məhkəmə iddialarına baxılma müddətlərinin,
habelə məhkəmə proseslərinin təxirə salınması
Elçin
üzrə
maksimum
say
və
təxirəsalmanın
Ədliyyə Nazirliyi, Qasımov,
xüsusi hallarının müvafiq metodologiyaya uyğun
Ali Məhkəmə,
olaraq tətbiqi məqsədilə qanunvericiliyin daha da
aidiyyəti
Adil Əliyev,
təkmilləşdirilməsi
(“Doing
Business” 01.03.2021
apellyasiya
komandasının 29.08.2019-cu il tarixli rəyi nəzərə
məhkəmələri,
Ramin
alınmaqla) üçün müvafiq layihələrin hazırlanaraq
Vəkillər
Qurbanov,
aidiyyəti üzrə təqdim olunması
Kollegiyası
Rauf Kişiyev
Qeyd: “İddia idarəetməsi” alt-bölməsində 2-ci sual
(“Təxirəsalmalar”)
Ağakərim
5.3. Kommersiya məhkəmələri üzrə zəruri
Səməd-zadə,
hesabatların müvafiq metodologiyaya uyğun
olaraq əldə olunmasının təmin edilməsi
Ramin
01.04.2021 Ədliyyə Nazirliyi
Qurbanov,
Qeyd: “İddia idarəetməsi” alt-bölməsində 3-cü
Elçin
sual
Qasımov
5.4. Kommersiya mübahisələri üzrə ilkin iddiallarla
bağlı müəyyən sənədlərin kağız daşıyıcılarda
Elçin
təqdim olunması (MPM-in
150.0.4-cü
Ədliyyə
Nazirliyi,
Qasımov,
maddəsi)
vəziyyətinin
araşdırılması
Ali Məhkəmə,
və
müvafiq
metodologiyaya
uyğun
aidiyyəti
Adil Əliyev,
olaraq bu sahədə qanunvericiliyin daha da
apellyasiya
təkmilləşdirilməsi
(“Doing
Business” 01.04.2021
məhkəmələri,
Ramin
komandasının 29.08.2019-cu il tarixli rəyi nəzərə
Vəkillər
Qurbanov,
alınmaqla) üçün müvafiq layihələrin hazırlanaraq
Kollegiyası
aidiyyəti üzrə təqdim olunması
Rauf Kişiyev
Qeyd: “Məhkəmələrin avtomatlaşdırılması” altbölməsində 2-ci sual
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5.5.
Kommersiya
mübahisələri
üzrə
2020-ci il ərzində məhkəmə qərarlarının
Cavid
avtomatlaşdırılmış qaydada anonimləşdirilməklə
Hüseynov,
Ədliyyə Nazirliyi,
yayılması (bütün məhkəmə instansiyalarında)
Ali Məhkəmə,
sahəsində mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi
Ağakərim
aidiyyəti
və nəticələri barədə Komissiyaya hesabatın 01.04.2021
Səməd-zadə,
apelyasiya
təqdim olunması
məhkəmələri
Ramin
Qeyd: “Məhkəmələrin avtomatlaşdırılması” altQurbanov
bölməsində 4-cü sual
5.6. Ölkəmizdə arbitraj institutunun təşviqi
məqsədilə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə
dair layihələrin hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim
01.03.2021
olunması
Qeyd: “Mübahisələrin
bölməsində 1-ci sual

alternativ

həlli”

Ədliyyə
Nazirliyi

Adil Əliyev

alt-

Ağakərim
6. ”Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin
Səməd-zadə,
“Məhkəmələrdə insan resurslarının elektron
Ədliyyə Nazirliyi,
idarəetmə alt-sistemi”nin bütün məhkəmələrdə 01.12.2021
Ramin
Ali Məhkəmə
tətbiqi üzrə tədbirlərin görülməsi
Qurbanov
Elçin
Qasımov,

7. ”Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin
Ədliyyə Nazirliyi,
Baş Prokurorluqda tətbiq olunan informasiya
Ağakərim
01.08.2021 Baş Prokurorluq,
sistemi ilə inteqrasiyasının təmin olunması üzrə
Səməd-zadə,
VXSİDA
işlərin tamamlanması
Ramin
Qurbanov
8. Penitensiar müəssisələr və məhkəmələr
Ağakərim
arasında bütün növ sənədlərin tam elektron
Səməd-zadə,
mübadiləsinin təmin edilməsi üçün “Elektron
01.07.2021 Ədliyyə Nazirliyi
məhkəmə” və “Cəzaçəkən məhkumlar və həbs
Ramin
edilmiş
şəxslər”
informasiya
sistemlərinin
Qurbanov
inteqrasiyası üzrə işlərin tamamlanması
9. “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin
Ədliyyə Nazirliyi, Ağakərim
apellyasiya
instansiyası
məhkəmələrində
Maliyyə Nazirliyi, Səməd-zadə,
tətbiqinin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə
İqtisadiyyat
Ramin
sözügedən
məhkəmələrin
aparatlarının 01.07.2021
Nazirliyi,
Qurbanov,
strukturunun nəzərdən keçirilməsi və informasiya
apellyasiya
Tural
texnologiyaları üzrə əlavə ştatların ayrılması
məhkəmələri
İsgəndərov
məsələsinə baxılması
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10. Ədalət mühakiməsinin keyfiyyətinin artırılması
Adil Əliyev,
və məhkəmə icraatının tam elektronlaşdırılması
Ədliyyə Nazirliyi,
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının İnzibati
Elçin
Ali Məhkəmə,
Xətalar və İnzibati Prosessual məcəllələrinə 01.08.2021
Qasımov,
Vəkillər
“Elektron məhkəmə” informasiya sisteminə dair
Kollegiyası
müddəaların
əlavə
olunması
məsələsinin
Ramin
nəzərdən keçirilməsi
Qurbanov
11. “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin
Adil Əliyev,
alt-komponenti olan “Elektron rüsum” vahid
reyestrinin tətbiqi zamanı məhkəmə rüsumlarının
Elçin
tənzimlənməsində müəyyən edilmiş problemlərin
Ədliyyə Nazirliyi,
01.10.2021
Qasımov,
aradan qaldırılması üçün “Dövlət rüsumu
Ali Məhkəmə
haqqında”
Azərbaycan
Respublikasının
Ramin
Qanununda dəyişikliklər edilməsinə dair təkliflərin
Qurbanov
hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi
12. İnzibati və kommersiya məhkəmələrinin
qərarlarının (vergi borcları, vergi borcuna görə
Ağakərim
şəxsin
ölkədən
çıxışına
məhdudiyyətin
Səməd-zadə,
götürülməsi, pensiyaların, müavinətlərin təyin 01.12.2021 Ədliyyə Nazirliyi
Ramin
edilməsi ilə bağlı mübahisələr üzrə) aidiyyəti
Qurbanov
dövlət orqanlarına icra üçün elektron qaydada
göndərilməsinin təmin edilməsi
Fariz
Cəfərov,
Elvin
13. Dövlət orqanlarının elektron informasiya
Seyfullayev,
VXSİDA,
ehtiyatında saxlanılan məlumatlarının həqiqiliyini
NRYTN,
Kaul
təsdiqləyən və yoxlanılmasına imkan verən 01.08.2021
Ədliyyə Nazirliyi Məmmədov,
mexanizmlərin yaradılması və tətbiqi
Arzu
İskəndərova,
Adil Əliyev

Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı

3.

Dünya İqtisadi Forumu
tərəfindən həyata
keçirilən sorğuda
1.07
39-cu yer, “Ölkənizdə məhkəmələr
Məhkəmələrin
60,7 bal dövlət orqanlarının
müstəqilliyi
nümayəndələrinin,
vətəndaşların və ya
şirkətlərin təsirlərindən

Aşağıdakı istiqamətlərdə aidiyyəti qurumlar tərəfindən müvafiq işlərin görülməsi və bu
sahədə işçi qrupu tərəfindən onlara zəruri dəstəyin göstərilməsi:
Ağakərim
1.
“Mobil
məhkəmə”
proqram
tətbiqinin
Səməd-zadə,
imkanlarının genişləndirilməsi, o cümlədən onun
01.12.2021 Ədliyyə Nazirliyi
vasitəsilə iddia ərizələrinin verilməsinin təmin
Ramin
edilməsi
Qurbanov
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nə dərəcə müstəqildir?”
sualına cavab (1=heç
azad deyil; 7=tam
azaddır).

Ağakərim
Səməd-zadə,
2. Məhkəmə fəaliyyətini təmin edən müvafiq
Ramin
qurumlar
tərəfindən
distant
məhkəmə
Ədliyyə Nazirliyi, Qurbanov,
monitorinqinin
aparılması
üçün
müvafiq 01.07.2021
MəhkəməElçin
imkanların yaradılması
Hüquq Şurası
Qasımov,
Cavid
Hüseynov
Cavid
Hüseynov,
3. Digər informasiya sistemləri ilə inteqrasiya
nəticəsində “Elektron məhkəmə” informasiya
Ədliyyə Nazirliyi,
Elçin
sisteminə ötürülən məlumatların keyfiyyətinin 01.05.2021
MəhkəməQasımov,
qiymətləndirilməsi üçün hakimlər arasında
Hüquq Şurası
sorğuların keçirməsi
Ağakərim
Səməd-zadə

4.

5.

Dünya İqtisadi Forumu
tərəfindən həyata
keçirilən sorğuda
“Ölkənizdə özəl biznes
1.08
üçün dövlət orqanlarının
Çətin
13-cü yer, hərəkət və (və ya)
tənzimləmədə
61,0 bal qərarlarının qanun
qanunvericiliyin
çərçivəsində
səmərəliliyi
mübahisələndirilməsi nə
qədər asandır? sualına
cavab (1-çox çətindir; 7çox asandır).
Dünya İqtisadi Forumu
tərəfindən həyata
keçirilən sorğuda
1.11
“Ölkənizdə şirkətlər
Mübahisələrin
üçün mübahisələrin
həlli üzrə
28-ci yer, həllində hüquq və
qanunvericilik 60,5 bal məhkəmə sistemi nə
bazasının
dərəcədə effektivdir?”
səmərəliliyi
sualına cavab (1-çox
səmərəsizdir; 7-çox
səmərəlidir).

Dövlət xidmətlərinin göstərilməsi üçün digər
dövlət qurumunda mövcud olan zəruri sənəd və
məlumatların vətəndaşdan tələb edilmədən
Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə
Ədliyyə Nazirliyi,
əldə
edilməsi
ilə
bağlı
qanunvericiliyin 01.12.2021
Adil Əliyev
VXSİDA
təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanaraq
aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi, bu sahədə işçi
qrupu tərəfindən zəruri dəstəyin göstərilməsi

Aşağıdakı istiqamətlərdə aidiyyəti qurumlar
tərəfindən müvafiq işlərin görülməsi və bu sahədə
işçi qrupu tərəfindən onlara zəruri dəstəyin
göstərilməsi:
1. Sahibkarlar və digər fiziki və hüquqi şəxslərin
“Elektron
məhkəmə”
informasiya
sistemi,
məhkəmə-hüquq islahatları və bu sahədə tətbiq
olunan
yeniliklər
barədə
məlumatlılığının
artırılması üçün maarifləndirmə tədbirlərinin
genişləndirməsi
və
bu
məqsədlə
sosial
şəbəkələrin və kütləvi informasiya vasitələrinin
imkanlarından səmərəli istifadə edilməsi

Aynur
Sabitova,

Ədliyyə Nazirliyi,
Elçin
Azərbaycan
Qasımov,
Respublikası
Sahibkarlar
Ağakərim
Mütəmadi (İşəgötürənlər)
Səməd-zadə,
Təşkilatları Milli
Konfederasiyası,
Ramin
MəhkəməQurbanov,
Hüquq Şurası
Cavid
Hüseynov
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2. Məhkəmə qərarlarının avtomatlaşdırılmış
qaydada anonimləşdirilməklə yayılması barədə
Adil Əliyev,
ictimaiyyətin
məlumatlandırılması
məqsədilə
Ədliyyə
Nazirliyinin
internet
informasiya 01.03.2021 Ədliyyə Nazirliyi
Ağakərim
resurslarının, xüsusilə də normativ hüquqi aktların
Səməd-zadə
elektron bazasının (e-qanun.az) yeni versiyasının
imkanlarından istifadə edilməsi

İqtisadi Azadlıq İndeksi

6.

1.1. Mülkiyyət
hüquqları

67,1 bal

Bu indikator üzrə ölkə
ərazisində şəxsin
mülkiyyət hüququnu əldə
etmək, mülkiyyətə
yiyələnmək və özgəninki
ləşdirmək imkanının
qanunvericilikdə təsbit
edilməsi və dövlət
tərəfindən həmin
normaların necə icra
olunması qiymətləndirilir.
Ölkənin indeks
göstəricisi mülkiyyətin
hüquqi müdafiəsi nə
qədər effektivdirsə, bir o
qədər yüksək,
mülkiyyətin dövlət
tərəfindən müsadirəsi
ehtimalı çox olduqda isə,
bir o qədər aşağı olur.
Mülkiyyət hüquqları
komponenti üzrə indeks
aşağıdakı 5 alt-faktorun
ədədi ortası kimi
hesablanır:
1. Fiziki mülkiyyət
hüquqları;
2. İntellektual mülkiyyət
hüquqları;
3. İnvestorların
müdafiəsi səviyyəsi;
4. Müsadirə riski;
5. Torpaqlar üzrə
idarəetmənin keyfiyyəti.

Əqli mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi üzrə
məhkəmə təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi və bu
sahədə məhkəmə təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi
Elçin
üçün məhkəmələrə müvafiq tövsiyələrin verilməsi
Ədliyyə Nazirliyi, Qasımov,
01.12.2021
istiqamətində aidiyyəti qurumlar tərəfindən zəruri
Ali Məhkəmə
işlərin görülməsi və işçi qrupu tərəfindən onlara
Rauf Kişiyev
lazımi dəstəyin göstərilməsi
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Qlobal İnnovasiyalar İndeksi

7.

Burada əqdlərin
məcburi icra qaydasına,
habelə mülkiyyət
hüquqlarına, polis və
1.2.2
102-ci yer, məhkəmə orqanlarının
Hüququn aliliyi 31 bal
fəaliyyətinə, eləcə də
cinayət və zorakılıq
hallarının
mümkünlüyünə xüsusi
diqqət yetirilir.

Aşağıdakı istiqamətlərdə aidiyyəti qurumlar tərəfindən müvafiq işlərin görülməsi və bu
sahədə işçi qrupu tərəfindən onlara zəruri dəstəyin göstərilməsi:
Aslan
Muradov,
1. “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin
funksionallığının artırılması, sistemin ölkənin
Ağakərim
01.12.2021 Ədliyyə Nazirliyi
bütün regionlarında tətbiqinin tam təmin edilməsi
Səməd-zadə,
üçün təşkilati işlərin yekunlaşdırılması
Ramin
Qurbanov
Adil Əliyev,
2. Məhkəmə qərarı ilə fəaliyyət qabiliyyəti
olmayan və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli hesab
Ədliyyə Nazirliyi, Ağakərim
edilmiş şəxslərin vahid reyestrinin yaradılması və
01.04.2021
MəhkəməSəməd-zadə,
reyestrin
“Elektron məhkəmə”
informasiya
Hüquq Şurası
sisteminə çıxışının təmin edilməsi üzrə işlərin
Ramin
yekunlaşdırılması
Qurbanov
Adil Əliyev,
3. "Elektron məhkəmə" informasiya sisteminin
Ağakərim
imkanlarına dair məlumatların “e-qanun.az” 01.02.2021 Ədliyyə Nazirliyi Səməd-zadə,
internet səhifəsinin giriş hissəsində yerləşdirilməsi
Ramin
Qurbanov

Yerli və beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığın gücləndirilməsi
8.

9.

Bütün aidiyyəti
indikatorlar

Bütün aidiyyəti
indikatorlar

-

-

-

Beynəlxalq reytinqlər üzrə sorğularda iştirak edən
şirkətlərlə (rezident və qeyri-rezident) müvafiq 01.05.2021
sahədə mütəmadi əməkdaşlığın təmin olunması

Bütün aidiyyəti İşçi qrupun
qurumlar
bütün üzvləri

-

Hesabatı hazırlayan ekspert və ya qiymətləndirmə
qrupu ilə əməkdaşlığın qurulması və ölkədəki
mövcud göstərici və ya qanunvericilik tələbi
01.05.2021
barədə dəqiq məlumatların Biznes mühiti və
beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın Katibliyi
ilə razılaşdırmaqla onlara çatdırılması

Bütün aidiyyəti İşçi qrupun
qurumlar
bütün üzvləri
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