
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikasının  
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 

 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq 
qərara alır: 

Maddə 1. “Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 1, maddə 10,    
№ 6, maddə 414; 2001, № 5, maddə 293, № 11, maddə 687, № 12, maddə 740; 
2002, № 5, maddə 241, № 6, maddə 328, № 12, maddə 706; 2004, № 5, maddə 
318; 2005, № 4, maddə 281, № 8, maddə 699, № 10, maddə 903, № 11, maddə 
993; 2007, № 1, maddə 4, № 2, maddə 69, № 8, maddə 745, № 11, maddələr 
1053, 1075; 2008, № 6, maddə 462, № 7, maddə 602; 2009, № 1, maddə 5, № 
7, maddə 517, № 11, maddə 878; 2010, № 7, maddə 597, № 11, maddə 938; 
2011, № 4, maddə 258, № 12, maddə 1098; 2012, № 10, maddə 946; 2013, № 
11, maddə 1271; 2014, № 11, maddə 1353; 2015, № 5, maddə 487; 2016, № 1, 
maddə 11, № 7, maddə 1243, № 12, maddə 2025; 2017, № 2, maddə 148, № 
12 (I kitab), maddə 2236; 2018, № 7 (I kitab), maddə 1388, № 8, maddə 1673, 
№ 11, maddə 2230; 2019, № 1, maddə 22, № 6, maddələr 993, 997, № 11, 
maddə 1681; 2020, № 8, maddə 1014) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1.1. 29-cu maddənin altıncı hissəsinə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə 
əlavə edilsin: 

“Bu Qanunun 29-cu maddəsinin ikinci və üçüncü hissələrində nəzərdə 
tutulmuş hallar istisna olmaqla, "Dövlət rüsumu haqqında" Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa görə notariat hərəkətlərinin aparılması üzrə dövlət 
rüsumunun ödənilməsindən azadolmalar tətbiq edilən hallarda xüsusi notariuslar 
tərəfindən bu haqq və notariat hərəkətləri ilə əlaqədar göstərilən xidmətə görə 
haqq tutulmur.”; 

1.2. Aşağıdakı məzmunda 31-1-ci maddə əlavə edilsin: 

“Maddə 31-1. Notariat hərəkətlərinin aparılması üzrə dövlət 
rüsumunun və haqqın tutulmasının xüsusiyyətləri 

Notariat hərəkətlərinin aparılması üçün müraciət etmiş şəxsə verilməsi 
nəzərdə tutulmayan, o cümlədən notariat işinə əlavə edilməsi məqsədi ilə 
sənədlərin surətlərinin təsdiqinə, habelə digər notariat hərəkətinin aparılması 
çərçivəsində elektron informasiya sistemləri və ya ehtiyatları vasitəsilə əldə 
edilmiş məlumat və ya sənədlərin surətinin kağız daşıyıcısına keçirilərək 
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təsdiqinə görə dövlət rüsumu və ya haqq, habelə notariat hərəkətləri ilə əlaqədar 
göstərilən xidmətə görə haqq tutulmur.”; 

1.3. 36-cı maddənin birinci hissəsinin ikinci cümləsində “kağız 
daşıyıcısına keçirilərək” sözləri “kağız daşıyıcıya keçirilərək bu Qanunun 31-1-ci 
maddəsi nəzərə alınmaqla” sözləri ilə əvəz edilsin.  

Maddə 2. Bu Qanun 2021-ci il martın 1-dən qüvvəyə minir. 
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