
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Elektroenergetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişiklik edilməsi barədə 

 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 11-ci bəndini rəhbər tutaraq 
qərara alır: 

 
“Elektroenergetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998, № 6, maddə 363; 
2001, № 11, maddə 696; 2002, № 12, maddə 709; 2003, № 1, maddə 12; 2006, 
№ 8, maddə 657; 2008, № 5, maddə 348; 2009, № 10, maddə 768; 2010, № 5, 
maddə 374; 2011, № 4, maddə 261, № 12, maddə 1090; 2016, № 12, maddə 
1990; 2018, № 3, maddə 379; 2019, № 6, maddə 988; 2021, № 5, maddə 429) 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

 
1. 3-cü maddənin üçüncü hissəsinin ikinci cümləsindən “və istilik” sözləri 

çıxarılsın və həmin hissəyə aşağıdakı məzmunda üçüncü cümlə əlavə edilsin: 
“İstilik enerjisi istehlakçısının enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması və ya 

əlavə enerji (güc) alınması üçün texniki şərtlərin verilməsi bu Qanunun 11-ci 
maddəsinin birinci hissəsində göstərilən istilik enerjisindən istifadə qaydaları ilə 
müəyyən edilir.”.  

2. 11-ci maddə üzrə: 
2.1. birinci hissənin ikinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilsin: 
“Müqavilələr müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan 

(qurum) tərəfindən təsdiq edilən elektrik enerjisindən istifadə qaydalarına və istilik 
enerjisindən istifadə qaydalarına uyğun tərtib edilməklə müvafiq olaraq 
aşağıdakıları əks etdirməlidir:”; 

2.2. beşinci hissənin birinci cümləsinə “elektrik” sözündən, ikinci cümləsinə 
“Elektrik” sözündən və hər iki halda “elektrik” sözündən sonra “və ya istilik” 
sözləri əlavə edilsin; 

2.3. altıncı hissə üzrə: 
2.3.1. ikinci cümlə müvafiq olaraq üçüncü cümlə hesab edilsin və aşağıdakı 

məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin: 
“Enerji təchizatı müəssisəsi istehlakçıya verdiyi istilik enerjisinin dəyərini 

sayğacın göstəricilərinə (sayğac yalnız binanın istilik şəbəkəsinə qoşulma 
nöqtəsində quraşdırıldığı halda isə bu Qanunun 11-ci maddəsinin birinci 
hissəsində göstərilən istilik enerjisindən istifadə qaydalarına) əsasən tam 
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hesablamalı və hər ay istehlakçıya məlumat (hesab) təqdim etməlidir 
(göndərməlidir).”; 

2.3.2. üçüncü cümləyə hər iki halda “elektrik” sözündən sonra “və istilik”  
sözləri əlavə edilsin; 

2.4. yeddinci hissəyə “hesabına” sözündən sonra “(istilik enerjisinə 
münasibətdə bu Qanunun 11-ci maddəsinin birinci hissəsində göstərilən istilik 
enerjisindən istifadə qaydalarında müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla)” 
sözləri əlavə edilsin; 

2.5. onuncu hissəyə hər iki halda “paylayıcı şəbəkəyə” sözlərindən sonra 
“və ya istilik şəbəkəsinə” sözləri əlavə edilsin; 

2.6. aşağıdakı məzmunda on birinci hissə əlavə edilsin: 
“Enerji təchizatı müəssisəsi istehlakçıya istilik enerjisinin verilməsini  

aşağıdakı hallarda dayandırır: 
istehlakçının müvafiq yazılı müraciəti (istilik enerjisinin verilməsinin 

dayandırılmasının səbəbi və müddəti göstərilməklə) olduqda; 
enerji təchizatı müəssisəsinin istehlakçıya verdiyi istilik enerjisinin hesabı 

istehlakçıya təqdim edildikdən (göndərildikdən) sonra müvafiq vəsait bir ay 
müddətində tam məbləğdə ödənilmədikdə; 

enerji təchizatı müəssisəsi ilə müvafiq müqavilə bağlanmadıqda; 
istehlakçıya məxsus olan və ölçüləri istilik təchizatı sisteminin layihəsi ilə 

müəyyən edilmiş qızdırıcı cihazlara əlavə hissələrin quraşdırılması, istilik 
sistemlərində istilik daşıyıcılarından təyinatından kənar istifadə (sistemdən və 
qızdırıcı cihazlardan suyun boşaldılması) halları aşkar edildikdə; 

təmir-profilaktika və qəza işləri görüldükdə, o cümlədən baş verən yanğının 
və ya qaz sızmasının qarşısı alındıqda; 

məhkəmənin qərarı ilə; 
dini ekstremizm əleyhinə xüsusi əməliyyat aparıldıqda, həmin əməliyyatın 

aparılma zonasında, dini ekstremizm əleyhinə xüsusi əməliyyat aparan orqanın 
göstərişi əsasında.”. 
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