
“Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 27 iyun tarixli 1617-

VQ nömrəli Qanununun tətbiqi və Aqrar Sığorta Fondunun yaradılması barədə 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci 

bəndlərini rəhbər tutaraq, “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu 

il 27 iyun tarixli 1617-VQ nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin 

Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 

1. “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.2-ci maddəsinə 

uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasında aqrar sığorta sisteminin təşkilini, inkişafını və 

dayanıqlılığını, habelə idarəedici qurumun formalaşdırılmasını təmin edən və onun 

fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirən “Aqrar Sığorta Fondu” qeyri-kommersiya hüquqi şəxsi 

(bundan sonra – Fond) yaradılsın. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

2.1. iki ay müddətində: 

2.1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin aktlarının “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 

təqdim etsin; 

2.1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının 

həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 

məlumat versin; 

2.1.3. həmin Qanunun 4.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, aqrar sığorta predmetinin 

tərkibini müəyyən edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

2.1.4. həmin Qanunun 10.1-ci maddəsinin ikinci cümləsinə uyğun olaraq, müstəqil 

ekspertlərin imtahanının keçirilməsi qaydasını müəyyən edib Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə məlumat versin; 

2.1.5. həmin Qanunun 15.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, sığorta haqqının dövlət 

büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilməli olan hissəsinin təmin edilməsi üçün aqrar sığorta 

orqanının müraciətinə əlavə ediləcək sənədlərin siyahısını müəyyən edib Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

2.1.6. Fondun nizamnaməsini Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının təklifləri 

əsasında təsdiq edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

2.2. “Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bir sıra məsələlər barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 22 dekabr tarixli 431 nömrəli Fərmanının 1.10.1.5-ci 

(kənd təsərrüfatı sahəsində islahatlar aparılması ilə bağlı xərclər) yarımbəndində nəzərdə 

tutulmuş vəsait hesabına Fondun ilkin nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasını, habelə 

2020-ci və 2021-ci illərin dövlət büdcələrinin layihələrində Fondun nizamnamə kapitalının 
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artırılması məqsədilə müvafiq olaraq 5 000 000 (beş milyon) və 3 000 000 (üç milyon) manat 

vəsaitin nəzərdə tutulmasını, həmin vəsaitlər hesabına Fondun nizamnamə kapitalının 

artırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 

2.3. dörd ay müddətində: 

2.3.1. həmin Qanunun 5.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, aqrar sığorta üzrə təminat 

verilən risklərin tərkibini müəyyən edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 

məlumat versin; 

2.3.2. həmin Qanunun 6.1-ci maddəsinə uyğun olaraq, sığorta qaydalarını 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası 

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının təklifləri əsasında təsdiq edib Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

2.3.3. həmin Qanunun 7.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, aqrar sığorta haqqının hər bir 

sığorta məhsulu üzrə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilməli olan hissəsini 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təklifləri əsasında təsdiq edib 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

2.3.4. həmin Qanunun 13.2-ci maddəsinin ikinci cümləsinə uyğun olaraq, “Aqrar 

sığorta” informasiya sisteminin əsasnaməsini Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının təklifləri 

əsasında təsdiq edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

2.3.5. həmin Qanunun 13.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, “Aqrar sığorta” informasiya 

sisteminə inteqrasiya ediləcək informasiya sistemlərinin və onlardan əldə olunması 

nəzərdə tutulan məlumatların siyahısını Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının təklifləri 

əsasında müəyyən edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

2.4. həmin Qanunun 7.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, aqrar sığorta haqqının dövlət 

büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilməli olan hissəsini hər il üçün dövlət büdcəsinin 

layihəsində nəzərdə tutsun və bununla bağlı təkliflərini hər il sentyabr ayının 25-dək 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.16-cı maddəsində 

nəzərdə tutulmuş sənədlərlə birlikdə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim 

etsin; 

2.5. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

2.6. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

3. Müəyyən edilsin ki: 

3.1. “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun: 

3.1.1. 4.2-ci, 5.3-cü, 6.1-ci, 7.2-ci, 8.1-ci, 8.5-ci maddələrində, 10.1-ci maddəsinin birinci 

(hər iki halda) və ikinci cümlələrində, 10.2-ci maddəsinin birinci cümləsində (hər iki 

halda), 10.4-cü maddəsində, 13.2-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 13.3-cü, 15.3-cü (hər iki 



halda) və 15.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir; 

3.1.2. 8.1-ci maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti nəzərdə tutulur; 

3.1.3. 4.2-ci, 5.3-cü, 6.1-ci, 7.2-ci maddələrində, 10.1-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 

13.2-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 13.3-cü və 15.3-cü (ikinci halda) maddələrində 

“orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulur; 

3.1.4. 8.5-ci, 15.3-cü (birinci halda) və 15.4-cü maddələrində “orqan (qurum)” dedikdə 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi nəzərdə tutulur; 

3.1.5. 10.1-ci maddəsinin birinci cümləsində (birinci halda) “orqan (qurum)” dedikdə 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi nəzərdə tutulur; 

3.1.6. 10.1-ci maddəsinin birinci cümləsində (ikinci halda), 10.2-ci maddəsinin birinci 

cümləsində (birinci halda) və 10.4-cü maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası nəzərdə tutulur; 

3.1.7. 10.2-ci maddəsinin birinci cümləsində (ikinci halda) “orqan (qurum)” dedikdə 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi nəzərdə tutulur; 

3.2. Fondun ilkin nizamnamə kapitalı 1 000 000 (bir milyon) manatdır və dövlət 

büdcəsinin vəsaiti hesabına formalaşır; 

3.3. Fondda ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən və 5 üzvdən – Azərbaycan 

Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin (2 nəfər), Azərbaycan Respublikası Maliyyə 

Nazirliyinin (1 nəfər), Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının (1 

nəfər) və fermerlər assosiasiyasının (1 nəfər) nümayəndələrindən ibarət Himayəçilik Şurası 

yaradılır. Fondun Himayəçilik Şurasının sədri Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyinin nümayəndəsidir; 

3.4. Fondun fəaliyyətinin idarə edilməsi qaydası ilə bağlı digər məsələlər Azərbaycan 

Respublikası Mülki Məcəlləsinin 115.6-cı maddəsinə uyğun olaraq onun nizamnaməsi ilə 

tənzimlənir. 

4. Fondda təsisçinin səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi aşağıdakılara həvalə edilsin: 

4.1. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə: 

4.1.1. Fondun nizamnamə kapitalının miqdarının müəyyən edilməsi; 

4.1.2. Fondun yenidən təşkili barədə qərarın qəbul edilməsi və Fondun ləğvi 

məsələsinin həlli; 

4.2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə: 

4.2.1. Fondun nizamnaməsinin təsdiqi; 

4.3. Fondun Himayəçilik Şurasına: 

4.3.1. bu Fərmanın 4.1-ci və 4.2-ci bəndləri nəzərə alınmaqla, Azərbaycan 

Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə hüquqi şəxsin təsisçisinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş 

digər məsələlərin həlli. 

5. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi: 

5.1. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası ilə birlikdə: 



5.1.1. bu Fərmanın 2.1.6-cı yarımbəndində qeyd olunan məsələ ilə bağlı təkliflərini bir 

ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin; 

5.1.2. bu Fərmanın 2.3.2-ci, 2.3.4-cü və 2.3.5-ci yarımbəndlərində qeyd olunan 

məsələlərlə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin; 

5.2. bu Fərmanın 2.3.3-cü yarımbəndində qeyd olunan məsələ ilə bağlı təkliflərini iki 

ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin; 

5.3. bu Fərmanın 2.4-cü bəndində qeyd olunan məsələ ilə bağlı təkliflərini “Büdcə 

sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-ci maddəsinə uyğun olaraq 

aidiyyəti üzrə təqdim etsin; 

5.4. “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan və bu 

Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

6. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası: 

6.1. “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 10.2-ci 

maddəsinin birinci cümləsində nəzərdə tutulan tələbləri Azərbaycan Respublikasının 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla üç ay müddətində müəyyən etsin; 

6.2. “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan və bu 

Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

7. “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı: 

7.1. qəbul ediləcək Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları, Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 

hüquqi aktları həmin Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən tez qüvvəyə minməsin; 

7.2. qanunların və normativ xarakterli aktların layihələri hazırlanarkən həmin 

Qanunun qüvvəyəminmə tarixi nəzərə alınsın. 

8. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların “Aqrar sığorta 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin edib 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 

 
İlham ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 19 avqust 2019-cu il 

    № 809 

 


