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RÜSUMLARI NECƏ HESABLANIR

2021-ci ilin oktyabrın 1-dən 

M E T O D İ K     V Ə S A İ T

Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən hazırlanmışdır. 

Bakı şəhəri 2021-ci il



“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa

09 iyul 2021-ci il tarixdə dəyişikliklər edilmişdir 

(qısa məlumat)

Qeyd olunan dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Məhkəmə-hüquq

sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” 3 aprel 2019-cu il tarixli

Fərmanından irəli gəlmişdir.

Belə ki, həmin Fərmanla ölkəmizdə ədalət mühakiməsinin keyfiyyətinin və

səmərəliliyinin artırılması məqsədilə kompleks tədbirlərin görülməsi təmin olunmuş, o

cümlədən dövlət rüsumu ilə bağlı qanunvericiliyə bəzi dəyişikliklər edilmişdir.

Həmin dəyişikliklərə əsasən məhkəməyə iddia, digər ərizə və ya şikayətlərin, habelə

məhkəmə aktının surətinin təkrar verilməsinə görə dövlət rüsumunun dərəcələri ilə

bağlı “Dövlət rüsumu haqqında” Qanunun 8-ci maddəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Eyni zamanda dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər sistemləşdirilmiş, həmçinin

qiymətləndirilən iddia ərizəsinin verilməsinə görə dövlət rüsumu diferensial qaydada

müəyyən olunmuşdur.

Bu dəyişikliklər 2021-ci ilin oktyabrın 1-dən qüvvəyə minir.



Mülki Prosessual Məcəlləyə əsasən məhkəmə xərcləri

dövlət rüsumundan və işə baxılması ilə əlaqədar olan

məsrəflərdən ibarətdir.

Dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd iddia ərizəsinə əlavə edilir

Ödənilmiş dövlət rüsumu Mülki Prosessual Məcəllədə  və qanunvericilikdə 
göstərilən digər hallarda qaytarıla bilər

Dövlət rusumu elektron ödəniş sistemləri, o cümlədən «Elektron məhkəmə 
informasiya sistemi»ndə şəxsi kabinet vasitəsilə ödənilir.

Dövlət rüsumunun minimal məbləği 10 manat, yuxarı həddi isə 50 min manatdır.



Məhkəmədə dövlət rüsumu tutulmalı olan

hərəkətlər

Məhkəmə aktının 
surətinin təkrarən 
verilməsinə görə

Apellyasiya, 
kassasiya və ya 
əlavə kassasiya 

şikayətinin, 
qanuni qüvvəyə 

minmiş məhkəmə 
aktlarına yeni 

açılmış hallar üzrə 
yenidən baxılması 

üçün ərizənin 
verilməsinə görə

İş üzrə icraata 
xitam verilməsi, 

iddianın 
baxılmamış 

saxlanılması və 
məhkəmə 

cərimələrinin 
qoyulması, 

müvəqqəti təminat 
tədbirinin tətbiqi 

və ya bundan 
imtina barədə 
qərardaddan 

şikayət 
verilməsinə görə

Müvəqqəti təminat 
tədbiri barədə 

ərizənin 
verilməsinə görə

İddia predmetinə 
dair müstəqil tələb 
irəli sürən üçüncü 

şəxsin işə 
qoşulması barədə 

ərizənin 
verilməsinə görə

Qiymətləndiril-
məyən iddia 

ərizəsinin, məhkə
mə əmri haqqında 
ərizənin, xüsusi 

icraat qaydasında 
baxılan iş üzrə 

ərizənin 
verilməsinə görə

Qiymətləndirilən 
iddia ərizəsinin 

verilməsinə görə



Qiymətləndirilən iddia ərizəsinin verilməsinə görə

dövlət rüsumunun məbləği

• İddianın qiyməti 1.000 manatadək olduqda - 30 manat

• İddianın qiyməti 1.000 manatdan 10.000 manatadək olduqda - 30 manat + 1.000 
manatdan yuxarı olan hissənin 1%-i

• İddianın qiyməti 10.000 manatdan 100.000 manatadək olduqda - 120 manat + 10.000 
manatdan yuxarı olan hissənin 0,3%-i

• İddianın qiyməti 100.000 manatdan 1.000.000 manatadək olduqda - 390 manat + 100.000 
manatdan yuxarı olan hissənin 0,1%-i

• İddianın qiyməti 1.000.000 manatdan çox olduqda - 1290 manat + 1.000.000 manatdan 
yuxarı olan hissənin 0.05%-i (hər bir halda 50 min manatdan çox olmamaqla)



Qiymətləndirilən iddia ərizəsinin verilməsinə görə

dövlət rüsumunun hesablanma qaydası
Misallar

• İddianın qiyməti 500 manatdır. Ödənilməli olan dövlət rüsumu: 30 manat (İddianın qiyməti 1.000 manatdək olduqda - 30
manat).

• İddianın qiyməti 1.500 manatdır. Bu zaman dövlət rüsumu bu düstur əsasında hesablanacaq: 30 manat + (1.000 manatdan
yuxarı olan hissənin 1%-i, yəni 500×1% = 5 manat) = 35 manat

• İddianın qiyməti 15.000 manatdır. Dövlət rüsumu: 120 man + (10.000 manatdan yuxarı olan hissənin 0,3%-i

, yəni 5.000×0,3% = 15 manat) = 135 manat

• İddianın qiyməti 150.000 manatdır. Dövlət rüsumu: 390 man + (100.000 manatdan yuxarı olan hissənin 0,1%-i, yəni
50.000×0,1% = 50 manat) = 440 manat

• İddianın qiyməti 2.000.000 manatdır. Dövlət rüsumu: 1.290 man+(1.000.000 manatdan yuxarı olan hissənin 0.05%-i, yəni
1.000.000×0.05% = 500 manat) = 1.790 manat.

• https://e-mehkeme.gov.az/Calculator - bu linkə daxil olub elektron kalkuyator vasitəsilə rüsumları
avtomatik, dəqiq və rahat hesablamaq olar.

https://e-mehkeme.gov.az/Calculator


Qiymətləndirilən iddia ərizəsinin verilməsinə görə

dövlət rüsumunun hesablanma qaydası

Misallar
1. Alimentin tutulması və alimentin artırılması tələbləri üzrə dövlət rüsumunun ödənilməsi

• Mülki Prosessual Məcəllənin 112.1.3-cü maddəsinə əsasən aliment alınması haqqındakı iddialarda iddianın qiyməti
bir il ərzində ödəmənin məcmusu ilə müəyyən edilir. Misal üçün, aliment tələbi sabit pul məbləğində 175 manat tələb
olunursa, 2.100 manat (12 ay × 175 manat = 2.100 manat) iddianın qiyməti olacaqdır. Bu halda rüsum “Dövlət
rüsumu” haqqında Qanunun 8.1.2-ci maddəsinə (30 manat + 1.000 manatdan yuxarı olan hissənin 1%-i, yəni 1.000
manat × 1% = 11 manat) uyğun hesablanmalıdır. Beləliklə, 41 manat dövlət rüsumu ödənilməlidir.

• Alimentin artırılması ilə bağlı iddiaların hesablanması zamanı əvvəlki qətnamə ilə müəyyən edilmiş alimentin miqdarı
nəzərə alınmalıdır. Misal: Əvvəlki qətnamə ilə alimentin məbləği sabit məbləğdə 154 manat müəyyən edilmişdir.
Hazırda 175 manat alimentin tutulması tələb edilir. Hesablanma qaydası: 175-154=21 manat. 21 manat × 12 ay =
252 manat. İddianın qiyməti 1.000 manatdan az olduğu üçün 30 manat dövlət rüsumu ödəniləcəkdir.

• Qeyd: “Dövlət rüsumu haqqında” Qanunun 9.1.2-ci maddəsinə əsasən aliment alınması barədə iddialar üzrə
- iddiaçıların dövlət rüsumunu ödəməkdən azad olunduğu nəzərə alınaraq Mülki Prosessual Məcəllənin
119.2-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq dövlət rüsumu iddianın təmin edilmiş hissəsinə mütənasib
olaraq cavabdehdən tutulmalıdır.



Qiymətləndirilən iddia ərizəsinin verilməsinə görə
dövlət rüsumunun hesablanma qaydası

Misallar

2. Pul vəsaitinin alınması, əmlakın tələb edilməsi və torpaq sahəsi tələbi barədə 

iddialar üzrə dövlət rüsumunun ödənilməsi

• Mülki Prosessual Məcəllənin 112.1.1-ci maddəsinə əsasən pul vəsaiti alınması haqqındakı iddialarda iddianın qiyməti
alınan məbləğlə müəyyən edilir. Misal üçün: 15.000 manat pulun tutulması ilə bağlı iddia tələbi “Dövlət rüsumu haqqında”
Qanunun 8.1.3-cü maddəsinə (120 manat + 10.000 manatdan yuxarı olan iddia qiymətinin 0,3 faizi) uyğun olaraq 135
manat (120 manat + 15 manat (5.000 manat × 0,3%) = 135 manat) müəyyən edilməldir.

• Mülki Prosessual Məcəllənin 112.1.2 və 112.1.12-ci maddələrinə əsasən əmlakın tələb edilməsi haqqındakı iddialarda
tələb edilən əmlakın dəyəri ilə, torpaq sahəsi tələbi barədəki iddialarda isə torpağın müəyyən edilmiş qiyməti ilə, bu
olmadıqda isə bazar qiyməti ilə müəyyən edilir. Bu zaman nəzərə alınmalıdır ki, MPM-nin 112.4-cü maddəsinə əsasən
iddianın qiyməti iddiaçı tərəfindən göstərilir.

• İddianın qiyməti iddia ərizəsi verilən vaxt mövcud olmuş bazar qiymətlərinə uyğun olaraq iddia ərizəsinin icraata qəbul
edilməsi mərhələsində müəyyən olunmalıdır. İddianın qiyməti açıq-aşkar əmlakın bazar qiymətinə uyğun olmadıqda,
onun dəyəri məhkəmə tərəfindən müəyyən olunur. Bu zaman rüsumun kəsiri məhkəmə tərəfindən iş həll olunarkən
müəyyən edilmiş iddia qiymətinə müvafiq olaraq alınır və ya artıq ödənilmişdirsə geri qaytarılır.

• Bu qəbildən olan iddialar üzrə dövlət rüsumununun məbləği https://e-mehkeme.gov.az/Calculator ünvanından istifadə
edilməklə hesablana bilər.

https://e-mehkeme.gov.az/Calculator


Fiziki şəxs tərəfindən mülkiyyətində, istifadəsində (icarəsində) 

olan yaşayış evi, mənzil, həyətyanı sahənin torpağı, o cümlədən

bağ sahəsi ilə bağlı ərizənin verilməsinə, habelə fiziki şəxs

tərəfindən istifadəsində (icarəsində) olan kənd təsərrüfatı təyinatlı

torpaqla bağlı ərizənin verilməsinə görə

100 manat



Qiymətləndirilməyən iddia ərizələrinə nikahın pozulması, uşaqla görüş,
valideynin razılığı olmadan uşağın ölkədən çıxarılması, mənzilə köçürmə,
istifadə hüququ ilə bağlı tələblər və s. iddia icraatı qaydasında olan tələblər
daxildir.

• Məhkəmə əmri haqqında ərizələrə aşağıdakılar aiddir: 

• - tələb sadə yazılı formada bağlanmış əqdə (lisenziyalaşdırılan
telekommunikasiya xidmətlərinin göstərilməsi ilə bağlı müqavilələr,
kredit təşkilatları ilə bağlanmış kredit müqavilələri və məişətdə istehlak
edilmiş təbii qaz, su, elektrik və ya istilik enerjisinin haqqının ödənilməsi
barədə tələblər istisna olmaqla) əsaslanırsa;

• - tələb ödənilməmiş, aksept olunmamış və ya aksept tarixi qoyulmamış
veksellərə dair notarius tərəfindən verilmiş protestə əsaslanırsa;

• - tələb alimentin alınması, o cümlədən atalığın müəyyən edilməsi və ya
üçüncü şəxslərin cəlb edilməsi ilə bağlı olmadan yetkinlik yaşına
çatmayan şəxslərə alimentin alınması haqqında verilmişdirsə;

• - tələb hesablanmış, lakin işçiyə ödənilməmiş əmək haqqı barəsində
verilmişdirsə;

• - tələb polis orqanları tərəfindən cavabdehin və ya borclunun axtarışı
üzrə xərclərin alınması haqqında verilmişdirsə;

• - tələb fiziki şəxslərdən vergilər və dövlət məcburi sığortası üzrə qalığın
alınması haqqında verilmişdirsə.

Qiymətləndirilməyən

iddia ərizəsinin, 

məhkəmə əmri

haqqında ərizənin, 

xüsusi icraat

qaydasında baxılan iş

üzrə ərizənin

verilməsinə görə

100 manat



Dövlət rüsumu

Mülki Prosessual Məcəllənin 305-ci maddəsinə əsasən məhkəmələr xüsusi icraat qaydasında aşağıdakı işlərə baxır:

1. hüquqi əhəmiyyəti olan faktların (doğumun, ölümün, nikahın, övladlığa götürmənin və s.) müəyyən edilməsi haqqında;

2. şəxsin xəbərsiz itkin düşmüş hesab edilməsi və ya şəxsin ölmüş elan edilməsi haqqında;

3. şəxsin məhdud fəaliyyət qabiliyyətli və ya fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi haqqında;

4. daşınar əşyanın sahibsiz hesab edilməsi və daşınmaz əşya üzərində dövlət mülkiyyəti hüququnun tanınması haqqında;

5. itirilmiş adsız qiymətli kağızlar və orderli qiymətli kağızlar üzrə hüquqların bərpa edilməsi haqqında (çağırış icraatı);

6. şəxsin psixiatriya stasionarına məcburi yerləşdirilməsi haqqında;

7. övladlığa götürmə haqqında ərizələrə.

8. şəxsin narkoloji-tibb müəssisəsinə məcburi yerləşdirilməsi haqqında;

9. məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxsə uzunmüddətli mühafizə orderinin verilməsi haqqında;

10. vergi ödəyicisi və ya sığortaedən olan fiziki şəxslərin və ya hüquqi şəxslərin icra orqanının rəhbərinin ölkədən getmək

hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması haqqında;

11. şəxsin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını itirməsi haqqında;

12. terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində aktivlərin dondurulması haqqında;

13. bankın öhdəliklərinin könüllü restrukturizasiyası haqqında;

14. internet informasiya ehtiyatına müraciətin məhdudlaşdırılması haqqında.

15. mediasiya prosesi nəticəsində bağlanılmış barışıq sazişinin təsdiq edilməsi haqqında.

Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə xüsusi icraat qaydasında başqa işlərə baxılması da nəzərdə tutula bilər.

Nəzərə alınmalıdır ki, bu qəbildən olan işlər üzrə dövlət rüsumu ərizəçiyə aid edilir. Eyni zamanda bəzi kateqoriya

işlərdə (Vergi ödəyicisi və ya sığortaedən olan fiziki şəxslərin və ya hüquqi şəxslərin icra orqanının rəhbərinin

ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması və s.) büdcə təşkilatları olan ərizəçilər “Dövlət rüsumu
haqqında” Qanunun 9.1.14-cü maddəsinə əsasən rüsum ödəməkdən azad olunurlar.

Qiymətləndirilməyən 

iddia ərizəsinin, 

məhkəmə əmri

haqqında ərizənin, 

xüsusi icraat

qaydasında baxılan iş

üzrə ərizənin

verilməsinə görə

100 manat



Dövlət rüsumu

Qeyd

Mülki Prosessual Məcəlləyə əsasən

mübahisə predmeti barəsində müstəqil

tələblər irəli sürən üçüncü şəxslər işin

məhkəmədə baxılmağa hazırlanması

yekunlaşana qədər bir tərəfə və yaxud hər

iki tərəfə qarşı iddia irəli sürməklə işə

qarışa bilərlər.

Onlar bu Məcəllənin 4.3 ‒ 4.6-cı

maddələrində müəyyən edilmiş qaydalara

əməl olunması vəzifəsi istisna olmaqla,

iddiaçının bütün hüquqlarından istifadə

edir və onun bütün vəzifələrini daşıyırlar.

İddia predmetinə dair müstəqil
tələb irəli sürən üçüncü

şəxsin işə qoşulması barədə
ərizənin verilməsinə görə

«Dövlət rüsumu haqqında» 
Qanunun 8.1 və ya 8.2-ci 

maddələrində nəzərdə 
tutulmuş qayda əsasında

ödənilir.



Dövlət rüsumunun 

hesablanma qaydası Misal: 15.000 manat pulun tutulması ilə bağlı iddia

tələbi üzrə “Dövlət rüsumu haqqında” Qanunun

8.1.3-cü maddəsinə (120 manat + 10.000 manatdan

yuxarı olan iddia qiymətinin 0,3 faizi) uyğun olaraq

rüsum 135 manat (120 manat + 5000 manatın 0,3

faizi 15 manat = 135 manat) müəyyən edilmişdir.

Bu halda müvəqqəti təminat tədbiri barədə ərizənin

verilməsinə görə 13 manat 50 qəpik (135*10% = 13,5)

müəyyən ediləcəkdir.

Müvəqqəti təminat tədbiri barədə

ərizənin verilməsinə görə -

«Dövlət rüsumu haqqında» Qanunun

müvafiq olaraq 8.1-ci və ya 8.2-ci 

maddələrində müəyyən edilmiş dövlət

rüsumunun 10 faizi

(hər bir halda 10 manatdan az
olmamaqla)



Dövlət rüsumu
• İş üzrə icraata xitam verilməsi, 

iddianın baxılmamış saxlanılması və 

məhkəmə cərimələrinin qoyulması, 

müvəqqəti təminat tədbirinin tətbiqi 

və ya bundan imtina barədə 

qərardaddan şikayət verilməsinə 

görə

• 50 manat



Dövlət rüsumu

Apellyasiya, kassasiya və ya əlavə kassasiya

şikayətinin, qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə

aktlarına yeni açılmış hallar üzrə yenidən

baxılması üçün ərizənin verilməsinə görə

«Dövlət rüsumu haqqında» Qanunun 8.1 və  

8.2-ci maddəsində müəyyən edilmiş dövlət 

rüsumunun 

50 faizi



Dövlət rüsumu

Məhkəmə aktının surətinin

təkrarən verilməsinə görə

10 manat və 10-cu səhifədən yuxarı hər 

səhifəyə görə 0.2 manat



«Dövlət rüsumu haqqında» Qanunun 9.1-
1-ci maddəsi “Mediasiya haqqında”
Qanuna uyğun olaraq mediasiya
prosesinin nəticəsinə dair barışıq sazişi
bağlanmadıqda, məhkəməyə müraciət
edərkən mediasiya prosesi ilə bağlı
xərclərin öz üzərinə düşən hissəsini
ödəmiş tərəf və ya həmin Qanunun 36.2-ci
maddəsinə uyğun olaraq mediasiya
xərclərini ödəmiş tərəf dövlət rüsumunu
ödəməkdən azad olunur.

Bu Qanunda nəzərdə tutulmuş dövlət
rüsumunun məbləği çəkilmiş xərclərdən
artıq olduqda, tərəf çəkdiyi xərc həddində
dövlət rüsumundan azad edilir.

Q E Y D : 


