
 «Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti 
Mәcәllәsinin tәsdiq edilmәsi, qüvvәyә minmәsi vә bununla 

bağlı hüquqi tәnzimlәmә haqqında» Azәrbaycan 
Respublikasının 2012-ci il 29 iyun tarixli 392-IVQ nömrәli 

Qanununun tәtbiqi barәdә 

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Fәrmanı 

Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddәsinin 19-cu bәndini rәhbәr 
tutaraq, «Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinin tәsdiq 
edilmәsi, qüvvәyә minmәsi vә bununla bağlı hüquqi tәnzimlәmә haqqında» Azәrbaycan 
Respublikasının 2012-ci il 29 iyun tarixli 392-IVQ nömrәli 

 Qanununun qüvvәyә minmәsi ilә әlaqәdar hәmin Qanunun tәtbiqini tәmin etmәk mәqsәdi ilә 
qәrara alıram:  

1. Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti: 

1.1. üç ay müddәtindә Azәrbaycan Respublikası qanunlarının vә Azәrbaycan 
Respublikası Prezidentinin aktlarının «Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma 
vә Tikinti Mәcәllәsinin tәsdiq edilmәsi, qüvvәyә minmәsi vә bununla bağlı 
hüquqi tәnzimlәmә haqqında» Azәrbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğunlaşdırılması ilә bağlı tәkliflәrini hazırlasın vә Azәrbaycan Respublikasının 
Prezidentinә tәqdim etsin; 

1.2. üç ay müddәtindә Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin normativ 
hüquqi aktlarının hәmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını tәmin etsin vә bu barәdә 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә mәlumat versin; 

1.3. mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hәmin 
Qanuna uyğunlaşdırılmasını nәzarәtdә saxlasın vә bunun icrası barәdә beş ay 
müddәtindә Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә mәlumat versin; 

1.4. dörd ay müddәtindә: 

1.4.1. Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinin 
pozulmasına görә mәsuliyyәt növlәrini müәyyәn edәn qanun layihәlәrini 
hazırlayıb Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә tәqdim etsin; 

1.4.2. Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinә 
uyğun olaraq, tikinti layihәlәrini ekspertizadan keçirәn ekspertiza 
müәssisәlәrinin yanlış rәyi nәticәsindә tikinti obyektinә dәymiş ziyana 
görә mülki vә inzibati mәsuliyyәt müәyyәn edәn qanun layihәlәrini 
hazırlayıb Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә tәqdim etsin; 

1.4.3. dövlәt şәhәrsalma nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi qaydalarının 
layihәsini hazırlayıb Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә tәqdim 
etsin; 



1.4.4. hәmin Mәcәllәnin 90.4-cü maddәsinә uyğun olaraq, tikinti 
layihәlәrinin ekspertizadan keçirilmәsi qaydalarının layihәsini hazırlayıb 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә tәqdim etsin; 

1.4.5. hәmin Mәcәllәnin 92.10-cu maddәsinә uyğun olaraq, tikinti işlәrinin 
dayandırılması qaydasının layihәsini hazırlayıb Azәrbaycan 
Respublikasının Prezidentinә tәqdim etsin; 

1.4.6. hәmin Mәcәllәnin 95.7-ci maddәsinә uyğun olaraq, tikinti 
obyektlәrinin sökülmәsi qaydalarının layihәsini hazırlayıb Azәrbaycan 
Respublikasının Prezidentinә tәqdim etsin; 

1.4.7. hәmin Mәcәllәnin 97.5-ci maddәsinә uyğun olaraq, tikintiyә dövlәt 
nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi qaydalarının layihәsini hazırlayıb 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә tәqdim etsin; 

1.5. hәmin Mәcәllәnin 47.4.3-cü vә 95.1.1-ci maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş 
«müvafiq icra hakimiyyәti orqanı»nın sәlahiyyәtlәrini hәyata keçirәn icra 
hakimiyyәti orqanları barәdә tәkliflәrini üç ay müddәtindә Azәrbaycan 
Respublikasının Prezidentinә tәqdim etsin; 

1.6. beş ay müddәtindә: 

1.6.1. Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinin 
11.1-ci maddәsinin ikinci cümlәsinә uyğun olaraq, müfәssәl plan olmadığı 
vә ya onun müddәti bitdiyi hallarda tikintiyә icazә verilmәsi vә ya 
mәlumatlandırma icraatı mәqsәdlәri üçün tikinti layihәlәrinin onların 
hәyata keçirilәcәklәri әrazinin planlaşdırılması sәnәdlәrinә (baş planlara 
vә (vә ya) ümumi planlara), habelә müfәssәl planın hazırlanması zamanı 
nәzәrә alınan tәlәblәrә uyğunluğunun müәyyәnlәşdirilmәsi qaydalarını 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti ilә razılaşdıraraq tәsdiq etsin; 

1.6.2. hәmin Mәcәllәnin 16.2-ci maddәsinә uyğun olaraq, şәhәrsalma vә 
tikinti fәaliyyәtinin vahid informasiya tәminatı sisteminin tәşkili vә 
fәaliyyәti qaydasını, elәcә dә sistemә daxil edilәn mәlumatların tәrkibini, 
hәmin mәlumatların tәqdim edilmәsi vә işlәnilmәsi qaydalarını 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti ilә razılaşdıraraq müәyyәn etsin; 

1.6.3. hәmin Mәcәllәnin 20.2-ci maddәsinin üçüncü cümlәsinә uyğun 
olaraq, qonşu әrazi vahidlәrinin әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrini bir-birilә 
razılaşdırma qaydalarını müәyyәn etsin vә bu barәdә Azәrbaycan 
Respublikasının Prezidentinә mәlumat versin; 

1.6.4. hәmin Mәcәllәnin 22.7-ci maddәsinә uyğun olaraq, әrazilәrin 
zonalaşdırılması, tikintinin növü vә miqyası ilә bağlı müfәssәl qaydaları 
müәyyәn etsin vә bu barәdә Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә 
mәlumat versin; 

1.6.5. hәmin Mәcәllәnin 30.3-cü maddәsinә uyğun olaraq, әrazi 
planlaşdırılması ilә bağlı ictimai müzakirәlәrin tәşkili vә keçirilmәsi 
qaydasını Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti ilә razılaşdıraraq 
müәyyәn etsin; 



1.6.6. hәmin Mәcәllәnin 32.3-cü maddәsinә uyğun olaraq, ümumi vә baş 
planların hazırlanması, razılaşdırılması vә tәsdiq olunması qaydalarını 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti ilә razılaşdıraraq müәyyәn etsin; 

1.6.7. hәmin Mәcәllәnin 33.3-cü maddәsinin üçüncü cümlәsinә uyğun 
olaraq, monitorinqin predmetini vә hәyata keçirilmәsi qaydasını 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti ilә razılaşdıraraq müәyyәn etsin; 

1.6.8. hәmin Mәcәllәnin 34.3-cü maddәsinә uyğun olaraq, müfәssәl 
planların hazırlanması, razılaşdırılması vә tәsdiq olunması qaydalarını, 
habelә hәmin planların razılaşdırıldığı orqanların siyahısını Azәrbaycan 
Respublikasının Prezidenti ilә razılaşdıraraq müәyyәn etsin; 

1.6.9. hәmin Mәcәllәnin 52.3-cü maddәsinә uyğun olaraq, peşәkarlıq 
sertifikatlarının verilmәsi vә ya lәğv edilmәsi qaydalarını, habelә 
sertifikatlaşdırılmalı peşәlәrin siyahısını müәyyәn etsin vә bu barәdә 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә mәlumat versin; 

1.6.10. hәmin Mәcәllәnin 55.1-ci maddәsinә uyğun olaraq, tikinti 
materiallarının vә mәmulatının standartlara uyğunluğunun yoxlanılması 
qaydalarını Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti ilә razılaşdıraraq 
müәyyәn etsin; 

1.6.11. hәmin Mәcәllәnin 55.2-ci maddәsinin ikinci cümlәsinә uyğun 
olaraq, akkreditasiya qaydalarını Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 
ilә razılaşdıraraq müәyyәn etsin; 

1.6.12. hәmin Mәcәllәnin 57.3-cü maddәsinә uyğun olaraq, Mәcәllәnin 
57.2.5-57.2.6-cı maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş tәlәblәrlә bağlı qaydaları 
müәyyәn etsin vә bu barәdә Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә 
mәlumat versin; 

1.6.13. hәmin Mәcәllәnin 58.4-cü maddәsinә uyğun olaraq, mühәndis-
axtarış işlәrinin yerinә yetirilmәsi qaydalarını müәyyәn etsin vә bu barәdә 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә mәlumat versin; 

1.6.14. hәmin Mәcәllәnin 60.1-ci maddәsinin birinci vә ikinci 
cümlәlәrindә nәzәrdә tutulmuş tәlәblәrlә bağlı qaydaları müәyyәn etsin vә 
bu barәdә Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә mәlumat versin; 

1.6.15. hәmin Mәcәllәnin 63.1-ci maddәsinin ikinci cümlәsinә uyğun 
olaraq, tikinti obyektlәrinin mühәndis-kommunikasiya tәminatı 
qaydalarını Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti ilә razılaşdıraraq 
müәyyәn etsin; 

1.6.16. hәmin Mәcәllәnin 67.4-cü maddәsinin ikinci cümlәsinә uyğun 
olaraq, tәhlükә potensiallı tәbiәt vә texnogen xarakterli hadisәlәrin baş 
vermә ehtimalının yüksәk olduğu zonalarda mühafizә tәdbirlәrinin növlәri 
vә onların tәtbiqi hallarını müәyyәn etsin vә bu barәdә Azәrbaycan 
Respublikasının Prezidentinә mәlumat versin; 



1.6.17. hәmin Mәcәllәnin 69.8-ci maddәsinә uyğun olaraq, ara mәsafәsi 
ilә bağlı müfәssәl qaydaları müәyyәn etsin vә bu barәdә Azәrbaycan 
Respublikasının Prezidentinә mәlumat versin; 

1.6.18. hәmin Mәcәllәnin 75.6-cı maddәsinin ikinci cümlәsinә uyğun 
olaraq, tikintiyә icazәdә nәzәrdә tutulan әlavә şәrtlәrin siyahısını vә 
onların tәtbiqi hallarını Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti ilә 
razılaşdıraraq müәyyәn etsin; 

1.6.19. hәmin Mәcәllәnin 77.2-ci maddәsinin ikinci cümlәsinә uyğun 
olaraq, tikintiyә icazәnin qüvvәdә olma müddәtinin uzadılması ilә bağlı 
halları Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti ilә razılaşdıraraq müәyyәn 
etsin; 

1.6.20. hәmin Mәcәllәnin 78.1-ci maddәsinә uyğun olaraq, tәhlükә 
potensiallı vә ya dövlәt әhәmiyyәtli tikinti obyektlәrinin tikintisinә icazә 
ilә bağlı әlavә tәlәblәri Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti ilә 
razılaşdıraraq müәyyәn etsin; 

1.6.21. hәmin Mәcәllәnin 78.2-ci maddәsinә uyğun olaraq, tәhlükә 
potensiallı vә ya dövlәt әhәmiyyәtli tikinti obyektlәrinin siyahısını 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti ilә razılaşdıraraq tәsdiq etsin; 

1.6.22. hәmin Mәcәllәnin 83.0.5-ci maddәsinә uyğun olaraq, tikinti 
layihәsinin texnologiya bölmәsinin hazırlanması tәlәb olunan halları 
müәyyәn etsin vә bu barәdә Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә 
mәlumat versin; 

1.6.23. hәmin Mәcәllәnin 98.3-cü maddәsinә uyğun olaraq, texniki 
nәzarәtin hәyata keçirilmәsinin tәlәb olunmadığı tikinti obyektlәrinin 
siyahısını Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti ilә razılaşdıraraq 
müәyyәn etsin; 

1.6.24. hәmin Mәcәllәnin 101.4-cü maddәsinә uyğun olaraq, tikinti 
obyektinin istismarına icazәnin vahid formasını Azәrbaycan 
Respublikasının Prezidenti ilә razılaşdıraraq müәyyәn etsin; 

1.6.25. hәmin Mәcәllәnin 102.8-ci maddәsinә uyğun olaraq, tikinti 
sәnәdlәrinin siyahısını Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti ilә 
razılaşdıraraq müәyyәn etsin; 

1.6.26. hәmin Mәcәllәnin 104.4-cü maddәsinә uyğun olaraq, Tikintilәrin 
Dövlәt reyestrinә daxil edilәn mәlumatların tәrkibini, hәmin mәlumatların 
tәqdim edilmәsi vә reyestrin aparılması qaydalarını Azәrbaycan 
Respublikasının Prezidenti ilә razılaşdıraraq müәyyәn etsin; 

1.7. altı ay müddәtindә: 

1.7.1. tikinti fәaliyyәtinin әtraf mühitә tәsirinin qiymәtlәndirilmәsinә dair 
qanun layihәsini hazırlayıb Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә 
tәqdim etsin; 



1.7.2. «İcbari sığorta haqqında» Azәrbaycan Respublikasının Qanununda 
tikinti fәaliyyәti subyektlәrinin peşә mәsuliyyәtinin icbari sığortası ilә 
bağlı dәyişikliklәr edilmәsi barәdә tәkliflәrini hazırlayıb Azәrbaycan 
Respublikasının Prezidentinә tәqdim etsin; 

1.7.3. «Memarlıq fәaliyyәti haqqında» Azәrbaycan Respublikası 
Qanununun yeni layihәsini hazırlayıb Azәrbaycan Respublikasının 
Prezidentinә tәqdim etsin; 

1.7.4. şәhәrsalma kadastrının yaradılması vә aparılması qaydaları ilә bağlı 
tәkliflәrini Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә tәqdim etsin; 

1.7.5. Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinin 
15-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ 
sәnәdlәr sisteminin konsepsiyası barәdә tәkliflәrini Azәrbaycan 
Respublikasının Prezidentinә tәqdim etsin; 

1.8. «Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinin tәsdiq 
edilmәsi, qüvvәyә minmәsi vә bununla bağlı hüquqi tәnzimlәmә haqqında» 
Azәrbaycan Respublikasının Qanunundan irәli gәlәn digәr mәsәlәlәri hәll etsin. 

2. Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyi mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarının vә normativ xarakterli aktların «Azәrbaycan Respublikasının 
Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinin tәsdiq edilmәsi, qüvvәyә minmәsi vә bununla bağlı 
hüquqi tәnzimlәmә haqqında» Azәrbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğunlaşdırılmasını tәmin etsin vә bu barәdә Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr 
Kabinetinә mәlumat versin. 

3. Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Şәhәrsalma vә Arxitektura Komitәsi üç ay 
müddәtindә: 

3.1. Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinin 59.1-ci 
maddәsinә uyğun olaraq, tikinti obyektinin sahәsinin vә hәcminin hesablanması 
qaydalarını müәyyәn etsin; 

3.2. hәmin Mәcәllәnin 73.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş halları müәyyәn 
etsin. 

4. Müәyyәn edilsin ki: 

4.1. Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinin 47.3-cü, 
47.4.5-ci (ikinci halda), 47.4.6-cı (ikinci halda), 75.11-ci maddәlәrindә, 81.1-ci 
maddәsinin birinci vә ikinci cümlәlәrindә, 81.2-ci, 81.4-cü maddәlәrindә, 84.1-ci 
maddәsinin ikinci cümlәsindә (ikinci halda), 90.4-cü, 92.10-cu, 92-1.1-ci, 92-1.2-
ci (hәr üç halda) maddәlәrindә, 93.1-ci maddәsinin birinci cümlәsindә (üçüncü 
halda), 95.3-1-ci maddәsinin birinci cümlәsindә, 95.5-ci maddәsindә (ikinci 
halda), 95.7-ci, 97.5-ci maddәlәrindә, 101.2-ci maddәsindә (ikinci halda), 102.2-
ci maddәsinin birinci cümlәsindә (ikinci halda), 102.4-cü maddәsindә (ikinci 
halda), 102.5-ci maddәsindә (ikinci halda), 102.7-ci vә 103.2-ci maddәlәrinin 
birinci cümlәlәrindә (ikinci halda) nәzәrdә tutulmuş «müvafiq icra hakimiyyәti 
orqanı»nın sәlahiyyәtlәrini Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti hәyata keçirir; 



4.2. hәmin Mәcәllәnin 16.2-ci maddәsindә, 20.2-ci maddәsinin üçüncü 
cümlәsindә, 22.7-ci, 30.3-cü, 32.2-ci, 32.3-cü, 33.1-ci maddәlәrindә, 33.3-cü 
maddәsinin üçüncü cümlәsindә, 34.3-cü maddәsindә, 35.1-ci maddәsinin ikinci 
cümlәsindә, 52.3-cü, 55.1-ci maddәlәrindә, 55.2-ci maddәsinin ikinci cümlәsindә, 
57.3-cü, 58.4-cü maddәlәrindә, 60.1-ci maddәsinin üçüncü cümlәsindә, 63.1-ci 
maddәsinin ikinci cümlәsindә, 67.4-cü maddәsinin ikinci cümlәsindә, 69.8-ci 
maddәsindә, 75.4-cü maddәsinin birinci cümlәsindә (ikinci halda), 75.6-cı 
maddәsinin ikinci cümlәsindә, 75.7-ci maddәsinin üçüncü cümlәsindә, 77.2-ci 
maddәsinin ikinci cümlәsindә, 78.1-ci, 78.2-ci, 83.0.5-ci, 83.0.6-cı, 98.3-cü, 
101.4-cü, 102.8-ci, 104.4-cü maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş «müvafiq icra 
hakimiyyәti orqanı»nın sәlahiyyәtlәrini Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr 
Kabineti hәyata keçirir; 

4.3. hәmin Mәcәllәnin 4.3-cü, 5.2-ci, 48.3.1-ci maddәlәrindә, 66.3-cü maddәsinin 
ikinci cümlәsindә nәzәrdә tutulmuş «müvafiq icra hakimiyyәti orqanı»nın 
sәlahiyyәtlәrini әsasnamәlәrinә uyğun olaraq Azәrbaycan Respublikasının 
Fövqәladә Hallar Nazirliyi, Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Şәhәrsalma vә 
Arxitektura Komitәsi vә yerli icra hakimiyyәti orqanları hәyata keçirirlәr; 

4.4. hәmin Mәcәllәnin 13-cü maddәsindә, 20.4-cü maddәsinin ikinci cümlәsindә, 
24.1-ci maddәsindә vә 24.2-ci maddәsinin birinci cümlәsindә nәzәrdә tutulmuş 
«müvafiq icra hakimiyyәti orqanı»nın sәlahiyyәtlәrini ümumi vә baş planlara 
münasibәtdә Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Şәhәrsalma vә Arxitektura 
Komitәsi, müfәssәl planlara münasibәtdә isә yerli icra hakimiyyәti orqanları 
hәyata keçirirlәr; 

4.5. hәmin Mәcәllәnin 14.2-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş «müvafiq icra 
hakimiyyәti orqanı»nın sәlahiyyәtlәrini әsasnamәlәrinә uyğun olaraq Azәrbaycan 
Respublikasının Fövqәladә Hallar Nazirliyi vә Azәrbaycan Respublikasının 
Dövlәt Şәhәrsalma vә Arxitektura Komitәsi hәyata keçirirlәr; 

4.6. hәmin Mәcәllәnin 32.4-cü maddәsindә, 33.3-cü maddәsinin birinci 
cümlәsindә, 34.2-ci, 44.1-ci (dövlәt mühafizәsindә olan daşınmaz tarix vә 
mәdәniyyәt abidәlәrinә, onların әrazilәrinә vә mühafizә zonalarına münasibәtdә 
isә Azәrbaycan Respublikasının Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyinin razılığı ilә) 
maddәlәrindә, 58.2-ci maddәsinin ikinci cümlәsindә, 59.1-ci, 73.1-ci, 104.2-ci 
maddәlәrindә, 104.3-cü maddәsinin birinci cümlәsindә nәzәrdә tutulmuş 
«müvafiq icra hakimiyyәti orqanı»nın sәlahiyyәtlәrini Azәrbaycan 
Respublikasının Dövlәt Şәhәrsalma vә Arxitektura Komitәsi hәyata keçirir; 

4.7. hәmin Mәcәllәnin 34.4-cü maddәsinin birinci cümlәsindә, 35.1-ci maddәsinin 
birinci vә üçüncü cümlәlәrindә, 35.3-cü maddәsindә, 38-ci maddәsindә, 40-cı 
maddәsinin ikinci cümlәsindә, 41-ci maddәsindә, 42.1-ci maddәsinin birinci 
cümlәsindә, 43.1-ci maddәsinin birinci cümlәsindә, 43.2-ci maddәsinin birinci 
cümlәsindә, 43.3-cü, 44.3-cü, 47.4.5-ci, (birinci halda), 47.4.6-cı (birinci halda), 
48.3.3-cü maddәlәrindә, 80.4-cü maddәsinin birinci vә ikinci cümlәlәrindә, 80.6-
cı maddәsinin birinci cümlәsindә, 81.1-ci maddәsinin ikinci cümlәsindә (dövlәt 
mühafizәsindә olan daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin mühafizә 
zonalarına münasibәtdә Azәrbaycan Respublikasının Mәdәniyyәt vә Turizm 
Nazirliyinin razılığı ilә), 82.2-ci (birinci halda) maddәsindә, 89.2-ci maddәsindә, 
90.1-ci maddәsinin ikinci cümlәsindә, 90.3-cü maddәsindә, 94.3-cü, 102.6-cı 



maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş müvafiq icra hakimiyyәti orqanının 
sәlahiyyәtlәrini yerli icra hakimiyyәti orqanları hәyata keçirirlәr; 

4.7-1. hәmin Mәcәllәnin 75.1-ci maddәsinin birinci cümlәsindә, 75.1-1-ci 
maddәnin birinci cümlәsindә, 75.2-ci maddәsinin birinci cümlәsindә, 75.3-cü 
maddәsinin birinci vә ikinci cümlәlәrindә, 75.4-cü maddәsinin birinci cümlәsindә 
(birinci halda) vә üçüncü cümlәsindә, 75.4-1-ci maddәsindә, 75.5-ci maddәsindә, 
75.6-cı maddәsinin birinci cümlәsindә, 75.9-cu maddәsinin birinci cümlәsindә, 
75.10-cu maddәsinin birinci cümlәsindә, 76.1-ci, 76.2-ci maddәlәrindә, 82.1-ci 
(birinci halda) maddәsindә, 84.1-ci maddәsinin birinci cümlәsindә, (birinci 
halda), 84.2-ci maddәsinin birinci cümlәsindә, 86.1.1-ci maddәsindә, 86.3-cü 
maddәsinin birinci cümlәsindә, 101.2-ci maddәsindә, (birinci halda), 102.2-ci 
maddәsinin birinci cümlәsindә (birinci halda), 102.3-cü maddәsinin birinci vә 
üçüncü cümlәlәrindә, 102.4-cü, (birinci halda), 102.5-ci (birinci halda) 
maddәlәrindә, 102.7-ci vә 103.2-ci maddәlәrinin birinci cümlәlәrindә (birinci 
halda) nәzәrdә tutulmuş müvafiq icra hakimiyyәti orqanının sәlahiyyәtlәrini 
aşağıdakı orqanlar hәyata keçirirlәr: 

4.7-1.1. hәmin Mәcәllәnin 78.2-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş dövlәt 
әhәmiyyәtli tikinti obyektlәri, habelә bir neçә şәhәr vә (vә ya) rayon (şәhәr 
rayonu istisna olmaqla) inzibati әrazi vahidi әrazisindә yerlәşәn tikinti 
obyektlәrinә münasibәtdә — Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr 
Kabineti; 

4.7-1.2. digәr tikinti obyektlәrinә münasibәtdә — yerli icra hakimiyyәti 
orqanları (dövlәt mühafizәsindә olan daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt 
abidәlәrinin mühafizә zonalarına münasibәtdә — hәmin Mәcәllәnin 75.1-
ci maddәsinin birinci cümlәsinә әsasәn tikintiyә icazә Azәrbaycan 
Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyinin razılığı ilә verilmәklә) 

4.7-2. hәmin Mәcәllәnin 47.4.5-ci, 47.4.6-cı maddәlәrindә, 81.1-ci maddәsinin 
birinci vә ikinci cümlәlәrindә, 81.2-ci, 81.4-cü, 92-1.1-ci, 92-1.2-ci (hәr üç halda) 
maddәlәrindә, 93.1-ci vә 95.3-1-ci maddәlәrinin birinci cümlәlәrindә, 95.5-ci, 
101.2-ci maddәlәrindә, 102.2-ci maddәsinin birinci cümlәsindә, 102.4-cü, 102.5-
ci maddәlәrindә, 102.7-ci vә 103.2-ci maddәlәrinin birinci cümlәlәrindә «qurum» 
dedikdә, Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Reklam Agentliyi, «İçәrişәhәr» 
Dövlәt Tarix-Memarlıq vә «Qala» Dövlәt Tarix-Etnoqrafiya qoruqları әrazisindә 
isә «İçәrişәhәr» Dövlәt Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarәsi nәzәrdә tutulur; 

4.8. hәmin Mәcәllәnin 48.3.5-ci maddәsinin ikinci cümlәsindә, 65.3-cü 
maddәsindә (dövlәt mühafizәsindә olan daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt 
abidәlәrinin mühafizә zonalarına münasibәtdә Azәrbaycan Respublikasının 
Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyinin razılığı ilә), 67.4-cü maddәsinin birinci 
cümlәsindә (dövlәt mühafizәsindә olan daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin 
mühafizә zonalarına münasibәtdә Azәrbaycan Respublikasının Mәdәniyyәt vә 
Turizm Nazirliyinin razılığı ilә) nәzәrdә tutulmuş «müvafiq icra hakimiyyәti 
orqanı»nın sәlahiyyәtlәrini әsasnamәlәrinә uyğun olaraq Azәrbaycan 
Respublikasının Fövqәladә Hallar Nazirliyi vә yerli icra hakimiyyәti orqanları 
hәyata keçirirlәr; 

4.9. hәmin Mәcәllәnin 49.2.11-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş «müvafiq icra 
hakimiyyәti orqanı»nın sәlahiyyәtlәrini әsasnamәlәrinә uyğun olaraq Azәrbaycan 



Respublikasının Fövqәladә Hallar Nazirliyi, Azәrbaycan Respublikasının Әmәk 
vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi vә yerli icra hakimiyyәti orqanları hәyata 
keçirirlәr; 

4.10. hәmin Mәcәllәnin 53.2-ci maddәsindә, 53.3-cü maddәsinin birinci 
cümlәsindә, 54.4-cü maddәsinin birinci vә üçüncü cümlәlәrindә, 54.5-ci 
maddәsindә, 55.3-cü maddәsinin üçüncü cümlәsindә, 80.5-ci, 82.1-ci (ikinci 
halda), 82.2-ci (ikinci halda), 92.1-ci maddәlәrindә, 92.3-cü maddәsinin birinci 
(hәr iki halda) vә ikinci cümlәlәrindә, 92.4-cü maddәsindә, 92.5-ci maddәsinin 
birinci cümlәsindә, 92.8-ci maddәsinin birinci (hәr iki halda), ikinci, dördüncü, 
beşinci vә altıncı cümlәlәrindә, 93.1-ci maddәsinin ikinci cümlәsindә 
(Azәrbaycan Respublikasının Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyinin razılığı ilә), 
94.2-ci maddәsindә, 95.2-ci maddәsinin birinci cümlәsindә, 95.3-cü, 95.5-ci 
(birinci halda) maddәlәrindә, 97.2-ci maddәsinin birinci cümlәsindә, 97.3-cü, 
97.4-cü maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş «müvafiq icra hakimiyyәti orqanı»nın 
sәlahiyyәtlәrini Azәrbaycan Respublikasının Fövqәladә Hallar Nazirliyi hәyata 
keçirir; 

4.11. hәmin Mәcәllәnin 80.4-cü maddәsinә әsasәn mәlumatlandırma icraatı 
qaydasında yaşayış evinin layihәsinin memarlıq-planlaşdırma bölmәsinin 
uyğunluğunun yoxlanılması zamanı yaşayış evlәrinin elektrik, rabitә, nәqliyyat, 
qaz, su, kanalizasiya vә digәr kommunikasiya xәtlәrinin mühafizә zolağında 
tikintisinin yolverilmәzliyi, habelә uyğunluğun yoxlanılması zamanı müvafiq 
tikinti әrazisindә mövcud olan mühәndis-kommunikasiya xәtlәri vә onların 
mühafizә zolağı barәdә sifarişçiyә yazılı mәlumat verilmәsi yerli icra hakimiyyәti 
orqanları tәrәfindәn tәmin edilir. 

4.12. hәmin Mәcәllәnin 93.1-ci maddәsinin birinci cümlәsindә (birinci halda) 
nәzәrdә tutulmuş müvafiq icra hakimiyyәti orqanının sәlahiyyәtlәrini dövlәt 
mühafizәsindә olan daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin mühafizә 
zonalarına münasibәtdә Azәrbaycan Respublikasının Mәdәniyyәt vә Turizm 
Nazirliyi vә yerli icra hakimiyyәti orqanları hәyata keçirirlәr; 

4.13. hәmin Mәcәllәnin 93.1-ci maddәsinin birinci cümlәsindә (ikinci halda) 
nәzәrdә tutulmuş müvafiq icra hakimiyyәti orqanının sәlahiyyәtlәrini dövlәt 
mühafizәsindә olan daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin mühafizә 
zonalarına münasibәtdә Azәrbaycan Respublikasının Mәdәniyyәt vә Turizm 
Nazirliyi hәyata keçirir. 

5. Bu Fәrmana әsasәn Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti ilә razılaşdırmaqla 
müәyyәn edilәn normativ hüquqi aktlarda dәyişikliklәr yalnız Azәrbaycan 
Respublikasının Prezidenti ilә razılaşdırıldıqdan sonra edilә bilәr. 

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 
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