
 «Tikinti obyektlәrinin sökülmәsi Qaydaları»nın tәsdiq 
edilmәsi haqqında 

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Fәrmanı 

Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddәsinin 32-ci bәndini rәhbәr 
tutaraq, Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinin 95.7-ci 
maddәsinә uyğun olaraq qәrara alıram: 

1. «Tikinti obyektlәrinin sökülmәsi Qaydaları» tәsdiq edilsin. 

2. Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti: 

2.1. Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fәrmana 
uyğunlaşdırılması ilә bağlı tәkliflәrini üç ay müddәtindә hazırlayıb Azәrbaycan 
Respublikasının Prezidentinә tәqdim etsin; 

2.2. Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu 
Fәrmana uyğunlaşdırılmasını üç ay müddәtindә tәmin edib Azәrbaycan 
Respublikasının Prezidentinә mәlumat versin; 

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

2.4. bu Fәrmandan irәli gәlәn digәr mәsәlәlәri hәll etsin. 

3. Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyi mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarının vә normativ xarakterli aktların bu Fәrmana 
uyğunlaşdırılmasını tәmin edib Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinә 
mәlumat versin. 
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İlham ӘLİYEV 

Bakı şәhәri, 22 may 2015-ci il 

№ 534 

«Azәrbaycan» qәzetindә dәrc edilmişdir (23 may 2015-ci il, № 109) («LegalActs» LLC). 

7 aprel 2017-ci il tarixli Fәrmana әsasәn dәyişikliklәrlә ( «LegalActs» LLC). 

 

Azәrbaycan Respublikası 
Prezidentinin  

2015-ci il 22 may tarixli  
534 nömrәli Fәrmanı ilә  

tәsdiq edilmişdir 



Tikinti obyektlәrinin sökülmәsi Qaydaları 

1. Ümumi müddәalar 

1.1. Bu Qaydalar Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinin 
(bundan sonra — Mәcәllә) 95.7-ci maddәsinә uyğun olaraq hazırlanmışdır vә Mәcәllәdә 
nәzәrdә tutulmuş hallarda tikintisi başa çatmış vә ya çatmamış tikinti obyektinin vә ya 
onun hissәsinin sökülmәsi mexanizmini tәnzimlәyir vә bununla bağlı Azәrbaycan 
Respublikasının Fövqәladә Hallar Nazirliyinin (bundan sonra — Nazirlik) 
sәlahiyyәtlәrini müәyyәn edir. 

1.2. Bu Qaydaların mәqsәdi Mәcәllәnin 75-ci vә 80-ci maddәlәrinin tәlәblәri pozulmaqla 
aparılan tikinti işlәrinin qarşısını almaqdan, şәhәrsalma vә tikinti qanunvericiliyinin, 
şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin (bundan sonra — normativ sәnәdlәr) 
tәlәblәrinә riayәt olunmasını tәmin etmәkdәn, insanların hәyatı, sağlamlığı vә әmlakı 
üçün potensial tәhlükә yarada bilәcәk pozuntuları aradan qaldırmaqdan ibarәtdir. 

1.3. Nazirlik bu Qaydalara uyğun olaraq öz sәlahiyyәtlәrini Nazirliyin Tikintidә 
Tәhlükәsizliyә Nәzarәt Dövlәt Agentliyi (bundan sonra — Agentlik) vә Tikintidә 
Tәhlükәsizliyә Nәzarәt Dövlәt Agentliyinin Baş Dövlәt Tikinti Müfәttişliyi (bundan 
sonra — Müfәttişlik) vasitәsilә hәyata keçirir. 

1.4. Bu Qaydaların 2.1.1-ci vә 2.1.2-ci bәndlәrindә nәzәrdә tutulmuş vә Mәcәllәnin 95.2-
ci maddәsinә әsasәn yan divarlarının vә dam örtüyünün tikintisi başa çatdırılmamış 
tikilәn obyektin sökülmәsi barәdә qәrarı Agentlik qәbul edir. 

1.5. Mәcәllәnin 95.5-ci maddәsinә uyğun olaraq, tikinti obyektlәrinin sökülmәsi (bu 
Qaydaların 5-ci hissәsindә vә 6.2-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş hallar istisna olmaqla) 
obyektin sifarişçisi tәrәfindәn icra olunmadığı halda, bu işi Agentlik hәyata keçirir. 

1.6. «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 10-cu maddәsinә 
uyğun olaraq, bu Qaydaların müddәaları Mәcәllәnin qüvvәyә minmәsindәn әvvәl tikintisi 
başlanılmış vә başa çatdırılmamış tikinti obyektlәrinә dә şamil edilir. 

2. Tikinti obyektlәrinin sökülmәsi üçün әsaslar 

2.1. Mәcәllәnin 95.1-ci maddәsinә әsasәn, tikintisi başa çatmış vә ya çatmamış tikinti 
obyekti vә ya onun hissәsi aşağıdakı hallarda sökülür: 

2.1.1. tikintisinә Mәcәllә qüvvәyә mindikdәn sonra başlanılmış vә tikinti 
mәrhәlәsindә olan tikinti obyekti vә ya onun hissәsi aidiyyәti icra hakimiyyәti 
orqanı vә ya bәlәdiyyә tәrәfindәn tikinti mәqsәdlәri üçün ayrılmamış dövlәt vә ya 
bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan torpaq sahәsindә inşa edildikdә; 

2.1.2. tikintiyә icazәnin tәlәb olunmasına baxmayaraq, tikinti obyekti belә icazә 
alınmadan tikildikdә vә hәmin tikinti işlәrinin dayandırılması barәdә Mәcәllәnin 
92.4.1-ci maddәsinә әsasәn qәrar qәbul edildiyi gündәn 1 (bir) il әrzindә tikintiyә 
icazә alınmadıqda; 



2.1.3. tikinti obyektinin tәhlükәsizliyinә vә etibarlılığına tәhlükә yaradan qüsurlar 
müәyyәn edildikdә vә hәmin qüsurları digәr tikinti işlәrini dayandırmadan aradan 
qaldırmaq mümkün olmadıqda, hәmin tikinti işlәrinin dayandırılması barәdә 
Mәcәllәnin 92.4.2-ci maddәsinә әsasәn qәbul edilmiş qәrarda nәzәrdә tutulan 
pozuntular 2 (iki) il müddәtindә aradan qaldırılmadıqda; 

2.1.4. tikinti işlәrinin tikintiyә icazәyә, mәlumatlandırma icraatının tәtbiq 
olunduğu hallarda isә layihәnin yalnız zirzәmilәrin, mәrtәbәlәrin, dam 
örtüklәrinin planlarından, kәsiklәrdәn vә fasadlardan ibarәt memarlıq-
planlaşdırma vә tikinti әrazisinin baş planı bölmәlәrinә uyğun aparılmadığı 
müәyyәn edildikdә, hәmin tikinti işlәrinin dayandırılması barәdә Mәcәllәnin 
92.4.3-cü maddәsinә әsasәn qәbul edilmiş qәrarda nәzәrdә tutulan pozuntular 2 
(iki) il müddәtindә aradan qaldırılmadıqda; 

2.1.5. tikinti obyektinin tәhlükәsizliyinә vә etibarlılığına tәhlükә yaradan qüsurlar 
müәyyәn edildikdә vә hәmin qüsurları digәr tikinti işlәrini dayandırmadan aradan 
qaldırmaq mümkün olduqda, lakin müәyyәn olunmuş müddәtdә aşkarlanmış 
pozuntuların aradan qaldırılması tәmin edilmәdikdә vә hәmin tikinti işlәrinin 
dayandırılması barәdә Mәcәllәnin 92.4.4-cü maddәsinә әsasәn qәbul edilmiş 
qәrarda nәzәrdә tutulan pozuntular 2 (iki) il müddәtindә aradan qaldırılmadıqda; 

2.1.6. sifarişçinin (tikinti obyektinin mülkiyyәtçisinin) öz arzusu ilә. 

3. Tikinti mәqsәdlәri üçün ayrılmamış dövlәt vә ya bәlәdiyyә 
mülkiyyәtindә olan torpaq sahәsindә inşa edilәn obyektin vә ya onun 
hissәsinin sökülmәsi qaydası 

3.1. Tikinti obyektindә bu Qaydaların 2.1.1-ci yarımbәndindә göstәrilәn hallar mövcud 
olduqda, tikintiyә dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn vәzifәli şәxs dәrhal hәmin ana olan 
vәziyyәti әks etdirәn vә texniki baxış aktının tәrkib hissәsi olan müvafiq fotoşәkillәr 
çәkәrәk, iki nüsxәdәn ibarәt texniki baxış aktı tәrtib edir vә hәmin fotoşәkillәri texniki 
baxış aktına әlavә edir. Texniki baxış aktının bir nüsxәsi onu tәrtib edәn vәzifәli şәxs 
tәrәfindәn imzalanmaqla sifarişçiyә (sahibә) vә ya onun nümayәndәsinә tәqdim edilir, 
sifarişçi (sahib) vә ya onun nümayәndәsi isә onun ikinci nüsxәsindә adı, soyadı vә tarix 
göstәrilmәklә texniki baxış aktını qәbul etmәsi barәdә imza edir. 

3.2. Tikinti obyektinin sifarişçisi (sahibi) vә ya onun nümayәndәsi aşkar olunmadıqda vә 
onun aşkarlanması mümkün olmadıqda, habelә sifarişçi (sahib) vә ya onun nümayәndәsi 
texniki baxış aktının nüsxәsini qәbul etmәkdәn imtina etdikdә, hәmin aktı tәrtib edәn 
vәzifәli şәxs aktda bu barәdә müvafiq qeyd edir. Texniki baxış aktı tәrtib olunduqdan 
sonra tikinti işlәri dәrhal dayandırılaraq, hәmin sahә lentlә bağlanılır vә möhürlәnir. 
Tikinti obyektinin sifarişçisinin (sahibinin) vә ya onun nümayәndәsinin aşkar 
olunmaması vә ya sifarişçinin (sahibin) vә ya onun nümayәndәsinin texniki baxış aktının 
nüsxәsini qәbul etmәkdәn imtina etmәsi obyektdә aparılan tikinti işlәrinin dәrhal 
dayandırılmamasına sәbәb ola bilmәz. 

3.3. Texniki baxış aktında aşağıdakılar barәdә mәlumat göstәrilmәlidir: 

3.3.1. texniki baxış aktını tәrtib edәn şәxsin adı, soyadı, atasının adı, vәzifәsi; 



3.3.2. texniki baxış aktı tәrtib olunan tikinti obyektinin sifarişçisinin (sahibinin) 
vә ya onun nümayәndәsinin (aşkar olunduğu halda) adı, soyadı, atasının adı, 
hüquqi şәxs olduqda isә — onun tam adı, habelә tikinti obyektinin ünvanı; 

3.3.3. texniki baxış aktının tәrtib olunduğu tarix vә vaxt; 

3.3.4. tikinti obyektinin yan divarlarının vә dam örtüyünün inşasının başa çatıb-
çatmadığı; 

3.3.5. aparılmış tikinti-quraşdırma işlәrinin hәcmi; 

3.3.6. obyektin mövcud vәziyyәti; 

3.3.7. sifarişçi (sahib) vә ya onun nümayәndәsi 5 (beş) gün müddәtindә tikintisinә 
icazә tәlәb olunan obyektin icazәsi, mәlumatlandırma icraatının tәtbiq edildiyi 
tikinti obyektlәrinә münasibәtdә isә Mәcәllәnin 80-ci maddәsinә uyğun olaraq 
tikinti obyektinin yalnız zirzәmilәrin, mәrtәbәlәrin, dam örtüklәrinin 
planlarından, kәsiklәrdәn vә fasadlardan ibarәt memarlıq-planlaşdırma vә tikinti 
әrazisinin baş planı bölmәlәrinә iradların olmadığının tәsdiqini tәqdim 
etmәyәcәyi halda Mәcәllәnin 95.1.1-ci maddәsinә әsasәn tikinti obyektinin 
sökülәcәyi barәdә qәrar qәbul olunacağı. 

3.4. Bu Qaydaların 3.1-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş fotoşәkillәr tikinti obyektinin yan 
divarlarının vә dam örtüyünün inşasının başa çatıb-çatmamasını müәyyәnlәşdirmәyә, 
aparılmış tikinti-quraşdırma işlәrinin hәcminin vә obyektin mövcud vәziyyәtinin, habelә 
onun yerlәşdiyi yerin müәyyәn edilmәsinә imkan vermәsi şәrtilә çәkilmәlidir. 

3.5. Bu Qaydaların 2.1.1-ci yarımbәndindә göstәrilәn halların mövcudluğuna görә 
barәsindә texniki baxış aktı tәrtib olunmuş tikinti obyektinin sifarişçisi (sahibi) vә ya 
onun nümayәndәsi aşkar olunmadıqda vә onu aşkarlamaq mümkün olmadıqda, Agentlik 
hәmin texniki baxış aktı vә onun hüquqi nәticәsi olaraq tikinti obyektinin sökülmәsi 
haqqında qәrar qәbul edilәcәyi barәdә kütlәvi informasiya vasitәlәrindә elan verir. 

3.6. Elan verildikdәn sonra 10 (on) gün müddәtindә tikinti obyektinin sifarişçisi (sahibi) 
vә ya onun nümayәndәsi tikinti obyekti barәsindә tәrtib olunmuş texniki baxış aktında 
qeyd edilәn vә bu Qaydaların 3.3.7-ci yarımbәndindә nәzәrdә tutulan sәnәdlәri tәqdim 
etmәdikdә, Agentlik, yerli icra hakimiyyәti orqanının, şәhәr (kәnd, qәsәbә) vә ya sahә 
inzibati әrazi dairәsi üzrә yerli icra hakimiyyәti başçısının nümayәndәliyinin, aidiyyәti 
bәlәdiyyәnin nümayәndәlәrinin iştirakı ilә, bu Qaydaların 3.3.7-ci yarımbәndindә 
nәzәrdә tutulan sәnәdlәrin tәqdim olunmadığı, habelә tikinti obyektinin yerlәşdiyi torpaq 
sahәsinin tikinti üçün ayrılmadığı barәdә müvafiq akt tәrtib edir. 

3.7. Texniki baxış aktının sifarişçiyә (sahibә) vә ya onun nümayәndәsinә tәqdim edildiyi 
tarixdәn 5 (beş) gün, sifarişçi (sahib) vә ya onun nümayәndәsi aşkar olunmadıqda vә 
onun aşkarlanması mümkün olmadıqda isә bu Qaydaların 3.6-cı bәndindә nәzәrdә 
tutulmuş 10 gün müddәti bitәnәdәk bu Qaydaların 3.3.7-ci yarımbәndindә göstәrilәn 
sәnәdlәr tәqdim edilmәzsә, Agentlik yan divarlarının vә dam örtüyünün tikintisi başa 
çatmamış tikinti obyektinin bu Qaydalara uyğun olaraq sökülmәsi barәdә qәrar qәbul 
edir. 

3.8. Bu Qaydaların 3.7-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş sökülmә barәdә qәrarda işin 
mahiyyәtinә dair hallarla yanaşı, aşağıdakılar göstәrilir: 



3.8.1. qәrarı qәbul edәn şәxsin adı, soyadı, atasının adı; 

3.8.2. qәrarın tәrtib olunduğu tarix vә vaxt; 

3.8.3. tikinti obyektinin ünvanı; 

3.8.4. tikinti obyektinin sifarişçisinin (sahibinin) vә ya onun nümayәndәsinin adı, 
soyadı, atasının adı (mәlum olduqda); 

3.8.5. bu Qaydaların 3.5-ci vә 3.6-cı bәndlәrindә nәzәrdә tutulmuş elan vә akt 
barәdә mәlumat; 

3.8.6. tikinti obyektinin yerlәşdiyi torpaq sahәsinin mülkiyyәt növü vә ondan 
istifadә barәdә sәnәdin rekvizitlәri; 

3.8.7. tikinti obyektinin yerlәşdiyi torpaq sahәsinin tikinti üçün ayrılmadığı 
barәdә sәnәdlәrin rekvizitlәri; 

3.8.8. qәrardan şikayәt verilmәsi qaydası. 

3.9. Agentliyin qәrarı qәbul edildiyi gündәn 3 (üç) iş günü müddәtindә onun surәti 
aidiyyәti üzrә sifarişçiyә (sahibә) vә ya onun nümayәndәsinә (mәlum olduqda) tәqdim 
edilir, habelә yerli icra hakimiyyәti orqanına, şәhәr (kәnd, qәsәbә) vә ya sahә inzibati 
әrazi dairәsi üzrә yerli icra hakimiyyәti başçısının nümayәndәliyinә vә aidiyyәti 
bәlәdiyyәyә göndәrilir. Sifarişçinin (sahibin) vә ya onun nümayәndәsinin aşkar 
olunmadığı vә onun aşkarlanması mümkün olmadığı hallarda isә hәmçinin kütlәvi 
informasiya vasitәlәrindә qәrar barәdә elan verilir. 

3.10. Sifarişçi (sahib) vә ya onun nümayәndәsi qәrarın surәtini qәbul edib, qәrarın digәr 
surәtindә adı, soyadı vә tarix göstәrilmәklә onu qәbul etmәsi barәdә imza edir. Sifarişçi 
(sahib) vә ya onun nümayәndәsi qәrarın surәtini qәbul etmәkdәn imtina etdikdә, dövlәt 
nәzarәtini hәyata keçirәn vәzifәli şәxs qәrarın surәtindә bu barәdә müvafiq qeydlәr 
aparır. 

3.11. Sökülmәsi barәdә qәrar qәbul edilmiş tikinti obyektinin sifarişçisinin (sahibinin) vә 
ya onun nümayәndәsinin ünvanı mәlum olduqda, hәmin qәrar sifarişli poçt göndәrişi ilә 
onun ünvanına da göndәrilir. Sifarişli poçt göndәrişi ilә qәrarın surәti sifarişçiyә 
çatdırıldığı gün hәmin qәrar rәsmi qaydada verilmiş hesab edilir. 

3.12. Sifarişçi (sahib) vә ya onun nümayәndәsi sökülmәsi barәdә qәrar qәbul edilmiş 
tikinti obyektinin sökülmәsini bir ay müddәtindә tәmin etmәlidir. Sifarişçi (sahib) vә ya 
onun nümayәndәsi sökülmәsi barәdә qәrar qәbul edilmiş tikinti obyektinin sökülmәsini 
bir ay müddәtindә tәmin etmәdikdә, habelә tikinti obyektinin sifarişçisi (sahibi) vә ya 
onun nümayәndәsi aşkar olunmadıqda vә onun aşkarlanması mümkün olmadıqda, hәmin 
tikinti obyekti Agentlik tәrәfindәn sökülür. 

3.13. Sökülmәsi barәdә qәrar qәbul edilmiş tikinti obyektinin sökülmәsini hәyata keçirәn 
şәxs onun mühәndis-kommunikasiya tәminatı sistemlәrindәn vә xәtlәrindәn ayrılması 
barәdә tәchizat müәssisәlәrinә müraciәt etmәlidir. Tәchizat müәssisәlәri mühәndis-
kommunikasiya tәminatı sistemlәri vә xәtlәrindәn ayrılmanı 3 (üç) iş günü müddәtindә 
tәmin etmәlidirlәr. 



3.14. Sökülmәsi nәzәrdә tutulan tikinti obyekti vә ya onun hissәsi hәr hansı bir 
mühәndis-kommunikasiya tәminatı sisteminin vә ya xәttinin üzәrindә, altında vә ya 
mühafizә zonasında inşa edilmişdirsә, sökülmәni hәyata keçirәn şәxs onun sökülmәsi 
zamanı müvafiq tәhlükәsizlik tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsini tәmin etmәlidir. 

3.15. Mühafizә zonasında inşa edilmiş tikinti obyektinin sökülmәsi, bu Qaydaların 
tәlәblәrinә uyğun olaraq, müvafiq mühәndis-kommunikasiya tәminatı sistem vә xәtlәrini 
tәmin edәn tәchizat müәssisәlәrinin, habelә nәqliyyat vә digәr aidiyyәti qurumların 
iştirakı ilә hәyata keçirilir. 

3.16. Söküntü işlәrinin hәyata keçirilmәsi vә söküntü materiallarının daşınması zamanı 
tәhlükәsizlik tәdbirlәrinә әmәl olunmalıdır. 

3.17. Söküntü işlәrinin aparılması faktı yerindә Agentlik tәrәfindәn aktlaşdırılır vә aktın 
bir nüsxәsi sökülәn tikinti obyektinin sifarişçisinә (sahibinә) vә ya onun nümayәndәsinә 
verilir. 

3.18. Söküntü işlәri Agentlik tәrәfindәn hәyata keçirildikdә, bu Qaydaların 3.13-3.16-cı 
bәndlәrindә göstәrilәnlәrdәn әlavә aşağıdakı tәdbirlәrin yerinә yetirilmәsi tәmin 
olunmalıdır: 

3.18.1. sifarişçinin (sahibin) iştirakı ilә tikinti obyektindә ona mәxsus olan daşınar 
әmlakın, o cümlәdәn maşın vә mexanizmlәrin, materialların vә s. zәdәlәnmәdәn 
hәmin әrazidәn çıxarılması; 

3.18.2. tәkrar istifadәyә yararlı tikinti materialları vә mәmulatlarının hәcminin 
müәyyәn edilmәsi barәdә Agentliyin mәsul şәxslәri tәrәfindәn aktın tәrtib 
edilmәsi vә Azәrbaycan Respublikası Mülki Mәcәllәsinin 469-cu maddәsinin 
tәlәblәri nәzәrә alınmaqla bu materialların müvәqqәti saxlanmaq üçün xüsusi 
ayrılmış әraziyә aparılması; 

3.18.3. söküntü işlәrinin vә bu Qaydaların 3.14-cü bәndindә nәzәrdә tutulan 
tәhlükәsizlik tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün tәlәb olunan vәsaitin 
ödәnilmәsi; 

3.18.4. söküntü işlәri aparılan zaman söküntü işlәrinin aparılmasına maneә 
törәdilәrsә, ictimai asayişin tәmin edilmәsi üçün әrazi polis orqanına tikinti 
obyektinin sökülmәsi barәdә qәrarı göndәrmәklә müraciәt edilmәsi. 

3.19. Bu Qaydaların 3.18.3-cü yarımbәndinә әsasәn ödәnilәn vәsait, habelә söküntü 
işlәrinin aparılması ilә bağlı xәrclәnәn vәsait sonradan sifarişçi (sahib) tәrәfindәn 
Agentliyin hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir. Sifarişçi söküntü işlәrinin aparılması üçün 
nәzәrdә tutulan vәsaiti könüllü olaraq ödәmәdikdә, Agentlik hәmin vәsaitin mәcburi 
qaydada tutulması mәqsәdi ilә mәhkәmәyә müraciәt edir. 

3.20. Agentlik bu Qaydaların 3.12-ci bәndinә uyğun olaraq tikinti obyektinin 
sifarişçisinin (sahibinin) vә ya onun nümayәndәsinin aşkar olunmadığı vә onun 
aşkarlanmasının mümkün olmadığı әsasa görә söküntü işlәrini hәyata keçirdiyi zaman 
çıxan tikinti materialları vә mәmulatları tәkrar istifadәyә yararlı olduqda, söküntü işlәrinә 
vә tәhlükәsizlik tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsinә sәrf olunan xәrclәrin ödәnilmәsi 
mәqsәdi ilә hәmin tikinti materiallarını vә mәmulatları açıq bazarda satır vә әldә olunan 
vәsait Agentlik tәrәfindәn açılan xüsusi bank hesabına köçürülür. Söküntüdәn çıxan 



tikinti materialları vә mәmulatları tәkrar istifadәyә yararlı olmadıqda, bu barәdә tәrtib 
edilәn aktda müvafiq qeydlәr aparılır. Bu halda söküntü işlәrinә çәkilәn xәrclәr dövlәt 
büdcәsi hesabına ödәnilir. 

4. Tikintisinә icazә alınmadan inşa olunan obyektin vә ya onun 
hissәsinin sökülmәsi qaydası 

4.1. Bu Qaydaların 2.1.2-ci yarımbәndinә әsasәn tikintisinә icazәnin tәlәb olunmasına 
baxmayaraq, belә icazә alınmadan tikilmiş vә barәsindә tikinti işlәrinin dayandırılmasına 
dair Mәcәllәnin 92-ci maddәsinә müvafiq qaydada qәrar qәbul edildiyi gündәn 1 (bir) il 
müddәtindә Mәcәllәnin 75-ci maddәsinә uyğun olaraq tikintisinә icazә alınmayan, yan 
divarlarının vә dam örtüyünün tikintisi başa çatmamış obyektin sökülmәsi barәdә 
Agentlik müvafiq qәrar qәbul edir. 

4.2. Bu Qaydaların 4.1-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş sökülmә barәdә qәrarda işin 
mahiyyәtinә dair hallarla yanaşı, aşağıdakılar göstәrilir: 

4.2.1. qәrarı tәrtib edәn şәxsin adı, soyadı, atasının adı, vәzifәsi; 

4.2.2. qәrarın tәrtib olunduğu tarix vә vaxt barәdә mәlumat; 

4.2.3. tikinti obyektinin ünvanı; 

4.2.4. tikinti obyektinin sifarişçisinin (sahibinin) vә ya onun nümayәndәsinin adı, 
soyadı, atasının adı (mәlum olduqda); 

4.2.5. tikinti obyektindә tikinti işlәrinin dayandırılması barәdә Mәcәllәnin 92-ci 
maddәsinә uyğun olaraq qәbul edilmiş qәrarın rekvizitlәri; 

4.2.6. sökülmә tikinti obyektinin hissәsinә aid olduqda — hәmin hissә barәdә 
mәlumat; 

4.2.7. tikinti obyektinin yerlәşdiyi torpaq sahәsinin mülkiyyәt növü barәdә 
sәnәdin rekvizitlәri; 

4.2.8. tikinti obyektinin tikintisinә icazә verilmәmәsi barәdә aidiyyәti yerli icra 
hakimiyyәti orqanının mәktubunun rekvizitlәri; 

4.2.9. qәrardan şikayәt verilmәsi qaydası. 

4.3. Bu Qaydaların 4.1-ci bәndindә göstәrilәn qәrarın sifarişçiyә (sahibә) vә ya onun 
nümayәndәsinә tәqdim edilmәsi, müvafiq orqanlara göndәrilmәsi, kütlәvi informasiya 
vasitәlәrindә elan edilmәsi, habelә bu qәrarın icrası mәqsәdi ilә tikinti obyektinin 
sifarişçisi (sahibi) vә ya onun nümayәndәsi vә ya Agentlik tәrәfindәn sökülmәsi 
mәsәlәlәrinә bu Qaydaların 3.9-3.20-ci bәndlәri şamil olunur. 

5. Mәhkәmә qaydasında sökülәn tikinti obyektlәri ilә bağlı Agentliyin 
vәzifәlәri 

Bu Qaydaların 2.1.3-cü, 2.1.4-cü vә 2.1.5-ci yarımbәndlәrindә nәzәrdә tutulmuş hallarda, 
habelә bu Qaydaların 3-cü vә 4-cü hissәlәrindә göstәrilәn obyektlәrdә yan divarların vә 



dam örtüyünün tikintisi tam başa çatdırıldıqda, Agentlik tikinti obyektinin vә ya onun 
hissәsinin sökülmәsi barәdә mәhkәmәyә müraciәt edir. 

6. Yekun müddәalar 

6.1. Maraqlı şәxslәr tikinti obyektinin vә ya onun hissәsinin sökülmәsi barәdә Agentliyin 
qәrarından inzibati qaydada vә (vә ya) mәhkәmәyә şikayәt verә bilәrlәr. 

6.2. Mәcәllәnin 74.2-ci maddәsinә әsasәn tikintisinә icazә verilmiş bina vә qurğuların 
sökülmәsi müvafiq qaydada hazırlanmış vә tәsdiq edilmiş tikinti layihәsi әsasında 
aparılır. 
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