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

bağlı hüquqi tәnzimlәmә haqqında 

Azәrbaycan Respublikasının Qanunu 

Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
94-cü maddәsinin I hissәsinin 11-ci vә 13-cü bәndlәrini rәhbәr tutaraq qәrara alır: 

1. Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsi tәsdiq edilsin. 

2. Mәcәllәnin aşağıdakı müddәaları bu maddәdә nәzәrdә tutulmuş müddәtdә vә qaydada 
qüvvәyә minir: 

2.1. şәhәrsalma vә tikinti sahәsindә bәlәdiyyәlәrin sәlahiyyәtlәrinә, şәhәrsalma vә 
tikinti fәaliyyәtinin әtraf mühitә tәsirinin qiymәtlәndirilmәsinә dair müddәalar — 
hәmin mәsәlәlәrlә bağlı müvafiq qanunlar qәbul edildikdә; 

2.2. tikinti layihәlәrinin şәhәrsalma sәnәdlәrinә uyğunluğuna dair Mәcәllәnin 
11.1-ci maddәsinin birinci cümlәsindә nәzәrdә tutulmuş müddәa — Mәcәllәnin 
qüvvәyә mindiyi gündәn 6 il sonra. 

3. Mәcәllәnin bu Qanunun 2-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş müddәaları istisna olmaqla, 
Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsi 2013-cü il yanvarın 1-dәn qüvvәyә minir. 

4. Mәcәllәnin qüvvәyә mindiyi gündәn «Şәhәrsalmanın әsasları haqqında 

» Azәrbaycan Respublikasının Qanunu (Azәrbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
1999, № 8, maddә 473; 2001, № 11, maddә 676; 2002, № 5, maddә 241; 2007, № 10, maddә 
938; 2008, № 7, maddә 602; 2009, № 5, maddә 310, № 12, maddә 948; 2010, № 4, maddә 275) 
lәğv edilir.  

5. Şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәti ilә bağlı digәr normativ hüquqi aktlar Mәcәllәyә zidd 
olmayan hissәdә hüquqi qüvvәsini saxlayır. 

6. Mәcәllә qüvvәyә minәnәdәk qüvvәdә olan әrazi planlaşdırılması sәnәdlәri hәmin 
sәnәdlәrdә müәyyәn edilmiş müddәtdә hüquqi qüvvәsini saxlayır. Bu sәnәdlәr mәqsәd vә 
mәzmun baxımından Mәcәllәnin V fәslinin müddәalarına uyğunlaşdırılmalı, elәcә dә 
Mәcәllә ilә müәyyәn edilmiş qaydada elan olunmalıdır. Mövcud әrazi planlaşdırılması 
sәnәdlәrindә dәyişikliklәr Mәcәllәnin 32.1–32.3-cü, 34.1–34.3-cü maddәlәrindә nәzәrdә 
tutulmuş qaydada hәyata keçirilir. 

7. Mәcәllә qüvvәyә minәnәdәk hazırlanmış vә ya hazırlanmaqda olan, lakin tәsdiq 
edilmәmiş әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinә Mәcәllәnin müddәaları şamil olunmur. Bu 
cür әrazi planlaşdırılması sәnәdlәri barәdә onların sifarişçilәri Mәcәllәdә nәzәrdә 
tutulmuş qaydada ictimaiyyәtә әtraflı mәlumat vermәli vә hәmin sәnәdlәri öz saytlarında 
dәrc etmәlidirlәr. 



8. Mәcәllә qüvvәyә minәnәdәk torpaq islahatı ilә bağlı torpaq sahәlәrinin 
qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada kәnd әrazilәrindә naturada işlәnilmiş vә 
tәsdiq edilmiş yerquruluşu planları müfәssәl planlara bәrabәr sayılır. 

9. Mәcәllә qüvvәyә minәnәdәk verilmiş tikinti icazәlәri Mәcәllәnin qüvvәyә mindiyi 
gündәn 3 il müddәtindә qüvvәdәdir. Mәcәllә qüvvәyә minәnәdәk tikintiyә icazә 
verilmәsi üzrә başlanılmış icraat Mәcәllәnin 75-76-cı maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş 
qaydada hәyata keçirilir. 

10. Mәcәllәnin qüvvәyә minmәsindәn әvvәl tikintisi başlanılmış vә başa çatdırılmamış 
obyektlәrin tikintisinә Mәcәllәnin yalnız XVI-XVIII fәsillәrindә nәzәrdә tutulmuş 
müddәalar şamil olunur. 

11. Mәcәllә qüvvәyә minәnәdәk tikintisinә icazә verilmiş, lakin Mәcәllәyә әsasәn 
barәsindә mәlumatlandırma icraatının tәtbiq olunduğu yaşayış evlәrinin tikintisinә 
nәzarәt Mәcәllәnin 80.5-ci maddәsinә uyğun olaraq hәyata keçirilir. 

12. Mәcәllә qüvvәyә minәnәdәk ekspertizadan keçirilmiş, lakin icrasına başlanılmamış 
tikinti layihәlәrinә dair ekspert rәylәri tikintiyә icazәnin qüvvәdә olduğu müddәtdә 
etibarlıdır. 
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