
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 26 

dekabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Su Məcəlləsinin 

tətbiq edilməsi barədə” 1998-ci il 13 mart tarixli 685 nömrəli, “Azərbaycan 

Respublikasının 1997-ci il 30 dekabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan 

Respublikası Meşə Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” 1998-ci il 30 mart tarixli 693 

nömrəli, “Bəzi tikinti obyektlərinə tikintiyə icazə və tikinti obyektinin istismarına icazə 

verilməsinin sadələşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 2018-ci il 28 dekabr tarixli 

460 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 

tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Meşə 

Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində və Azərbaycan 

Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 3 may tarixli 1578-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 11 iyun tarixli 729 nömrəli 

Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 

1. “Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 26 dekabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş 

Azərbaycan Respublikası Su Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 13 mart tarixli 685 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998, № 3, maddə 169; 2003, № 10, maddə 546; 

2007, № 2, maddə 87; 2008, № 8, maddə 719; 2012, № 10, maddə 952; 2013, № 11, maddə 

1333; 2014, № 10, maddə 1214, № 12, maddə 1550; 2017, № 9, maddə 1634; 2018, № 5, 

maddə 968; 2019, №9, maddə 1492) 2-ci hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1.1. 2.1-ci bənddə “və 91-ci maddəsinin birinci hissəsində” sözləri “, 91-ci maddəsinin 

birinci hissəsində və 94-cü maddəsinin beşinci hissəsində” sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.2. 2.20-ci, 2.22-ci və 2.27-ci bəndlərin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə 

əvəz olunsun və aşağıdakı məzmunda 2.28-ci bənd əlavə edilsin: 

“2.28. həmin Məcəllənin 94-cü maddəsinin beşinci hissəsində “orqan (qurum)” 

dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi nəzərdə 

tutulur.”. 

2. “Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 30 dekabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş 

Azərbaycan Respublikası Meşə Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 30 mart tarixli 693 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998, № 3, maddə 177; 2003, № 10, maddə 546; 

2004, № 12, maddə 1005; 2007, № 2, maddə 87, № 6, maddə 601; 2009, № 10, maddə 776; 

2014, № 10, maddə 1215) 2-ci hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

2.1. ikinci abzasa “on səkkizinci abzasında” sözlərindən sonra “və 36-cı maddəsinin 

ikinci hissəsində” sözləri əlavə edilsin; 
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2.2. dördüncü abzasda “36-cı maddəsində” sözləri “36-cı maddəsinin birinci 

hissəsində” sözləri ilə əvəz edilsin; 

2.3. doqquzuncu və onuncu abzasların sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə 

əvəz olunsun və aşağıdakı məzmunda on birinci abzas əlavə edilsin: 

“həmin Məcəllənin 36-cı maddəsinin ikinci hissəsində “orqan (qurum)” dedikdə, 

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi nəzərdə tutulur.”. 

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 28 dekabr tarixli 460 nömrəli 

Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 12 (I kitab), 

maddə 2617; 2019, №10, maddə 1581) ilə təsdiq edilmiş “Bəzi tikinti obyektlərinə tikintiyə 

icazə və tikinti obyektinin istismarına icazə verilməsi Qaydası”nın 3.2.3-cü yarımbəndinin 

sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olunsun və aşağıdakı məzmunda 3.2.4-

cü yarımbənd əlavə edilsin: 

“3.2.4. “Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun əlavəsində göstərilən fəaliyyət növləri üzrə layihələrin ətraf mühitə təsirin 

qiymətləndirilməsi (ƏMTQ) sənədi və həmin sənədin dövlət ekoloji ekspertizasının rəyi.”. 

 
İlham ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 6 fevral 2020-ci il 

                      № 929 
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