
“Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

“Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin 

etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay 

müddətində: 

qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının “Tarix və mədəniyyət abidələrinin 

qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması 

barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ-

hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

“Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 4-cü maddəsinin axırıncı hissəsində nəzərdə tutulmuş xüsusi mülkiyyətdə 

olan abidələrin xaricə aparılmasına icazə verilməsinin qaydasını müəyyən edib 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

“Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 7-ci maddəsinin ikinci hissəsində nəzərdə tutulmuş abidələrin əhəmiyyət 

dərəcələrinə görə bölgüsünü hazırlayıb təsdiq etsin və bu barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

“Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 16-cı maddəsinin birinci hissəsinin birinci cümləsində nəzərdə tutulmuş 

daşınar abidələrin elmi-təbliğat və mədəni mübadilə məqsədilə Azərbaycan 

Respublikasından xaricə müvəqqəti aparılmasına icazə verilməsinin qaydasını müəyyən 

edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

“Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 31-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikasının 

ərazisindəki abidələrin elmi tədqiqi, bərpası, regenerasiyası, rekonstruksiyası və 

konservasiyasında beynəlxalq təşkilatların iştirak etmə qaydasını müəyyən edib 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

öz səlahiyyətləri daxilində “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Müəyyən edilsin ki: 

“Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 1-ci maddəsinin beşinci hissəsində birinci halda, 5-ci maddəsinin adında, birinci 

hissəsində birinci halda və ikinci hissəsində birinci halda, 7-ci maddəsinin ikinci hissəsində 

birinci halda və üçüncü hissəsində ikinci halda, 13-cü maddəsinin birinci hissəsinin birinci 

cümləsində ikinci halda və ikinci cümləsində birinci halda, 14-cü maddəsinin birinci hissəsində 

ikinci halda, 20-ci maddəsinin birinci hissəsinin birinci cümləsində birinci halda, ikinci 



hissəsində ikinci halda və üçüncü hissəsində, 21-ci maddəsinin birinci hissəsində, 22-ci 

maddəsinin birinci hissəsində, 25-ci maddəsinin altıncı hissəsində birinci halda və 27-ci 

maddəsinin ikinci hissəsində birinci halda nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 4-cü maddəsinin 

axırıncı hissəsində, 7-ci maddəsinin ikinci hissəsində ikinci halda və üçüncü hissəsində üçüncü 

halda, 16-cı maddəsinin birinci hissəsinin birinci cümləsində və axırıncı hissəsində, 22-ci 

maddəsinin ikinci hissəsində, 23-cü maddəsinin birinci və ikinci hissələrində, 24-cü 

maddəsinin birinci hissəsində və 31-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

həyata keçirir;1 

həmin Qanunun 6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı”nın abidələrin siyahısının təsdiqinə və daşınmaz abidələrin xəritələrinin 

hazırlanmasına aid səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, 

abidələrin siyahıya və dövlət qeydiyyatına alınmasına, pasportlaşdırılmasına aid isə 

səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 

"İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqları 

ərazisində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında "İçərişəhər" Dövlət 

Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi həyata keçirirlər;2  

həmin Qanunun 1-ci maddəsinin beşinci hissəsində üçüncü halda nəzərdə tutulmuş 

“müvafiq icra hakimiyyəti orqanları”nın səlahiyyətlərini, 4-cü maddəsinin yeddinci 

hissəsində, 5-ci maddəsinin birinci hissəsində ikinci halda, 8-ci maddəsində, 11-ci 

maddəsinin ikinci hissəsində, 12-ci maddəsinin birinci hissəsinin birinci cümləsində, 13-

cü maddəsinin birinci hissəsinin ikinci cümləsində ikinci halda və ikinci hissəsinin ikinci 

cümləsində, 14-cü maddəsinin birinci hissəsində birinci halda və ikinci hissəsində, 15-ci 

maddəsinin ikinci hissəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 17-ci maddəsinin ikinci 

hissəsində, 18-ci maddəsinin üçüncü hissəsinin ikinci cümləsində, 19-cu maddəsinin 

ikinci hissəsində və üçüncü hissəsinin ikinci cümləsində, 20-ci maddəsinin birinci 

hissəsinin birinci cümləsində ikinci halda, ikinci cümləsində və ikinci hissəsində birinci halda, 

21-ci maddəsinin ikinci və üçüncü hissələrində, 23-cü maddəsinin birinci və ikinci 

hissələrində, 25-ci maddəsinin birinci hissəsinin birinci və ikinci cümlələrində və altıncı 

hissəsində ikinci halda, 26-cı maddəsinin birinci hissəsində, 27-ci maddəsinin ikinci 

hissəsində ikinci halda və üçüncü hissəsinin üçüncü cümləsində nəzərdə tutulmuş 

“müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi həyata keçirir;3 

həmin Qanunun 1-ci maddəsinin dördüncü hissəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanları”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət 

və Turizm Nazirliyi, öz səlahiyyətləri daxilində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Baş Arxiv İdarəsi həyata keçirirlər;4 

həmin Qanunun 1-ci maddəsinin altıncı hissəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanları”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət 

və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi və Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti öz səlahiyyətləri daxilində həyata keçirirlər; 5 



həmin Qanunun 16-cı maddəsinin birinci hissəsinin ikinci cümləsində və 18-ci 

maddəsinin birinci hissəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın 

səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanın Baş Arxiv İdarəsi həyata keçirirlər;  

həmin Qanunun 5-ci maddəsinin ikinci hissəsində ikinci halda nəzərdə tutulmuş 

“müvafiq icra hakimiyyəti orqanları”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və 

Arxitektura Komitəsi ilə razılaşdırmaqla həyata keçirir;6 

həmin Qanunun 1-ci maddəsinin beşinci hissəsində “alınmaqla” sözündən sonra, 

13-cü maddəsinin birinci hissəsinin birinci cümləsində birinci halda və 24-cü maddəsinin 

ikinci hissəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları”nın 

səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və yerli 

icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər;7 

həmin Qanunun 12-ci maddəsinin ikinci hissəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət 

və Turizm Nazirliyinin rəyi əsasında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi 

həyata keçirirlər;8 

həmin Qanunun 1-ci maddəsinin beşinci hissəsində ikinci və üçüncü hallarda, 13-cü 

maddəsinin birinci hissəsinin birinci cümləsində birinci halda nəzərdə tutulmuş “müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanları”nın səlahiyyətlərini, 4-cü maddəsinin yeddinci hissəsində, 5-

ci maddəsinin birinci və ikinci hissələrində ikinci hallarda, 11-ci maddəsinin ikinci hissəsində, 

12-ci maddəsinin birinci hissəsinin birinci cümləsində və ikinci hissəsində, 13-cü 

maddəsinin ikinci cümləsində ikinci halda və ikinci hissəsinin ikinci cümləsində, 14-cü 

maddəsinin birinci hissəsində birinci halda və ikinci hissəsində, 15-ci maddəsinin ikinci 

hissəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 16-cı maddəsinin birinci hissəsinin ikinci 

cümləsində, 17-ci maddəsinin ikinci hissəsində, 18-ci maddəsinin birinci hissəsinin 

birinci cümləsində və üçüncü hissəsinin ikinci cümləsində, 19-cu maddəsinin ikinci 

hissəsində və üçüncü hissəsinin ikinci cümləsində, 20-ci maddəsinin birinci hissəsinin 

birinci cümləsində ikinci halda, ikinci cümləsində və ikinci hissəsində birinci halda, 21-ci 

maddəsinin ikinci və üçüncü hissələrində, 23-cü maddəsinin birinci və ikinci 

hissələrində, 24-cü maddəsinin ikinci hissəsində, 25-ci maddəsinin birinci hissəsinin birinci 

və ikinci cümlələrində və altıncı hissəsində ikinci halda, 26-cı maddəsinin birinci hissəsində, 

27-ci maddəsinin ikinci hissəsində ikinci halda və üçüncü hissəsinin üçüncü cümləsində 

nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini “İçərişəhər” 

Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqları ərazisində 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-

Memarlıq Qoruğu İdarəsi həyata keçirir;9 

həmin Qanunun 7-ci maddəsinin üçüncü hissəsində birinci halda nəzərdə 

tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan 

Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tarix və mədəniyyət abidələrinin 

yerləşdiyi ərazinin yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə birgə, “İçərişəhər” Dövlət Tarix-

Memarlıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqlarının ərazisində isə Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu 

İdarəsi həyata keçirir;10 



həmin Qanunun 1-ci maddəsinin beşinci hissəsində, 5-ci maddəsinin adında, birinci və 

ikinci hissələrində, 7-ci maddəsinin ikinci və üçüncü hissələrində, 13-cü maddəsinin birinci 

hissəsində, 14-cü maddəsinin birinci hissəsində, 20-ci maddəsinin birinci, ikinci və üçüncü 

hissələrində, 21-ci maddəsinin birinci hissəsində, 25-ci maddəsinin altıncı hissəsində və 27-ci 

maddəsinin ikinci hissəsində nəzərdə tutulmuş elmi təşkilat Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasıdır.11 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
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İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI 

 

1. 7 yanvar 2002-ci il tarixli 631 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 1, maddə 14) 

 

2. 27 sentyabr  2006-cı il tarixli 466 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 9, maddə 743) 

3. 29 noyabr 2006-cı il tarixli 481 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 11, maddə 943) 

4. 23 noyabr 2007-ci il tarixli 667 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1115) 

5. 31 yanvar 2008-ci il tarixli 704 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 1, maddə 8) 

6. 20 iyun 2008-ci il tarixli 780 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı 

(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №6, maddə 498) 

7. 13 avqust 2010-cu il tarixli 318 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 14 avqust 2010-cu il, № 176 Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №8, maddə 723) 

8. 7 mart 2013-cü il tarixli 839 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı 

(“Respublika” qəzeti, 8 mart 2013-cü il, № 53; “Azərbaycan” qəzeti, 10 mart 2013-cü il, № 54, 

Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 03, maddə 241) 

9. 3 may 2013-cü il tarixli 877 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Respublika” qəzeti 4 may 2013-cü, № 94, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2013-cü il, № 05, maddə 498) 

10. 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 617 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 1004) 

11. 17 mart 2016-cı il tarixli 842 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 19 mart 2016-cı il, № 62) 

 
FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI 

 

                                                
1 7 mart 2013-cü il tarixli 839 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı 

(“Respublika” qəzeti, 8 mart 2013-cü il, № 53; “Azərbaycan” qəzeti, 10 mart 2013-cü il, № 54, 

Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 03, maddə 241) ilə 2-ci hissənin 

birinci bəndində “7-ci maddəsinin ikinci hissəsində” sözlərindən sonra “və üçüncü hissəsində ikinci 

halda” sözləri əlavə edilmişdir. 

13 avqust 2010-cu il tarixli 318 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 14 avqust 2010-cu il, № 176 Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2010-cu il, №8, maddə 723) ilə 2-ci bəndin altıncı abzası yeni redaksiyada verilmişdir. 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

həmin Qanunun 4-cü maddəsinin 6-cı hissəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi həyata keçirir; 

16 sentyabr 2015-ci il tarixli 617 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 1004) ilə 2-ci hissənin ikinci abzasına “22-ci maddəsinin ikinci 

http://e-qanun.az/framework/30860
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hissəsində,” sözlərindən sonra “23-cü maddəsinin birinci və ikinci hissələrində,” sözləri əlavə 

edilmişdir. 

 

17 mart 2016-cı il tarixli 842 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 19 mart 2016-cı il, № 62) ilə 2-ci hissənin ikinci abzasa “Qanununun” sözündən 

sonra “1-ci maddəsinin beşinci hissəsində birinci halda, 5-ci maddəsinin adında, birinci hissəsində 

birinci halda və ikinci hissəsində birinci halda, 7-ci maddəsinin ikinci hissəsində birinci halda və 

üçüncü hissəsində ikinci halda, 13-cü maddəsinin birinci hissəsinin birinci cümləsində ikinci halda və 

ikinci cümləsində birinci halda, 14-cü maddəsinin birinci hissəsində ikinci halda, 20-ci maddəsinin 

birinci hissəsinin birinci cümləsində birinci halda, ikinci hissəsində ikinci halda və üçüncü 

hissəsində, 21-ci maddəsinin birinci hissəsində,” sözləri, “22-ci maddəsinin birinci hissəsində” 

sözlərindən sonra “, 25-ci maddəsinin altıncı hissəsində birinci halda və 27-ci maddəsinin ikinci 

hissəsində birinci halda” sözləri əlavə edilmişdir və “7-ci maddəsinin ikinci hissəsində və üçüncü 

hissəsində ikinci halda” sözləri “7-ci maddəsinin ikinci hissəsində ikinci halda və üçüncü hissəsində 

üçüncü halda” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 
2 31 yanvar 2008-ci il tarixli 704 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 1, maddə 8) ilə 2-ci bəndin üçüncü 

abzasda "Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi" sözlərindən sonra ", "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq 

Qoruğu ərazisində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında "İçərişəhər" Dövlət Tarix-

Memarlıq Qoruğu İdarəsi" sözləri əlavə edilmişdir. 

 

3 may 2013-cü il tarixli 877 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” 

qəzeti 4 may 2013-cü, № 94, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 05, 

maddə 498) ilə 2-ci hissəsinin ikinci və onuncu bəndlərində birinci halda “Qoruğu” sözü “və “Qala” 

Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqları” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 
3 23 noyabr 2007-ci il tarixli 667 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1115) ilə 2-ci bəndinin, 

ikinci abzasında “Qanununun” sözündən sonra “22-ci maddəsinin birinci hissəsində nəzərdə tutulmuş 

“müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,” 

sözləri, “24-cü” sözlərindən əvvəl “22-ci maddəsinin ikinci hissəsində,” sözləri əlavə edilmişdir və  

dördüncü abzasından “22-ci maddəsinin birinci və ikinci hissələrində,” sözləri çıxarılmışdır. 

13 avqust 2010-cu il tarixli 318 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 14 avqust 2010-cu il, № 176 Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2010-cu il, №8, maddə 723) ilə 2-ci bəndin dördüncü abzası yeni redaksiyada verilmişdir. 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

həmin Qanunun 1-ci maddəsinin beşinci hissəsində “görərkən” sözündən sonra, 8-ci maddəsində, 

12-ci maddəsinin birinci hissəsində, 13-cü maddəsinin birinci hissəsinin axırıncı cümləsində və ikinci 

hissəsində, 14-cü maddəsinin birinci və ikinci hissələrində, 15-ci maddəsinin ikinci hissəsində, 17-ci 

maddəsinin ikinci hissəsində, 19-cu maddəsinin üçüncü hissəsində, 20-ci maddəsinin birinci və ikinci 

hissələrində, 21-ci maddəsinin ikinci və üçüncü hissələrində, 22-ci maddəsinin birinci və ikinci 

hissələrində, 23-cü maddəsində və 25-ci maddəsinin birinci və üçüncü hissələrində nəzərdə tutulmuş 

“müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi həyata keçirir; 

16 sentyabr 2015-ci il tarixli 617 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 1004) ilə 2-ci hissənin dördüncü abzasından “23-cü maddəsinin birinci 

və ikinci hissələrində,” sözləri çıxarılmışdır. 
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17 mart 2016-cı il tarixli 842 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 19 mart 2016-cı il, № 62) ilə 2-ci hissənin dördüncü abzasda “1-ci maddəsinin 

beşinci hissəsində ikinci” sözləri “1-ci maddəsinin beşinci hissəsində üçüncü” sözləri ilə, “5-ci 

maddəsinin birinci hissəsində” sözləri “5-ci maddəsinin birinci hissəsində ikinci halda” sözləri ilə, 

“13-cü maddəsinin birinci və ikinci hissələrinin ikinci cümlələrində, 14-cü maddəsinin birinci və 

ikinci hissələrində” sözləri “13-cü maddəsinin birinci hissəsinin ikinci cümləsində ikinci halda və 

ikinci hissəsinin ikinci cümləsində, 14-cü maddəsinin birinci hissəsində birinci halda və ikinci 

hissəsində” sözləri ilə, “20-ci maddəsinin birinci hissəsinin birinci və ikinci cümlələrində və ikinci 

hissəsində” sözləri “20-ci maddəsinin birinci hissəsinin birinci cümləsində ikinci halda, ikinci 

cümləsində və ikinci hissəsində birinci halda” sözləri ilə, “25-ci maddəsinin birinci hissəsinin birinci 

və ikinci cümlələrində və altıncı hissəsində” sözləri “25-ci maddəsinin birinci hissəsinin birinci və 

ikinci cümlələrində və altıncı hissəsində ikinci halda” sözləri ilə, “27-ci maddəsinin ikinci hissəsində” 

sözləri “27-ci maddəsinin ikinci hissəsində ikinci halda” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 
4 29 noyabr 2006-cı il tarixli 481 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 11, maddə 943) ilə beşinci abzasda 

“Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi” sözlərindən sonra “, öz səlahiyyətləri daxilində Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi” sözləri 

əlavə edilmişdir. 

 
5 7 yanvar 2002-ci il tarixli 631 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2002-ci il, № 1, maddə 14) ilə 2-ci bəndin beşinci və altıncı abzaslarından "Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tarix və Mədəniyyət Abidələrinin Mühafizəsi və Bərpası 

Komitəsi" sözləri çıxarılmışdır.  

13 avqust 2010-cu il tarixli 318 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 14 avqust 2010-cu il, № 176 Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2010-cu il, №8, maddə 723) ilə 2-ci bəndin altıncı abzası yeni redaksiyada verilmişdir. 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

həmin Qanunun 4-cü maddəsinin 6-cı hissəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi həyata keçirir; 

 
6 20 iyun 2008-ci il tarixli 780 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı 

(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №6, maddə 498) ilə 2-ci bəndinin 

səkkizinci abzasında "və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsi həyata 

keçirirlər" sözləri "Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi ilə razılaşdırmaqla həyata keçirir" 

sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

17 mart 2016-cı il tarixli 842 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 19 mart 2016-cı il, № 62) ilə 2-ci hissənin səkkizinci abzasda “5-ci maddəsinin 

ikinci hissəsində” sözləri “5-ci maddəsinin ikinci hissəsində ikinci halda” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 
7 17 mart 2016-cı il tarixli 842 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 19 mart 2016-cı il, № 62) ilə 2-ci hissənin doqquzuncu abzasda “13-cü maddəsinin 

birinci hissəsinin birinci cümləsində” sözləri “13-cü maddəsinin birinci hissəsinin birinci cümləsində 

birinci halda” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
 

8 31 yanvar 2008-ci il tarixli 704 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 1, maddə 8) ilə 2-ci bəndin on 

birinci abzas yeni redaksiyada verilmişdir. 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

həmin Qanunun 13-cü maddəsinin birinci hissəsinin birinci cümləsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanları”nın səlahiyyətlərini və 12-ci maddəsinin ikinci hissəsində, 15-ci maddəsinin 

ikinci hissəsinin birinci cümləsində, 20-ci maddəsinin birinci və ikinci hissələrində, 21-ci maddəsinin 
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ikinci və üçüncü hissələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu 

İdarəsi öz səlahiyyətləri daxilində həyata keçirir.   

 
9 7 yanvar 2002-ci il tarixli 631 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2002-ci il, № 1, maddə 14) ilə 2-ci bəndin üçüncü, dördüncü, səkkizinci, doqquzuncu və onuncu 

abzaslarında "Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tarix və Mədəniyyət 

Abidələrinin Mühafizəsi və Bərpası Komitəsi" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət 

Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

27 sentyabr  2006-cı il tarixli 466 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2006-cı il, № 9, maddə 743) ilə 2-ci bəndinin üçüncü, dördüncü, yeddinci, səkkizinci və 

doqquzuncu abzaslarında «Mədəniyyət» sözü «Mədəniyyət və Turizm» sözləri ilə, beşinci abzasında 

«Mədəniyyət Nazirliyi,» sözləri «Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi» sözləri ilə, altıncı abzasında 

«Mədəniyyət Nazirliyi, həyata keçirirlər» sözləri «Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi həyata keçirir» 

sözləri ilə,  onuncu abzasında «Mədəniyyət Nazirliyi» sözləri «Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin» 

sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

29 noyabr 2006-cı il tarixli 481 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 11, maddə 943) ilə onuncu abzasın 

sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir, bəndə yeni məzmunda on birinci abzas 

əlavə edilmişdir. 

13 avqust 2010-cu il tarixli 318 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 14 avqust 2010-cu il, № 176 Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2010-cu il, №8, maddə 723) ilə 2-ci bəndin on birinci  abzası yeni redaksiyada verilmişdir. 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

həmin qanunun 1-ci maddəsinin beşinci hissəsində hər iki halda, 12-ci və 13-cü maddələrinin 

birinci hissələrinin birinci cümlələrində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanları"nın 

səlahiyyətlərini, 4-cü maddəsinin altıncı hissəsində, 5-ci və 12-ci maddələrinin ikinci hissələrində, 13-cü 

maddəsinin birinci və ikinci hissələrinin ikinci cümlələrində, 14-cü maddəsinin birinci və ikinci 

hissələrində, 15-ci maddəsinin ikinci hissəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 16-cı maddəsinin birinci 

hissəsinin ikinci cümləsində, 17-ci maddəsinin ikinci hissəsində, 18-ci maddəsinin birinci hissəsinin 

birinci cümləsində, 19-cu maddəsinin üçüncü hissəsinin ikinci cümləsində, 20-ci maddəsinin birinci və 

ikinci hissələrində, 21-ci maddəsinin ikinci və üçüncü hissələrində, 23-cü maddəsində, 24-cü maddəsinin 

ikinci hissəsində, 25-ci maddəsinin birinci hissəsinin birinci və ikinci cümlələrində və üçüncü hissəsinin 

ikinci cümləsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini "İçərişəhər" 

Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu ərazisində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında 

"İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi həyata keçirir. 

17 mart 2016-cı il tarixli 842 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 19 mart 2016-cı il, № 62) ilə 2-ci hissənin on birinci abzasda “1-ci maddəsinin 

beşinci hissəsində hər iki halda, 13-cü maddəsinin birinci hissəsinin birinci cümləsində” sözləri “1-ci 

maddəsinin beşinci hissəsində ikinci və üçüncü hallarda, 13-cü maddəsinin birinci hissəsinin birinci 

cümləsində birinci halda” sözləri ilə, “5-ci maddəsinin birinci və ikinci hissələrində” sözləri “5-ci 

maddəsinin birinci və ikinci hissələrində ikinci hallarda” sözləri ilə, “13-cü maddəsinin birinci və 

ikinci hissələrinin ikinci cümlələrində, 14-cü maddəsinin birinci və ikinci hissələrində” sözləri “13-cü 

maddəsinin ikinci cümləsində ikinci halda və ikinci hissəsinin ikinci cümləsində, 14-cü maddəsinin 

birinci hissəsində birinci halda və ikinci hissəsində” sözləri ilə, “20-ci maddəsinin birinci hissəsinin 

birinci və ikinci cümlələrində və ikinci hissəsində” sözləri “20-ci maddəsinin birinci hissəsinin birinci 

cümləsində ikinci halda, ikinci cümləsində və ikinci hissəsində birinci halda” sözləri ilə, “25-ci 

maddəsinin birinci hissəsinin birinci və ikinci cümlələrində və altıncı hissəsində” sözləri “25-ci 

maddəsinin birinci hissəsinin birinci və ikinci cümlələrində və altıncı hissəsində ikinci halda” sözləri 

ilə, “27-ci maddəsinin ikinci hissəsində” sözləri “27-ci maddəsinin ikinci hissəsində ikinci halda” 

sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
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10 7 mart 2013-cü il tarixli 839 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı 

(“Respublika” qəzeti, 8 mart 2013-cü il, № 53; “Azərbaycan” qəzeti, 10 mart 2013-cü il, № 54, 

Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 03, maddə 241) ilə 2-ci hissəsinin 

onuncu bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda on 

birinci bənd əlavə edilmişdir. 

 
11 17 mart 2016-cı il tarixli 842 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 19 mart 2016-cı il, № 62) ilə 2-ci hissənin on ikinci abzasın sonunda nöqtə işarəsi 

nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda on üçüncü abzas əlavə edilmişdir. 

http://e-qanun.az/framework/32482

	“Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə

