
“Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində, Azərbaycan 
Respublikasının Gömrük Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının 

Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində, “Yerin təki haqqında”, “Balıqçılıq 
haqqında”, “Heyvanlar aləmi haqqında”, “Ətraf mühitin mühafizəsi 
haqqında”, “Ovçuluq haqqında”, “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri 

haqqında”, “Baytarlıq haqqında”, “Dərman vasitələri haqqında”, “Bədən 
tərbiyəsi və idman haqqında”, “Mədəniyyət haqqında”, “Ölçmələrin 

vəhdətinin təmin edilməsi haqqında” və “Lisenziyalar və icazələr 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 3 dekabr tarixli 416-VIQD 

nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 
 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci 
bəndlərini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində, 
Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının 
Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində, “Yerin təki haqqında”, “Balıqçılıq haqqında”, 
“Heyvanlar aləmi haqqında”, “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında”, “Ovçuluq 
haqqında”, “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında”, “Baytarlıq haqqında”, 
“Dərman vasitələri haqqında”, “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında”, “Mədəniyyət 
haqqında”, “Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında” və “Lisenziyalar və 
icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 3 dekabr tarixli 416-VIQD nömrəli 
Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək 
məqsədilə qərara alıram: 

1. Müəyyən edilsin ki: 

1.1. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin 102.4-1-ci 
maddəsinin birinci (ikinci halda) və ikinci (ikinci halda) cümlələrində və 102.4-2-ci 
maddəsinin ikinci (ikinci halda) cümləsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata 
keçirir; 

1.2. həmin Məcəllənin 102.4-1-ci maddəsinin birinci (birinci halda) və ikinci 
(birinci halda) cümlələrində, 102.4-2-ci maddəsinin ikinci (birinci halda) cümləsində 
nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini aşağıdakı 
orqanlar həyata keçirirlər: 

1.2.1. həmin Məcəllənin 78.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş dövlət 
əhəmiyyətli tikinti obyektləri, habelə bir neçə şəhər və (və ya) rayon (şəhər rayonu 
istisna olmaqla) inzibati ərazi vahidi ərazisində yerləşən tikinti obyektlərinə 
münasibətdə – Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti; 

1.2.2. digər tikinti obyektlərinə münasibətdə (dövlət mühafizəsində olan 
daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizə zonalarına münasibətdə – 
həmin Məcəllənin 75.1-ci maddəsinin birinci cümləsinə əsasən, tikintiyə icazə 
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin, tabeliyindəki dövlət qoruqlarının 

http://e-qanun.az/framework/48872


ərazilərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyinin razılığı ilə 
verilməklə): 

1. Bakı şəhərinin inzibati ərazisində və “Azərbaycan Respublikasında iqtisadi 
rayonların yeni bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 
7 iyul tarixli 1386 nömrəli Fərmanının 1.6-cı və 1.13-cü bəndləri ilə müəyyən edilmiş 
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının əhatə etdiyi şəhər və rayonların 
inzibati ərazilərində tikinti obyektlərinə münasibətdə – Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi; 

2. digər inzibati ərazi vahidlərində tikinti obyektlərinə münasibətdə – yerli icra 
hakimiyyəti orqanları; 

1.3. həmin Məcəllənin 102.4-1-ci maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 
102.4-2-ci maddəsinin ikinci cümləsində “qurum” dedikdə Azərbaycan Respublikası 
Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin sərəncamına verilmiş torpaq sahəsində bu 
qurumun sərəncamında olduğu müddətdə həyata keçirilən tikinti niyyətlərinə 
münasibətdə həmin Agentlik, reklam qurğularına münasibətdə isə Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Reklam Agentliyi, “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq və 
“Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqları ərazisində “İçərişəhər” Dövlət Tarix-
Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Bakı şəhərində yerləşən Dənizkənarı Milli Parkın 
ərazisinə münasibətdə Dənizkənarı Bulvar İdarəsi nəzərdə tutulur. 

2. “Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin təsdiq 
edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 29 iyun tarixli 392-IVQ nömrəli Qanununun 
tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 4 sentyabr tarixli 
695 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2012, № 9, maddə 847; 2014, № 10, maddə 1196; 2015, № 3, maddə 270, № 5, 
maddə 531, № 9, maddə 1006; 2016, № 6, maddə 1059, № 11, maddə 1824; 2017, 
№ 1, maddə 40, № 5, maddə 825, № 11, maddə 2012; 2018, № 3, maddə 417, № 
5, maddə 910, № 8, maddə 1676, № 11, maddə 2289, № 12 (I kitab), maddə 2616; 
2019, № 3, maddə 434, № 5, maddə 826, № 10, maddə 1581; 2020, № 5, maddə 
559, № 6, maddə 684, № 7, maddə 891; 2020, № 11, maddə 1341, № 8, maddə 
915) 4-cü hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

2.1. 4.1-ci bəndə “102.4-cü maddəsində (ikinci və üçüncü hallarda)” 
sözlərindən sonra “, 102.4-1-ci maddəsinin birinci (ikinci halda) və ikinci (ikinci 
halda) cümlələrində və 102.4-2-ci maddəsinin ikinci (ikinci halda) cümləsində” 
sözləri əlavə edilsin; 

2.2. 4.7-1-ci bəndə “102.4-cü (birinci halda)” sözlərindən sonra “, 102.4-1-ci 
maddəsinin birinci (birinci halda) və ikinci (birinci halda) cümlələrində və 102.4-2-ci 
maddəsinin ikinci (birinci halda) cümləsində” sözləri əlavə edilsin; 

2.3. 4.7-2-ci bəndə “102.4-cü (ikinci halda)” sözlərindən sonra “, 102.4-1-ci 
maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 102.4-2-ci maddəsinin ikinci cümləsində,” 
sözləri əlavə edilsin; 

2.4. 4.7-3-cü bəndə “102.4-cü (birinci halda)” sözlərindən sonra “, 102.4-1-ci 
maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 102.4-2-ci maddəsinin ikinci cümləsində,” 
sözləri əlavə edilsin. 
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3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasının 
Su Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində, Azərbaycan 
Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində, “Yerin təki haqqında”, 
“Balıqçılıq haqqında”, “Heyvanlar aləmi haqqında”, “Ətraf mühitin mühafizəsi 
haqqında”, “Ovçuluq haqqında”, “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında”, 
“Baytarlıq haqqında”, “Dərman vasitələri haqqında”, “Bədən tərbiyəsi və idman 
haqqında”, “Mədəniyyət haqqında”, “Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında” 
və “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında 
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 3 dekabr tarixli 
416-VIQD nömrəli Qanunundan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

4. Bu Fərman 2022-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. 
 

İlham ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı şəhəri, 29 dekabr 2021-ci il 
 


