
Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi haqqında 

  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 

  

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 1-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara 

alır: 

Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 9, maddə 838; 2014, № 7, maddələr 

766, 787, № 10, maddə 1165; 2015, № 5, maddə 503; 2016, № 2 (II kitab), maddə 215, 

№ 11, maddə 1773, № 12, maddə 2010; 2017, № 2, maddə 154, № 5, maddə 755, № 6, 

maddələr 1019, 1043; 2018, № 3, maddə 373, № 5, maddələr 837, 850, № 12 (I kitab), 

maddə 2535; 2019, № 1, maddə 23, № 3, maddələr 375, 391, № 6, maddə 987; 2020, № 

4, maddə 391, № 5, maddə 522, № 7, maddələr 832, 843, № 11, maddə 1326; 2021, № 

12, maddə 1315; 2022, № 3, maddə 194, № 7, maddələr 692, 696) aşağıdakı dəyişikliklər 

edilsin: 

1. Aşağıdakı məzmunda 75.3-1-ci maddə əlavə edilsin: 

“75.3-1. Bu Məcəllənin 75.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş sənədlərin 

Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə müvafiq dövlət orqanından 

(qurumundan) əldə edilməsi mümkün olduqda, həmin sənədlər ərizəçidən tələb 

edilmir. Belə sənədlərin Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə əldə 

edilməsi mümkün olmadığı hallarda onların təqdim edilməsi ərizəçinin razılığı ilə 

sorğu əsasında müvafiq dövlət orqanından (qurumundan) tələb olunur və ya ərizəçi 

tərəfindən təmin edilir.”. 

2. 75.4-cü maddənin ikinci cümləsinə “təqdim olunmadıqda” sözlərindən sonra 

“(bu Məcəllənin 75.3-1-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla)” sözləri əlavə edilsin. 

3. Aşağıdakı məzmunda 81.1-1 və 102.1-2-ci maddələr əlavə edilsin: 

“81.1-1. Bu Məcəllənin 81.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş sənədlərin Elektron 

Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə müvafiq dövlət orqanından (qurumundan) 

əldə edilməsi mümkün olduqda, həmin sənədlər sifarişçidən tələb edilmir. Belə 

sənədlərin Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə əldə edilməsi mümkün 

olmadığı hallarda onların təqdim edilməsi sifarişçinin razılığı ilə sorğu əsasında 

müvafiq dövlət orqanından (qurumundan) tələb olunur və ya sifarişçi tərəfindən 

təmin edilir.”; 

“102.1-2. Bu Məcəllənin 102.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş sənədlərin 

Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə müvafiq dövlət orqanından 

(qurumundan) əldə edilməsi mümkün olduqda, həmin sənədlər sifarişçidən tələb 

edilmir. Belə sənədlərin Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə əldə 

edilməsi mümkün olmadığı hallarda onların təqdim edilməsi sifarişçinin razılığı ilə 

sorğu əsasında müvafiq dövlət qurumundan tələb olunur və ya sifarişçi tərəfindən 

təmin edilir.”. 
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