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“Yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarının normativ  
xarakterli aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi Qaydaları”nın  

təsdiq edilməsi haqqında 
 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN  
 

FƏRMANI 
 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər 

tutaraq qərara alıram:  

 1. “Yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarının normativ xarakterli aktlarının 

hazırlanması və qəbul edilməsi Qaydaları” təsdiq edilsin (əlavə olunur).  

 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll 

etsin.  

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası  
      Ali Məclisinin Sədri                       VASİF  TALIBOV 
 
  

 Naxçıvan şəhəri, 31 oktyabr 2011-ci il 

 № 36-IV FR 

 
 



Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi 

Sədrinin 2011-ci il 31 oktyabr tarixli 36-IV FR 

nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 

 
Yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarının normativ 

xarakterli aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi 
 

Q A Y D A L A R I 
 

1. Ümumi müddəalar 
 

1.1. Bu Qaydalar yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarının normativ xarakterli 

aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydalarını müəyyən edir.  

 1.2. Yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarının normativ xarakterli aktları onlar 

tərəfindən qəbul edilmiş, məhdud subyektlər dairəsi üçün məcburi davranış qaydalarını əks etdirən və 

dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulan müəyyən formalı rəsmi sənəddir.  

 1.3. Yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarının normativ xarakterli aktları qərar 

formasında qəbul edilir.  

 1.4. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Qanununun (bundan sonra - 

Qanun) 4.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarının normativ 

xarakterli aktları müvafiq normativ hüquqi akt əsasında qəbul edilməlidir və onun müvafiq normasına 

istinad etməlidir.  

 1.5. Qanunun 4.4-cü maddəsinə uyğun olaraq, yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarə 

orqanlarının normativ xarakterli aktları Naxçıvan Muxtar Respublikasının normativ hüquqi aktları ilə 

ziddiyyət təşkil edə bilməz.  

 1.6. Qanunun 4.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarə 

orqanlarının normativ xarakterli aktları onların icra olunmamasına görə məsuliyyət müəyyən edə bilməz.  

2. Yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarının 
normativ xarakterli aktlarının hazırlanması 

 

 2.1. Yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarının normativ xarakterli aktları Qanunun 45-

ci maddəsinin tələblərinə uyğun hazırlanır.  

 2.2. Yerli icra hakimiyyəti orqanları normativ xarakterli aktların layihələrini müvafiq struktur 

bölmələrinin iştirakı ilə müstəqil surətdə hazırlaya və ya layihənin hazırlanmasına müvafiq 

mütəxəssisləri cəlb edə, bunun üçün xüsusi yaradılmış müvəqqəti komissiyalara və ya işçi qruplarına 

tapşırıq verə bilərlər.  

 2.3. Yerli özünüidarə orqanları normativ xarakterli aktların layihələrini bu orqanların icra 

aparatlarının, daimi və başqa komissiyalarının iştirakı ilə müstəqil surətdə hazırlaya və ya layihənin 

hazırlanmasına müvafiq mütəxəssisləri cəlb edə, bunun üçün xüsusi yaradılmış işçi qruplarına tapşırıq 

verə bilərlər.  

 2.4. Normativ xarakterli aktların layihələri yerli icra hakimiyyəti orqanlarının hüquq şöbəsinin 

(hüquqşünasın), yerli özünüidarə orqanlarının isə hüquq məsələləri daimi komissiyasının (hüquqşünasın) 

mütləq iştirakı ilə hazırlanır.  

 2.5. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının sahəvi məsələlərlə bağlı normativ xarakterli aktlarının 

layihələri bu sahədə dövlət tənzimlənməsini həyata keçirən dövlət orqanları ilə razılaşdırılmalıdır.  



 2.6. Yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarının normativ xarakterli aktında digər dövlət 

orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı müddəalar olduqda, layihə həmin dövlət orqanları ilə razılaşdırılmalıdır.  

3. Yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarının normativ 
xarakterli aktlarının qəbul edilməsi 

 3.1. Yerli icra hakimiyyəti orqanının normativ xarakterli aktını yerli icra hakimiyyətinin başçısı 

qəbul edir və imzalayır.  

 3.2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 145-ci maddəsinin II və III hissələrinə uyğun 

olaraq yerli özünüidarə orqanlarının normativ xarakterli aktları bələdiyyə üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə, 

yerli vergilər və ödənişlərlə bağlı aktları isə bələdiyyə üzvlərinin üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilir. 

Yerli özünüidarə orqanının normativ xarakterli aktını bələdiyyənin sədri imzalayır.  

 3.3. Yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarının normativ xarakterli aktları Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə (bundan sonra - Dövlət Reyestri) daxil 

edilmək məqsədilə həmin aktların qəbul edildiyi gündən üç gün keçənədək Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə göndərilir.  

 3.4. Yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarının normativ xarakterli aktları, həmin 

aktlarda qüvvəyə minmənin daha gec müddəti nəzərdə tutulmadıqda, Dövlət Reyestrinin elektron 

variantında dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.  

 3.5. Zəruri hallarda, o cümlədən yeni hüquqi aktın qəbul edilməsi ilə əlaqədar olaraq, qüvvədə olan 

normativ xarakterli aktlarda yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanları müvafiq dəyişikliklər 

edirlər. Yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarının normativ xarakterli aktlarının yeni qəbul 

edilmiş hüquqi akta uyğunlaşdırılması zərurəti olmadıqda, qeyd edilən orqanlar Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə müvafiq məlumat verirlər.  

4. Yekun müddəalar 

 4.1. Yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarının normativ xarakterli aktlarının 

rəsmiləşdirilməsi, dərc edilməsi, qüvvədə olması, şərh edilməsi və sistemləşdirilməsi ilə bağlı digər 

məsələlər Qanuna uyğun olaraq tənzimlənir.  

 4.2. Bu Qaydaların 4.1-ci bəndində qeyd edilən, habelə yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarə 

orqanlarının normativ xarakterli aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi ilə bağlı digər məsələlər 

qanunvericiliyə uyğun olaraq tənzimlənir. 

 

 


