
“Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il 8 fevral tarixli 782 nömrəli Qanunu ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Konsul Nizamnaməsi”ndə, “Xüsusi mühafizə 

olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında”, “Dövlət rüsumu haqqında”, “Baytarlıq 

haqqında”, “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında” və “Lisenziyalar və icazələr 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 27 iyun tarixli 1616-VQD nömrəli Qanununun 

tətbiqi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2005-ci il 22 noyabr tarixli 316 

nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi və “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar əlavə tədbirlər barədə” 2007-ci il 11 aprel 

tarixli 562 nömrəli Fərmanının ləğvi haqqında 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci 

bəndlərini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il 8 fevral tarixli 782 

nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Konsul 

Nizamnaməsi”ndə, “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında”, 

“Dövlət rüsumu haqqında”, “Baytarlıq haqqında”, “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı 

haqqında” və “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 27 iyun 

tarixli 1616-VQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun 

tətbiqini təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin aktlarının “Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il 8 fevral tarixli 782 

nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Konsul 

Nizamnaməsi”ndə, “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında”, 

“Dövlət rüsumu haqqında”, “Baytarlıq haqqında”, “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı 

haqqında” və “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

uyğunlaşdırılmasına dair təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

1.2. “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 36.3-cü maddəsinin 

ikinci cümləsində və 39.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş orqan (qurum) barədə 

təkliflərini iki ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim 

etsin; 

1.3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının 

“Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il 8 fevral tarixli 782 nömrəli Qanunu ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Konsul Nizamnaməsi”ndə, “Xüsusi mühafizə 

olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında”, “Dövlət rüsumu haqqında”, “Baytarlıq 
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haqqında”, “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında” və “Lisenziyalar və icazələr 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

1.4. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

1.5. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il 8 fevral tarixli 782 

nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Konsul 

Nizamnaməsi”nin 93-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi və Azərbaycan 

Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi həyata keçirirlər. 

3. “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 22 noyabr tarixli 316 nömrəli 

Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 11, maddə 

1011; 2008, № 8, maddə 718; 2009, № 8, maddə 630; 2010, № 3, maddə 186; 2015, № 7, 

maddə 841; 2018, № 4, maddə 672, № 12 (I kitab), maddə 2553) aşağıdakı dəyişikliklər 

edilsin: 

3.1. 2.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“2.1. “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 13.1.5-ci 

maddəsində, 14.1-ci maddəsinin birinci cümləsində, 16.2-ci, 18.3-cü maddələrində, 21.1-ci 

maddəsinin ikinci cümləsində, 21.2-ci maddəsinin birinci cümləsində (ikinci halda), 21.4-cü 

maddəsində, 21.5-ci maddəsinin birinci cümləsində (birinci halda), 24.1-ci, 33.9-cu, 36.1-ci 

maddələrində, 36.3-cü maddəsinin ikinci cümləsində, 36.6-cı maddəsində, 39.4-cü 

maddəsinin birinci (hər üç halda) və ikinci cümlələrində, 39.5-ci maddəsində nəzərdə 

tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti həyata keçirir;”; 

3.2. 2.2-ci bəndə “15.4-cü” sözlərindən əvvəl “6.0.8-1-ci,” sözləri əlavə olunsun və 

həmin bənddə “21.2-ci (birinci və ikinci cümlələrdə), 21.5-ci (ikinci cümləsində)” sözləri 

“21.2-ci (birinci cümlədə birinci halda və ikinci cümlədə), 21.5-ci (birinci cümlədə ikinci 

halda və ikinci cümlədə)” sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.3. aşağıdakı məzmunda 2.2-1-ci və 2.3-1-ci bəndlər əlavə edilsin: 

“2.2-1. həmin Qanunun 7.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Baytarlıq Xidməti həyata 

keçirirlər;”; 

“2.3-1. həmin Qanunun 36.6-cı maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan 

Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi nəzərdə tutulur;”; 

3.4. 2.7-1-ci bəndə “Qanunun” sözündən sonra “13.1.5-ci maddəsində, 14.1-ci 

maddəsinin birinci cümləsində, 16.2-ci maddəsində, 21.1-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 
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21.2-ci maddəsinin birinci cümləsində, 21.4-cü və 24.1-ci maddələrində “orqan (qurum)”,” 

sözləri əlavə edilsin; 

3.5. 2.8-ci bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olunsun və 

aşağıdakı məzmunda 2.9-cu və 2.10-cu bəndlər əlavə edilsin: 

“2.9. həmin Qanunun 21.5-ci maddəsinin birinci cümləsində (birinci halda) “orqan 

(qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi nəzərdə tutulur; 

2.10. həmin Qanunun 36.1-ci maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyası nəzərdə tutulur.”. 

4. “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar 

əlavə tədbirlər barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 11 aprel tarixli 

562 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 4, 

maddə 324; 2015, № 7, maddə 841; 2016, № 2 (II kitab), maddə 251) ləğv edilsin. 

5. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların “Azərbaycan 

Respublikasının 1994-cü il 8 fevral tarixli 782 nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasının Konsul Nizamnaməsi”ndə, “Xüsusi mühafizə olunan təbiət 

əraziləri və obyektləri haqqında”, “Dövlət rüsumu haqqında”, “Baytarlıq haqqında”, 

“Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında” və “Lisenziyalar və icazələr haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 

 
İlham ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 2 avqust 2019-cu il 

    № 803 
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