
"Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında" Azərbaycan 
Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə 
  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI  
"Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında" Azərbaycan Respublikası 
Qanununun icrasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 
1. Müəyyən edilsin ki: 
1.1. "Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında" Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 5-ci maddəsinin adında nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanları"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti və Azərbaycan Respublikasının digər dövlət orqanları öz səlahiyyətləri daxilində 
həyata keçirirlər;            
1. 2. həmin qanunun 1.0.1-ci maddəsində, 5.1-ci maddəsində (5.1.1-5.1.4-cü, 5.1.6-cı, 5.1.8-ci, 5.1.11-
ci və 5.1.13-cü maddələrə münasibətdə), 5.2.3-cü, 5.2.13-cü maddələrində və 9.3-cü maddəsində 
(ikinci halda) nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın, 9.1-ci maddəsində nəzərdə 
tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanları"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
həyata keçirir; 
1.3. həmin qanunun 5.2-ci maddəsində (5.2.1-5.2.4-cü, 5.2.7-5.2.17-ci, 5.2.21-ci maddələrə 
münasibətdə), 6.2-ci və 9.2-ci maddələrində, 9.3-cü maddəsində (üçüncü halda) və 18.1-ci maddəsində 
(ikinci halda) nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın, 5.3.8-ci maddəsində nəzərdə 
tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanları"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti həyata keçirir; 
1.4. həmin qanunun 9.3-cü maddəsində (birinci halda) nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi həyata keçirir; 
1.5. həmin qanunun 5.3-cü, 6.1.5-ci, 11.2-ci maddələrində və 17.3-cü maddəsində (ikinci halda) 
nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanları"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının 
aidiyyəti dövlət orqanları öz səlahiyyətləri daxilində həyata keçirirlər; 
1.6. həmin qanunun 6-cı maddəsinin adında və 6.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanları"nın səlahiyyətlərini rayon (şəhər) icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər; 
1.7. həmin qanunun 12.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın 
səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi həyata keçirir; 
1.8. həmin qanunun 6.1.8-ci, 6.1.10-cu, 7.1.7-ci, 8.1.1-ci, 8.1.2-ci maddələrində, 17.3-cü maddəsində 
(birinci halda) və 17.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanları"nın 
səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Hərbi Komissarlığı və onun yerli qurumları öz səlahiyyətləri 
daxilində həyata keçirirlər. 
2. Bu fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 
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