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ЭИРИШ
Hazırkı nəşr Dövlət Statistika Komitəsinin 15 noyabr 1995-ci il tarixli
kollegiya iclasının qərarı ilə təsdiq edilmiş və 1 yanvar 1999-cu il tarixli AZT-004
№си ilə Азярбайжан Республикасы Dövlət Standartlaşdırma və Metrologiya
Mərkəzində dövlət standartı kimi qeydiyyata alınmış Азярбайжан Республикасынын
Mülkiyyət növləri təsnifatının (birinci versiya) yenidən baxılmış variantıdır (ikinci
versiya)
"Мцлкиййят нювляринин statistik тяснифаты" 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmiş
Azərbaycan Respublikası Konsitutsiyasının müvafiq maddələrinə istinad edilərək
hazırlanmışdır. Азярбайжан Республикасы Konsitutsiyasının I bölməsinin II fəslinin
13-cü maddəsinə əsasən, mülkiyyət dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və
bələdiyyə mülkiyyətində ola bilər. Yerli xüsusiyyətləri və respublikamızda
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə qoyulan çoxsaylı xarici investisiyaları nəzərə
alaraq statistik məqsədlər üçün təsnifatda mülkiyyət növlərinə daha 3 növ – xarici
mülkiyyət, birgə (xarici qarışıq) mülkiyyət və beynəlxalq təşkilatların mülkiyyəti
əlavə edilmişdir.
“Mülkiyyət növlərinin təsnifatı”nın yenidən işlənməsində əsas məqsəd
keçən dövr ərzində qəbul edilmiş qanun və sərəncamların tələblərini nəzərə
almaqdan ibarətdir.
Təsnifat iki hissədən ibarət olub, kod və ad hissələrinə bölünür:
1. Дювлят мцлкиййяти
2. Хцсуси мцлкиййят
3. Bələdiyyə мцлкиййятi
4. Харижи мцлкиййят
5. Birgə (xarici qarışıq) mülkiyyət
6. Бейнялхалг тяшкилатларын мцлкиййяти

1.

ДЮВЛЯТ МЦЛКИЙЙЯТИ

Mülkiyyət hüququ dövlətə məxsus olan müəssisələrin, təşkilatların və
idarələrin mülkiyyəti
2. ХЦСУСИ МЦЛКИЙЙЯТ
Mülkiyyət hüququ dövlətə və bələdiyyəyə tam məxsus olmayan yerli
müəssisələrin, təşkilatların və fiziki şəxslərin mülkiyyəti
3. BƏLƏDİYYƏ MÜLKİYYƏTİ
Yerli əhəmiyyətli məsələləri həll etmək səlahiyyətləri verilən və dövlət
orqanları sisteminə daxil olmayan yerli idarəetmə orqanlarının və onlar tərəfindən
yaradılan vahidlərin mülkiyyəti
4. ХАРИЖИ МЦЛКИЙЙЯТ
Азярбайжан Республикасынын яразисиндя йерляшян вя ямлакы щяр щансы
харижи дювлятə, xarici qarışıq hüquqi və fiziki şəxslərə мяхсус олан тяшкилатын
мцлкиййяти
5. BİRGƏ (XARİCİ ГАРЫШЫГ) МЦЛКИЙЙЯТ
Харижи юлкя щцгуги вя йа физики шяхсляринин иштиракы иля йарадылан бирэя
мцяссисялярин мцлкиййяти.
6. БЕЙНЯЛХАЛГ ТЯШКИЛАТЛАРЫН МЦЛКИЙЙЯТИ
Бцтцн бейнялхалг тяшкилатларын мцлкиййяти.

