
 

İpoteka haqqında 

Azəәrbaycan Respublikasının Qanunu 
Bu qanun mülki hüquqi müqaviləәləәrdəәn irəәli gəәləәn öhdəәlikləәrin icrasının təәmin edilməәsi iləә bağlı 
ipotekanın yaranması əәsaslarını, onun dövləәt qeydiyyatı, təәmin olunmuş borcun vəә digəәr mülki 
hüquqi öhdəәliyin ipoteka hesabına ödəәnilməәsi qaydalarını, təәrəәfləәrin hüquq vəә vəәzifəәləәrini 
müəәyyəәn edir, habeləә bu sahəәdəә digəәr münasibəәtləәri təәnzimləәyir. 

I fəәsil. Ümumi müddəәalar 
Maddəә 1. ƏӘsas anlayışlar  

1.0. Bu qanunda istifadəә olunan anlayışlar aşağıdakı məәnaları daşıyır: 

1.0.1. ipoteka—öhdəәliyin icrasının təәmin edilməәsi üsulu olaraq daşınmaz əәşyaların vəә 
rəәsmi reyestrdəә üzəәrindəә mülkiyyəәt hüquqları qeydəә alınan daşınar əәşyaların girovudur; 

1.0.2. ipoteka kağızı—ipoteka hüququnu təәsbit edəәn adlı qiyməәtli kağızdır; 

1.0.3. ipoteka kağızının qanuni sahibi—ipoteka kağızı üzəәrindəә sahiblik hüququ əәldəә 
edəәn şəәxsdir; 

1.0.4 ipoteka qoyan—ipoteka predmeti olan əәşyanı girov qoyan şəәxsdir. İpoteka qoyan 
həәm borclu, həәm dəә üçüncü şəәxs ola biləәr; 

1.0.5. ipoteka saxlayan—ipoteka hüququ olan vəә ipoteka qoyanın digəәr kreditorlarına 
nisbəәtəәn üstün qaydada ipoteka predmeti hesabına əәsas öhdəәliyin icrasını təәləәb etməәk 
hüququ olan şəәxsdir, o cümləәdəәn ipoteka kağızının qanuni sahibidir; 

1.0.6. ipoteka hüququ—borclu əәsas öhdəәliyi icra etməәdikdəә, ipoteka saxlayanın ipoteka 
predmetinəә tutmanın yönəәldilməәsi hüququdur; 

1.0.7. ipoteka müqaviləәsi—əәsas öhdəәliyin icrasının təәmin edilməәsi üçün ipoteka saxlayan 
vəә ipoteka qoyan arasında bağlanılan əәqddir; 

1.0.8. əәsas öhdəәlik—əәsas müqaviləәdəәn yaranan vəә icrası ipoteka iləә tam vəә ya qisməәn 
təәmin ediləәn borc vəә digəәr öhdəәlikləәrdir; 

1.0.9. ilkin satış qiyməәti bu qanunun təәləәbləәrinəә uyğun olaraq ipoteka predmetinin bazar 
dəәyəәrinin müəәyyəәnləәşdirilməәsi üçün müvafiq marketinq keçirilməәsi vaxtının məәhdudluğu 
şəәraitindəә ipoteka predmetinin satış (likvid) qiyməәtidir. 

Maddəә 2. İpoteka haqqında qanunvericilik  



İpoteka iləә bağlı münasibəәtləәr bu qanunla, Azəәrbaycan Respublikasının Mülki Məәcəәlləәsi vəә digəәr 
normativ hüquqi aktları, habeləә Azəәrbaycan Respublikasının təәrəәfdar çıxdığı beynəәlxalq 
müqaviləәləәrləә təәnzimləәnir. 

Maddəә 3. İpotekanın təәtbiq sahəәsi  

3.1. İpoteka iləә borc, alqı-satqı, podrat vəә başqa mülki-hüquqi müqaviləәləәrdəәn irəәli gəәləәn həәqiqi 
təәləәbləәr təәmin ediləә biləәr. 

3.2. Gəәləәcəәkdəә ortaya çıxa biləәcəәk təәləәbləәrin icrası üçün dəә ipoteka qoyula biləәr. Bu halda bu 
Qanunun 10.5-ci maddəәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş şəәrtləәrəә əәməәl edilməәlidir. 

Maddəә 4. İpoteka iləә təәmin ediləәn təәləәbin həәcmi  

4.1. ƏӘgəәr ipoteka müqaviləәsi iləә ayrı qayda nəәzəәrdəә tutulmayıbsa, ipoteka saxlayanın təәləәbi 
aşağıdakılar da daxil edilməәkləә, tam həәcmdəә təәmin edilir: 

4.1.1. əәsas borc; 

4.1.2. faizləәr; 

4.1.3. öhdəәliyin icra edilməәməәsi vəә ya lazımınca icra edilməәməәsi, o cümləәdəәn 
gecikdirilməәsi nəәticəәsindəә dəәbbəә pulu vəә (vəә ya) vurulmuş zəәrəәrin əәvəәzinin ödəәnilməәsi; 

4.1.4. ipoteka predmetinəә tutmanın yönəәldilməәsi iləә əәlaqəәdar məәhkəәməә xəәrcləәrinin vəә 
digəәr xəәrcləәrin ödəәnilməәsi; 

4.2. Bu qanunun 4.1.4-cü vəә ya 5-ci maddəәləәrindəә nəәzəәrdəә tutulmuş təәləәbləәr istisna olmaqla, 
ipoteka müqaviləәsindəә əәsas öhdəәliyin konkret məәbləәği göstəәrilibsəә, həәmin öhdəәlik yalnız bu 
məәbləәğdəә təәmin edilmiş sayılmır. 

Maddəә 5. İpoteka saxlayanın əәlavəә xəәrcləәrinin ipoteka iləә təәmin 
edilməәsi  

İpoteka müqaviləәsinin şəәrtləәrinəә vəә ya bu qanuna uyğun olaraq ipoteka saxlayan ipoteka 
predmetinin saxlanılmasını vəә salamatlığını təәmin etməәsi vəәzifəәsini daşıdığı halda ipoteka 
saxlayanın həәmin predmetin saxlanılmasına vəә salamatlığına çəәkdiyi ağlabatan xəәrcləәr, o 
cümləәdəәn vergiləәr vəә kommunal xəәrcləәr ipoteka predmetinin dəәyəәrindəәn ödəәnilir. 

Maddəә 6. İpoteka predmeti  

6.1. İpoteka predmeti qanuna müvafiq olaraq ipoteka qoyanın mülkiyyəәtindəә olan daşınmaz əәşya, 
o cümləәdəәn tikintisi başa çatdırılmamış daşınmaz əәşya vəә rəәsmi reyestrdəә üzəәrindəә mülkiyyəәt 
hüquqları qeydəә alınan daşınar əәşya ola biləәr. 

6.2. Mülki dövriyyəәdəәn çıxarılmış, habeləә qanuna görəә üzəәrinəә təәləәb yönəәldiləә vəә 
özgəәninkiləәşdiriləә bilməәyəәn əәşyanın ipotekasına yol verilmir. 

6.3. Bölünməәz əәşyalar hissəә-hissəә ipoteka qoyula bilməәz. 



6.4. İpoteka ümumi ola biləәr. Ümumi ipoteka eləә ipotekadır ki, onun predmeti bir neçəә əәşyadır vəә 
ümumi təәləәbin ödəәnilməәsi üçün əәşyaların həәr birindəәn istifadəә edilir. Kreditorun təәləәbi onun 
arzusu iləә istəәniləәn əәşya hesabına ödəәniləә biləәr. 

6.5. İpoteka müqaviləәsindəә ayrı qayda nəәzəәrdəә tutulmayıbsa, ipoteka predmeti ipoteka saxlayanın 
razılığı iləә dəәyişdiriləә biləәr. Bu halda ipoteka müqaviləәsindəә dəәyişiklikləәr edilir. 

Maddəә 7. İpotekanın xüsusiyyəәtləәri  

7.1. İpoteka saxlayanın ipoteka predmetinəә dair hüququ, əәgəәr ipoteka müqaviləәsindəә ayrı qayda 
nəәzəәrdəә tutulmayıbsa, onun ləәvazimatına da şamil edilir. İpoteka predmetindəәn istifadəә nəәticəәsindəә 
əәldəә edilmiş bəәhrəәyəә, məәhsula vəә gəәlirəә ipoteka hüququ ipoteka müqaviləәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş 
hallarda şamil edilir. 

7.2. Bina, tikili, qurğu vəә ya digəәr daşınmaz əәşyalar yalnız onların yerləәşdiyi, yaxud fəәaliyyəәtini 
təәmin etdiyi torpaq sahəәsi iləә birlikdəә ipoteka qoyulur. Daşınmaz əәşyaya tutma yönəәldildikdəә, onu 
alan şəәxs həәmin daşınmaz əәşyanın əәvvəәlki mülkiyyəәtçisinəә əәşyanın yerləәşdiyi torpaq sahəәsi 
üzəәrindəә məәnsub olan hüququ əәldəә edir. 

7.3. İpoteka qoyanın üçüncü şəәxsləәr qarşısında öhdəәlikləәrinin icrası üçün başqa əәmlakı kifayəәt 
etməәdikdəә, ipoteka predmetinəә üçüncü təәrəәfin təәləәbi bu qanunla müəәyyəәn edilmiş qaydada ipoteka 
saxlayanın təәləәbləәri ödəәnildikdəәn sonra yönəәldiləә biləәr. 

Maddəә 8. Ümumi mülkiyyəәtdəә olan əәşyanın ipoteka qoyulması  

8.1. Ümumi birgəә mülkiyyəәtdəә olan əәşya bütün mülkiyyəәtçiləәrin notariat qaydasında təәsdiq 
olunmuş razılığı iləә ipoteka qoyula biləәr. 

8.2. Ümumi paylı mülkiyyəәtin iştirakçılarının həәr biri öz paylarını digəәr mülkiyyəәtçiləәrin razılığı 
olmadan ipoteka qoya biləәr. İpoteka saxlayanın təәləәbi iləә həәmin paya tutma yönəәldildikdəә vəә o, 
satıldıqda Azəәrbaycan Respublikası Mülki Məәcəәlləәsinin satın almaqda üstünlük hüququ haqqında 
qaydaları təәtbiq edilir. 

Maddəә 9. Sonrakı ipoteka  

9.1. Qanunla vəә ya əәvvəәlki ipoteka müqaviləәsi iləә ayrı qayda nəәzəәrdəә tutulmayıbsa, ipoteka qoyan 
digəәr öhdəәliyini təәmin etməәk üçün əәvvəәldəәn ipoteka qoyulmuş əәşyanı yenidəәn girov qoya biləәr 
(sonrakı ipoteka). 

9.2. İpoteka qoyan ipoteka predmetinəә dair bu qanunun 10.8-ci maddəәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş 
bütün məәlumatı həәr bir sonrakı ipoteka saxlayana verməәlidir. 

9.3. Sonrakı ipoteka saxlayanın təәləәbləәri onların icra müddəәtindəәn asılı olmayaraq əәvvəәlki ipoteka 
saxlayanın təәləәbləәri tam ödəәnildikdəәn sonra növbəәlilik qaydasında ipoteka predmetinin dəәyəәrindəәn 
ödəәnilir. 

9.4. ƏӘvvəәlki ipoteka saxlayanın hüququnun üstünlüyü ipotekanın dövləәt qeydiyyatı anı iləә 
müəәyyəәn olunur. 

9.5. İpotekaya dair təәləәbləәrin ödəәnilməәsindəә üstünlük hüququ ipoteka saxlayanlar arasında 
müqaviləә əәsasında istəәniləәn vaxt dəәyişdiriləә biləәr. İpoteka saxlayanların sayı ikidəәn çox olduqda 



üstünlük hüququnun dəәyişdirilməәsi maraqlarına toxunan ipoteka saxlayanların razılığı iləә həәyata 
keçirilir. 

9.6. İpoteka ipoteka kağızı iləә rəәsmiləәşdirildiyi halda sonrakı ipotekaya yol verilmir. 

9.7. Sonrakı ipoteka haqqında bu maddəә iləә nəәzəәrdəә tutulmuş qaydaların pozulması ipoteka 
saxlayana əәsas öhdəәliyin vaxtından əәvvəәl icrasını təәləәb etməәk, təәləәb yerinəә yetirilməәdikdəә isəә 
tutmanı ipoteka predmetinəә yönəәltməәk hüququ verir. 

II fəәsil. İpotekanın yaranması vəә dövləәt qeydiyyatı 
Maddəә 10. İpoteka müqaviləәsi  

10.1. İpoteka müqaviləәsi müstəәqil xarakter daşımır vəә əәsas öhdəәlikləәrin icrasını təәmin etməәk 
məәqsəәdiləә bağlanır. İpoteka müqaviləәsi əәsas öhdəәliyin qüvvəәdəә olduğu müddəәt əәrzindəә istəәniləәn 
vaxt bağlanıla biləәr. İpoteka müqaviləәsinin etibarsızlığı əәsas öhdəәliyin etibarsızlığına səәbəәb olmur. 
ƏӘsas öhdəәliyin etibarsızlığı ipoteka müqaviləәsinin etibarsızlığına səәbəәb olur. 

10.2. İpoteka müqaviləәsi ipoteka qoyan vəә ipoteka saxlayan təәrəәfindəәn, habeləә ipoteka qoyan 
borclu deyildirsəә, borclu təәrəәfindəәn imzalanmış bir səәnəәdin təәrtibi yolu iləә yazılı formada 
bağlanılır. Daşınmaz əәşyanın ipotekası haqqında müqaviləә notariat qaydasında təәsdiqləәnməәlidir. 

10.3. İpoteka müqaviləәsi iləә əәsas öhdəәliyi yaradan müqaviləә arasında uyğunsuzluq olduqda, 
ipoteka qoyan borclu olduqda, əәsas öhdəәliyi yaradan müqaviləәnin, ipoteka qoyan borclu olmadığı 
halda isəә ipoteka müqaviləәsinin şəәrtləәri üstünlük təәşkil edir. 

10.4. İpoteka müqaviləәsi dövləәt qeydiyyatına alınmalıdır. İpoteka müqaviləәsi dövləәt qeydiyyatına 
alındığı andan qüvvəәyəә minir. 

10.5. İpoteka müqaviləәsindəә təәrəәfləәrin adı vəә yaşayış yeri (olduqları yer), ipotekanın predmeti, 
onun adı, olduğu yer vəә eyniləәşdirilməәsi üçün yetəәrli olan digəәr təәsviri, əәsas öhdəәliyin mahiyyəәti, 
ölçüsü (məәbləәği), əәməәləә gəәlməәsi əәsasları vəә icra müddəәti, bu öhdəәliyin əәsaslandığı müqaviləәnin 
təәrəәfləәri, bağlandığı yer vəә tarix göstəәrilməәlidir. ƏӘgəәr əәsas öhdəәliyin məәbləәği gəәləәcəәkdəә 
müəәyyəәnləәşdirilməәlidirsəә, ipoteka müqaviləәsindəә həәmin məәbləәği müəәyyəәn etməә qaydası 
göstəәrilməәlidir. 

10.6. İpoteka iləә təәmin ediləәn öhdəәlik hissəә-hissəә icra olunmalıdırsa, ipoteka müqaviləәsindəә 
müvafiq ödəәnişləәrin müddəәtləәri vəә ya dövriliyi, onların məәbləәğləәri vəә ya bu məәbləәğləәri 
müəәyyəәnləәşdirməәyəә imkan verəәn şəәrtləәr göstəәrilməәlidir. 

10.7. İpoteka müqaviləәsindəә ipoteka predmeti olan əәşyanın hansı hüquqa əәsasəәn ipoteka qoyana 
məәnsub olduğu vəә bu hüququ qeydəә alan dövləәt orqanı göstəәrilməәlidir. 

10.8. İpoteka müqaviləәsi bağlanarkəәn, ipoteka qoyan ipoteka predmeti üzəәrindəә üçüncü şəәxsləәrin 
ona məәlum olan bütün hüquqları, ipoteka predmetinin girovları vəә digəәr yüklülükləәri, üçüncü 
şəәxsləәrin iddiaları vəә məәhkəәməә mübahisəәləәri, habeləә əәvvəәlki ipoteka iləә təәmin olunmuş 
öhdəәlikləәrin xarakteri vəә məәbləәği barəәdəә ipoteka saxlayanı yazılı formada xəәbəәrdar etməәlidir. Bu 
vəәzifəәnin yerinəә yetirilməәməәsi ipoteka saxlayana, o cümləәdəәn sonrakı ipoteka saxlayana əәsas 
öhdəәliyin vaxtından əәvvəәl icrasını vəә ya ipoteka müqaviləәsi şəәrtləәrinin dəәyişdirilməәsini, yaxud 
müqaviləәnin pozulmasını vəә vurulmuş zəәrəәrin ödəәnilməәsini təәləәb etməәk hüququ verir. 

Maddəә 11. İpotekanın dövləәt qeydiyyatı  



11.1. Daşınmaz əәşyanın ipotekası haqqında müqaviləә daşınmaz əәmlakın dövləәt reyestrindəә, 
daşınar əәşyanın ipotekası haqqında müqaviləә isəә daşınar əәmlakın rəәsmi reyestrindəә qeydəә 
alınmalıdır. 

11.2. İpoteka hüququ ipoteka müqaviləәsinin dövləәt qeydiyyatına alındığı andan əәməәləә gəәlir. 
İpoteka müqaviləәsi bu qanunun 11.3-cü vəә müvafiq hallarda 11.4-cü maddəәləәrindəә nəәzəәrdəә 
tutulmuş məәlumatların müvafiq reyestrəә daxil edildiyi andan dövləәt qeydiyyatına alınmış hesab 
olunur. 

11.3. İpoteka müqaviləәsinin dövləәt qeydiyyatı zamanı ipotekanın predmeti, əәsas öhdəәliyin 
mahiyyəәti, icra müddəәti vəә ipoteka saxlayan barəәdəә məәlumat qeyd edilir. 

11.4. İpoteka müqaviləәsindəә ipoteka kağızının verilməәsi nəәzəәrdəә tutulubsa, ipoteka müqaviləәsinin 
dövləәt qeydiyyatı zamanı yuxarıda göstəәriləәn məәlumatlarla yanaşı ipoteka kağızının verilməәsi 
barəәdəә dəә məәlumat qeyd edilir. 

11.5. Eyni bir öhdəәlik üzrəә bir neçəә ipoteka saxlayan (kreditor) olduqda, onlar ipotekanın dövləәt 
qeydiyyatı orqanında birgəә ipoteka saxlayanlar kimi qeydəә alınırlar. 

11.6. Tikintisi başa çatdırılmamış daşınmaz əәşya ipoteka qoyularkəәn, ipoteka daşınmaz əәmlakın 
dövləәt reyestrindəә qabaqcadan qeydəә alına biləәr. 

11.7. İpoteka predmeti olan tikintisi başa çatdırılmamış daşınmaz əәşyanın tikintisi tam başa 
çatdıqdan sonra həәmin əәşya tikintisi başa çatmış əәşya (yeni yaradılmış əәşya) kimi dövləәt 
reyestrindəә qeydəә alındıqda ipoteka öz qüvvəәsini saxlayır, bu şəәrtləә ki, həәmin anda ipotekaya bu 
Qanuna müvafiq olaraq xitam verilməәmiş olsun. 

Maddəә 12. İpotekanın dövləәt qeydiyyatı qaydaları  

12.1. Daşınmaz əәşyanın ipotekasının dövləәt qeydiyyatı «Daşınmaz əәmlakın dövləәt reyestri 
haqqında» Azəәrbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq həәyata keçirilir. 

12.2. Rəәsmi reyestrdəә üzəәrindəә mülkiyyəәt hüquqları qeydəә alınan daşınar əәşyanın ipotekası həәmin 
əәşyanın dövləәt reyestrini aparan müvafiq icra hakimiyyəәti orqanı təәrəәfindəәn qeydiyyata alınır. 

12.3. Daşınar əәşyanın ipotekasının qeydiyyata alınması üçün rəәsmi reyestrəә əәrizəә iləә birlikdəә 
aşağıdakı səәnəәdləәr təәqdim olunur: 

12.3.1. ipoteka müqaviləәsinin notariat qaydasında təәsdiq edilmiş surəәti; 

12.3.2. qeydiyyat üçün dövləәt rüsumunun ödəәnilməәsini təәsdiq edəәn səәnəәd. 

12.4. İpoteka saxlayanın hüquqları ipoteka kağızı iləә təәsdiq edildikdəә, dövləәt qeydiyyatı orqanına 
ipoteka kağızı vəә onun notariat qaydasında təәsdiq edilmiş surəәti təәqdim edilir. 

12.5. Daşınar əәşyanın rəәsmi reyestrini aparan orqan əәn geci 5 iş günü müddəәtindəә daşınar əәşyanın 
ipotekasının dövləәt qeydiyyatını aparır vəә reyestrdəәn çıxarışı ipoteka saxlayana təәqdim edir. 
Dövləәt qeydiyyatı üçün təәqdim olunmuş səәnəәdləәr dövləәt qeydiyyatı orqanında saxlanılır. 

12.6. Çıxarışda ipotekanın dövləәt qeydiyyatını aparan orqanın adı, qeydiyyatın yeri, anı (tarixi vəә 
saatı), qeydiyyat nömrəәsi, ipoteka saxlayanı vəә ipoteka qoyanı tanıtdıran digəәr məәlumatlar vəә 
ipoteka predmetinin təәsviri göstəәrilir. 



12.7. İpoteka saxlayanın hüquqları ipoteka kağızı iləә təәsdiq edildikdəә, ipoteka kağızında dövləәt 
qeydiyyatını aparan orqanın adı, qeydiyyat anı (tarixi vəә saatı) vəә nömrəәsi göstəәrilməәkləә, 
qeydiyyat orqanının səәlahiyyəәtli şəәxsinin imzası vəә xüsusi möhürü iləә təәsdiq edilir vəә ipoteka 
saxlayana qaytarılır. 

12.8. Qeydiyyat orqanı ipoteka haqqında məәlumat bazasını yaradaraq, məәlumatın saxlanılmasını 
təәmin etməәlidir. Qeydiyyata alınmış ipoteka müqaviləәsinin surəәti, ipoteka kağızı verildikdəә isəә 
ipoteka kağızının surəәti dövləәt qeydiyyatı orqanının arxivindəә saxlanılır. 

12.9. Daşınar əәşya üzəәrindəә qeydiyyata alınmış hüquqlara vəә onların məәhdudlaşdırılmasına 
(yüklülüyünəә) dair rəәsmi reyestrdəәn arayış 3 təәqvim günü müddəәtindəә hüquq sahibinəә, onun 
təәrəәfindəәn vəәkil edilmiş şəәxsəә, hüquq sahibinin əәmlakına qanun vəә ya vəәsiyyəәt əәsasında vəәrəәsəәlik 
hüququ olan şəәxsləәrəә vəә qanunla nəәzəәrdəә tutulmuş səәlahiyyəәtləәrin yerinəә yetirilməәsi iləә əәlaqəәdar 
müvafiq dövləәt orqanlarına verilir. 

12.10. Daşınar əәşyanın ipotekasının dövləәt qeydiyyatı zamanı buraxılan texniki səәhvləәrin 
düzəәldilməәsi barəәdəә maraqlı şəәxsləәrin əәrizəәsi təәqdim edildiyi gündəәn əәn geci 3 iş günü müddəәtindəә 
reyestrdəә vəә ya reyestrdəәn çıxarışda düzəәlişləәr aparılır. 

12.11. Qeydiyyat orqanı, onun vəәzifəәli şəәxsləәri vəә əәməәkdaşları qeydiyyat qaydalarının pozulması 
nəәticəәsindəә maraqlı şəәxsəә vurduqları zəәrəәrəә görəә qanunvericilikləә müəәyyəәn edilmiş qaydada 
məәsuliyyəәt daşıyırlar. 

Maddəә 13. Daşınar əәşyanın ipotekasının dövləәt qeydiyyatından 
imtina vəә onun dayandırılması  

13.1. Daşınar əәşyanın ipotekasının dövləәt qeydiyyatına alınmasından aşağıdakı hallarda imtina 
ediləә biləәr: 

13.1.1. qeydiyyat üçün təәqdim ediləәn səәnəәdləәr tam olmadıqda; 

13.1.2. ipoteka qoyan şəәxs həәmin əәşyaya səәrəәncam verməәk səәlahiyyəәtinəә malik 
olmadıqda vəә ya bu hüquq qanunvericiliyəә müvafiq qaydada məәhdudlaşdırıldıqda; 

13.2. İpoteka predmeti üzəәrindəә hüquqa dair məәhkəәməә mübahisəәsi olduqda, mübahisəәnin həәll 
olunmasına qəәdəәr məәhkəәməәnin qəәrarı əәsasında daşınar əәşyanın ipotekasının dövləәt qeydiyyatı 
dayandırıla biləәr. 

13.3. Dövləәt qeydiyyatından imtina vəә ya onun dayandırılması barəәdəә qəәrar qəәbul edildikdəә, 
qeydiyyat orqanı qeydiyyat üçün nəәzəәrdəә tutulan müddəәtdəәn gec olmayaraq, imtinanın vəә ya 
dayandırılmanın səәbəәbləәri barəәdəә əәrizəәçiyəә yazılı məәlumat verməәlidir. 

13.4. Qeydiyyatdan imtina vəә ya dayandırılma iləә bağlı hallar aradan qaldırıldıqdan sonra ipoteka 
dövləәt qeydiyyatına alınır. 

13.5. İpotekanın dövləәt qeydiyyatından əәsassız imtina vəә ya dayandırılma iləә, yaxud ipotekanın 
qeydiyyatının qanunsuz aparılması iləә əәlaqəәdar olaraq maraqlı şəәxsin «inzibati qaydada vəә (vəә ya) 
məәhkəәməәyəә şikayəәt etməәk hüququ vardır. 

Maddəә 14. İpotekanın əәlavəә qeydiyyatı  



14.1. İpotekanın əәlavəә qeydiyyatı müvafiq olaraq daşınmaz əәmlakın dövləәt reyestrindəә vəә daşınar 
əәmlakın rəәsmi reyestrindəә səәnəәdləәrin təәqdim edildiyi gündəәn 3 iş günü müddəәtindəә aşağıdakı 
hallarda aparılır: 

14.1.1. ipoteka müqaviləәsindəә əәsas öhdəәliyin mahiyyəәti, ölçüsü vəә ya icra müddəәti 
dəәyişdikdəә; 

14.1.2. əәsas öhdəәlik üzrəә təәləәb hüququ başqa şəәxsəә keçdikdəә; 

14.1.3. ipoteka predmeti dəәyişdirildikdəә; 

14.1.4. ipoteka predmeti özgəәninkiləәşdirildikdəә. 

14.2. İpotekanın əәlavəә qeydiyyatı haqqında əәrizəәyəә ipoteka müqaviləәsindəә dəәyişiklikləәrin edilməәsi, 
təәləәbin başqa şəәxsəә keçməәsi vəә ipoteka predmetinin özgəәninkiləәşdirilməәsi barəәdəә müqaviləәnin 
notariat qaydasında təәsdiq edilmiş surəәti əәlavəә edilir. 

14.3. İpoteka saxlayanın hüquqları ipoteka kağızı iləә təәsdiq edildikdəә, əәsas öhdəәliyin mahiyyəәti, 
ölçüsü, icra müddəәti dəәyişdikdəә, ipoteka predmeti dəәyişdirildikdəә vəә ya özgəәninkiləәşdirildikdəә 
müvafiq olaraq ipoteka kağızında dəәyişiklikləәr aparılır vəә əәlavəә qeydiyyata alınır. 

14.4. İpoteka kağızı iləә rəәsmiləәşdiriləәn ipotekanın əәlavəә qeydiyyatı ipoteka kağızının qeydəә 
alındığı müvafiq reyestrdəә aparılır. 

14.5. İpotekanın əәlavəә qeydiyyatı müvafiq olaraq daşınmaz əәmlakın dövləәt reyestrindəәn vəә daşınar 
əәmlakın rəәsmi reyestrindəәn çıxarışla, ipoteka kağızı üzəәrindəә isəә müvafiq qeydin edilməәsi iləә 
təәsdiq edilir. 

Maddəә 15. İpotekanın dövləәt qeydiyyatının ləәğvi  

15.1. İpotekanın dövləәt qeydiyyatı ipoteka saxlayanın əәrizəәsi vəә ya məәhkəәməәnin qəәrarı əәsasında 
qeydiyyat orqanı təәrəәfindəәn ləәğv edilir. 

15.2. İpotekanın dövləәt qeydiyyatı ləәğv edildikdəә, ipoteka kağızı bu Qanunla müəәyyəәn edilmiş 
qaydada ləәğv edilir. 

Maddəә 16. Dövləәt rüsumu  

16.1. İpoteka müqaviləәsinin notariat qaydasında təәsdiq edilməәsi, ipotekanın qeydiyyata, təәkrar vəә 
əәlavəә qeydiyyata alınması üçün qanunla nəәzəәrdəә tutulmuş qaydada vəә miqdarda dövləәt rüsumu 
ödəәnilir. 

16.2. İpoteka qoyanla ipoteka saxlayan arasındakı müqaviləәdəә ayrı qayda nəәzəәrdəә tutulmayıbsa, 
ipotekanın dövləәt qeydiyyatına görəә rüsumun ödəәnilməәsi ipoteka qoyanın üzəәrinəә düşür. 

16.3. Bu qanunun 14.1.2-ci maddəәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş hal istisna olmaqla, ipotekanın əәlavəә 
qeydiyyatına görəә rüsumu ipoteka qoyan ödəәyir, bu şəәrtləә ki, ipoteka müqaviləәsindəә ayrı qayda 
nəәzəәrdəә tutulmasın. 

III fəәsil. İpoteka kağızı 



Maddəә 17. İpoteka kağızı  

17.1. İpoteka kağızı ipoteka müqaviləәsinin qüvvəәdəә olduğu müddəәtdəә veriləә biləәr. İpoteka kağızı 
təәrtib edildiyi halda ipoteka qoyanın, ipoteka saxlayanın, eləәcəә dəә onun digəәr qanuni sahibləәrinin 
hüquq vəә vəәzifəәləәri ipoteka kağızına dair bu qanunda müəәyyəәn edilmiş xüsusiyyəәtləәri nəәzəәrəә 
alınmaqla həәyata keçirilir. 

17.2. İpoteka kağızı onun qanuni sahibinin aşağıdakı hüquqlarını təәsdiq edir: 

17.2.1. ipoteka predmeti üzəәrindəә ipoteka hüququnu; 

17.2.2. başqa sübutlar təәqdim etməәdəәn əәsas öhdəәliyin icrasını təәləәb etməәsini; 

17.2.3. bu qanunun 34-cü maddəәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş hallarda ipoteka predmetinəә 
tutmanın yönəәldilməәsini. 

17.3. İpoteka kağızı bir nüsxəәdəә təәrtib edilir vəә ipoteka saxlayana verilir. 

17.4. İpoteka kağızı ipoteka qoyan təәrəәfindəәn, o, üçüncü şəәxs olduqda, həәm dəә əәsas öhdəәlik üzrəә 
borclu təәrəәfindəәn təәrtib edilir. İpoteka kağızını təәrtib edəәn fiziki şəәxsin imzası notariat qaydasında 
təәsdiqləәnməәlidir. 

17.5. Eyni bir öhdəәlik üzrəә bir neçəә ipoteka saxlayan olduqda, ipoteka kağızının verilməәsinəә yol 
verilmir. 

17.6. İpoteka kağızı üzrəә hüquqlar bu qanunun 20-ci maddəәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş qaydada başqa 
şəәxsləәrəә veriləә biləәr. 

Maddəә 18. İpoteka kağızının məәzmunu  

18.1. İpoteka kağızı ilkin ipoteka saxlayana veriləәrkəәn, özündəә aşağıdakıları əәks etdirməәlidir: 

18.1.1. səәnəәdin adına daxil edilmiş «ipoteka kağızı» sözü vəә təәrtib edildiyi yer; 

18.1.2. ipoteka qoyanın adı vəә ünvanı, yaxud ipoteka qoyan hüquqi şəәxsdirsəә, onun adı vəә 
olduğu yer; 

18.1.3. ipoteka saxlayanın adı vəә ünvanı, əәgəәr ipoteka saxlayan hüquqi şəәxsdirsəә, onun 
adı vəә olduğu yer; 

18.1.4. ipoteka müqaviləәsinin bağlandığı yer vəә tarix; 

18.1.5. əәsas öhdəәlik üzrəә borclu ipoteka qoyan deyildirsəә, borclunun adı vəә ünvanı, əәgəәr 
borclu hüquqi şəәxsdirsəә, onun adı vəә olduğu yer; 

18.1.6. əәsas öhdəәliyin mahiyyəәti, ölçüsü (məәbləәği), əәməәləә gəәlməәsi əәsasları, icra müddəәti, 
bu öhdəәliyin əәsaslandığı müqaviləәnin təәrəәfləәri, bağlandığı yer vəә tarix göstəәrilməәlidir. 
İpoteka iləә təәmin ediləәn öhdəәlik hissəә-hissəә icra olunmalıdırsa, ipoteka kağızında müvafiq 
ödəәnişləәrin müddəәtləәri vəә ya dövriliyi, onların məәbləәğləәri vəә ya bu məәbləәğləәri 
müəәyyəәnləәşdirməәyəә imkan verəәn şəәrtləәr göstəәrilməәlidir. 



18.1.7. ipoteka predmeti olan əәşyanın təәsviri vəә yerləәşdiyi yer; 

18.1.8. ipoteka predmeti olan əәşyanın hansı hüquqla ipoteka qoyana məәxsus olduğu vəә bu 
hüququ qeydəә almış orqanın adı, dövləәt qeydiyyatının nömrəәsi, tarixi vəә yeri, həәmin 
əәşyanın digəәr yüklülükləәri barəәdəә məәlumat; 

18.1.9. ipoteka predmetinəә tutmanın yönəәldilməәsinəә dair ipoteka saxlayanın hüquqlarının 
məәhkəәməәyəә müraciəәt edilməәdəәn həәyata keçirilməәsi barəәdəә qeyd; 

18.1.10. ipoteka qoyanın imzası, əәgəәr o, üçüncü şəәxsdirsəә, həәm dəә əәsas öhdəәlik üzrəә 
borclunun imzası; 

18.1.11. ipoteka kağızının verildiyi tarix. 

18.2. İpoteka kağızında onun sonradan başqa şəәxsləәrəә verilməәsini qadağan edəәn qeydləәr 
etibarsızdır. 

18.3. İpoteka kağızının forması müvafiq icra hakimiyyəәti orqanı təәrəәfindəәn müəәyyəәn edilir. 

18.4. İpoteka kağızı iləә ipoteka müqaviləәsi arasında uyğunsuzluq olduqda, ipoteka kağızının 
qanuni sahibi onun ləәğv edilməәsini vəә eyni zamanda yeni ipoteka kağızının verilməәsini təәləәb edəә 
biləәr. İpoteka kağızının qanuni sahibi bu cür uyğunsuzluğu aşkar etdiyi halda dəәrhal ipoteka 
qoyana, o, üçüncü şəәxs olduqda, həәmçinin əәsas öhdəәlik üzrəә borcluya məәlumat verməәlidir. 

18.5. İpoteka kağızını təәrtib edəәn göstəәriləәn uyğunsuzluqla vəә onun aradan qaldırılması iləә 
əәlaqəәdar zəәrəәrəә görəә məәsuliyyəәt daşıyır. 

Maddəә 19. İpoteka kağızının dövləәt qeydiyyatı  

19.1. İpoteka kağızının dövləәt qeydiyyatı qanunvericilikləә müəәyyəәn edilmiş qaydada həәyata 
keçirilir. 

19.2. İpoteka kağızı üzrəә hüquqlar başqa şəәxsəә verildikdəә, verilməә qeydi ipoteka kağızının qeydəә 
alındığı müvafiq reyestrdəә əәlavəә qeydiyyata alınır. 

Maddəә 20. İpoteka kağızı üzrəә hüquqların verilməәsi  

20.1. İpoteka kağızı üzrəә hüquqların verilməәsi, ipoteka kağızında digəәr şəәxsin xeyrinəә verilməә 
qeydinin (indossamentin) edilməәsi vəә ipoteka kağızının ona verilməәsi yolu iləә həәyata keçirilir. 
Verilməә qeydini edəәn fiziki şəәxs olduqda, onun imzası notariat qaydasında təәsdiq edilməәlidir. 

20.2. İpoteka kağızı başqa şəәxsəә ipoteka müqaviləәsi iləә birlikdəә verilir vəә həәmin şəәxs ipoteka 
müqaviləәsi üzrəә ipoteka saxlayanın bütün hüquq vəә vəәzifəәləәrini əәldəә edir. 

20.3. İpoteka kağızı üzrəә hüquqların verilməәsi iləә əәsas öhdəәlik üzrəә təәləәb ipoteka kağızının yeni 
sahibinəә güzəәşt edilir. İpoteka kağızı üzrəә hüquqlar veriləәrkəәn, əәsas öhdəәlik qisməәn icra 
olunmuşsa, ipoteka kağızının qanuni sahibi bu barəәdəә ipoteka kağızında müvafiq qeyd aparır vəә 
əәsas öhdəәliyin icra olunmamış hissəәsi güzəәşt edilmiş hesab edilir. 

20.4. Verilməә qeydindəә ipoteka kağızı üzrəә hüquqların verildiyi şəәxsin adı tam vəә dəәqiq 
göstəәrilməәlidir. İpoteka kağızında hüquq sahibinin adı göstəәrilməәdəәn indossamentəә yol verilmir. 



20.5. Verilməә qeydi ipoteka kağızında göstəәrilmiş ipoteka saxlayan, həәmin qeyd ilkin qeyd 
olmadıqda isəә ipoteka kağızının bundan əәvvəәlki qeyddəә göstəәrilmiş sahibi təәrəәfindəәn 
imzalanmalıdır. 

20.6. Oğurluq nəәticəәsindəә vəә ya verilməә qeydləәrini yazmış şəәxsin iradəәsindəәn asılı olmayaraq, 
başqa şəәkildəә onun sahibliyindəәn çıxmış ipoteka kağızını alan şəәxs ipoteka kağızının qanuni sahibi 
hesab olunmur, bu şəәrtləә ki, onun bunu bildiyi vəә ya bilməәli olduğu sübut edilsin. 

20.7. İpoteka kağızı üzrəә hüquqlarını vermiş şəәxs bu barəәdəә əәsas öhdəәlik üzrəә borcluya yazılı 
bildiriş verməәlidir. Bu vəәzifəәnin yerinəә yetirilməәməәsi borclu vəә yeni ipoteka saxlayan üçün 
Azəәrbaycan Respublikası Mülki Məәcəәlləәsindəә təәləәbləәrin güzəәştinəә dair nəәzəәrdəә tutulmuş nəәticəәləәri 
doğurur. 

Maddəә 21. İpoteka kağızı üzrəә hüquqların həәyata keçirilməәsi  

21.1. İpoteka kağızı üzrəә hüquqların həәyata keçirilməәsinəә başlanıldığı vaxt ipoteka kağızının 
qanuni sahibi ipoteka kağızında əәsas öhdəәliyin icrası barəәdəә qeydləәr aparmalıdır. Həәmin qeydləәr 
həәm ipoteka qoyan, həәm dəә sonrakı mümkün sahibləәr üçün aydın şəәkildəә olmalıdır. 

21.2. ƏӘgəәr başqa sübut yoxdursa, ipoteka kağızının qanuni sahibindəә olması, yaxud ipoteka 
kağızında əәsas öhdəәliyin qisməәn icrası barəәdəә qeydin vəә ya başqa cür təәsdiqin olmaması göstəәrir 
ki, bu öhdəәlik vəә ya onun müvafiq hissəәsi icra edilməәmişdir. ƏӘgəәr başqa hal müəәyyəәn 
edilməәyibsəә, ipoteka kağızının ipoteka qoyanda olması əәsas öhdəәliyin yerinəә yetirilməәsini təәsdiq 
edir. 

21.3. İpoteka kağızı üzrəә ipoteka predmetinəә tutmanın yönəәldilməәsi bu qanunda nəәzəәrdəә tutulmuş 
qaydada həәyata keçirilir. 

21.4. İpoteka qoyan ipoteka kağızının qanuni sahibinin təәləәbinəә qarşı ipoteka kağızına 
əәsaslanmayan etirazlar edəә bilməәz. 

21.5. Bu qanuna uyğun olaraq ipoteka kağızı ləәğv edildikdəә, ipotekanın dövləәt qeydiyyatını aparan 
orqan ipoteka kağızını alan kimi dəәrhal onun üz təәrəәfinəә «xitam verilmişdir» ştampı vurmaqla, 
ləәğv edir vəә öz arxivindəә saxlayır. 

Maddəә 22. İtirilmiş vəә ya korlanmış ipoteka kağızı üzrəә hüquqların 
bəәrpası  

22.1. İtirilmiş, yaxud lazımi qaydada saxlanılmaması nəәticəәsindəә vəә ya digəәr səәbəәbdəәn korlanmış 
ipoteka kağızı üzrəә hüquqlar ipoteka kağızının qanuni sahibinin əәrizəәsi əәsasında ipoteka kağızı 
qeydəә alınmış dövləәt reyestrindəә saxlanılan ipoteka kağızının surəәtinəә uyğun olaraq itirilmiş 
(korlanmış) ipoteka kağızının dublikatı verilməәkləә bəәrpa edilir. Dublikatın üzəәrindəә «dublikat» 
sözü qeyd edilməәli, qeydiyyat orqanının səәlahiyyəәtli şəәxsi təәrəәfindəәn imzalanmalı, möhürləә təәsdiq 
ediləәrəәk, ipoteka kağızının qanuni sahibinəә verilməәli vəә reyestrdəә müvafiq qeydləәr aparılmalıdır. 

22.2. İpoteka kağızının dublikatı itirilmiş (korlanmış) ipoteka kağızına tam uyğun olmalıdır. ƏӘks 
halda meydana çıxan uyğunsuzluqla əәlaqəәdar yaranan zəәrəәrəә görəә ipoteka kağızının dublikatını 
vermiş dövləәt qeydiyyatı orqanı məәsuliyyəәt daşıyır. 

Maddəә 23. İpoteka kağızına xitam verilməәsi  



İpoteka kağızı könüllü olaraq ipoteka qoyana verildikdəә vəә ya bu qanunun 48-ci maddəәsindəә 
nəәzəәrdəә tutulmuş hallarda ipoteka kağızına xitam verilir. 

IV fəәsil. İpoteka qoyanla ipoteka saxlayanın 
qarşılıqlı münasibəәtləәri 
Maddəә 24. İpoteka qoyanın vəә ipoteka saxlayanın hüquq vəә 
vəәzifəәləәri  

Bu qanunda nəәzəәrdəә tutulmuş hüquq vəә vəәzifəәləәri iləә yanaşı ipoteka qoyan vəә ipoteka saxlayan 
arasında bağlanan ipoteka müqaviləәsindəә təәrəәfləәrin əәlavəә hüquq vəә vəәzifəәləәri müəәyyəәnləәşdiriləә 
biləәr. 

Maddəә 25. İpoteka qoyanın hüquq vəә vəәzifəәləәri  

25.1. İpoteka qoyanın aşağıdakı hüquqları vardır. 

25.1.1. ipoteka müqaviləәsi üzrəә ipoteka predmetinin ipoteka saxlayanın sahibliyinəә vəә (vəә 
ya) istifadəәsinəә verildiyi hal istisna olmaqla, ipoteka qoyulmuş əәşyaya sahib olmaq vəә 
təәyinatına uyğun olaraq ondan istifadəә etməәk; 

25.1.2. ipoteka qoyulmuş əәşyanı vəәsiyyəәt etməәk; 

25.1.3. bu qanunun 30-cu maddəәsinəә uyğun olaraq ipoteka predmetinəә səәrəәncam verməәk; 

25.1.4. ipoteka saxlayan ipoteka predmetinin saxlanmasını vəә ondan istifadəә olunmasını 
lazımi qaydada təәmin etməәdikdəә, ipotekaya xitam verilməәsini vəә əәsas öhdəәliyin 
vaxtından əәvvəәl icrasının qəәbul edilməәsini məәhkəәməә qaydasında ipoteka saxlayandan 
təәləәb etməәk. 

25.2. Bu qanunun 25.1.3-cü maddəәsindəә göstəәriləәn hüquqa tutmanın yönəәldilməәsi haqqında 
bildiriş verildikdəәn sonra xitam verilir. 

25.3. İpoteka qoyan aşağıdakı vəәzifəәləәri daşıyır: 

25.3.1. ipoteka predmetinin saxlanılmasını vəә salamatlığını təәmin etməәk; 

25.3.2. ipoteka predmetini üçüncü şəәxsləәrin qəәsdləәrindəәn vəә təәləәbləәrindəәn müdafiəәsi vəә 
onu lazımi vəәziyyəәtdəә saxlamaq üçün zəәruri təәdbirləәr görməәk; 

25.3.3. ipoteka predmeti olan əәşya iləә bağlı vergiləәr, kommunal xəәrcləәr vəә bu kimi digəәr 
öhdəәlikləәri ödəәməәk. 

Maddəә 26. İpoteka saxlayanın hüquq vəә vəәzifəәləәri  

26.1. İpoteka saxlayanın aşağıdakı hüquqları vardır: 

26.1.1. ipoteka predmetinin mövcudluğunu, vəәziyyəәtini vəә saxlanma şəәraitini səәnəәdləәr 
üzrəә vəә faktik surəәtdəә yoxlamaq; 



26.1.2. ipoteka qoyandan ipoteka predmetinin lazımi vəәziyyəәtdəә saxlanılması üçün zəәruri 
təәdbirləәr görməәyi təәləәb etməәk; 

26.1.3. ipoteka qoyanın öz vəәzifəәləәrini icra edəә bilməәdiyi aşkar olarsa, məәhkəәməә 
qaydasında ipoteka predmetinin ona verilməәsini təәləәb etməәk; 

26.1.4. ipoteka predmetinin salamatlığına ziyan vuran vəә ya pisləәşməәsinəә səәbəәb olan 
həәrəәkəәtləәrəә son qoyulmasını həәmin həәrəәkəәtləәrəә yol verəәn şəәxsləәrdəәn təәləәb etməәk; 

26.1.5. əәsas öhdəәlik üzrəә təәləәbi başqa şəәxsəә güzəәşt etməәk vəә ya satmaq; 

26.1.6. ipoteka hüququnu girov qoymaq. 

26.2. İpoteka müqaviləәsinin şəәrtləәrinəә uyğun olaraq ipoteka predmeti ipoteka saxlayanın 
sahibliyinəә vəә (vəә ya) istifadəәsinəә verildikdəә, ipoteka qoyanın müvafiq vəәzifəәləәri ona keçir. 

Maddəә 27. İpoteka qoyulan əәşyanın saxlanılması vəә sığorta  

27.1 İpoteka müqaviləәsindəә nəәzəәrdəә tutulduqda, ipoteka qoyan ipoteka qoyulmuş əәşyanı məәhv 
olma vəә zəәdəәləәnməә riskləәrindəәn ipoteka müqaviləәsi bağlanan zaman əәşyanın mövcud olan bazar 
qiyməәtini əәsas götürəәrəәk tam dəәyəәri məәbləәğindəә, ipoteka qoyan fiziki şəәxs olduqda isəә, həәmçinin 
öz həәyatını vəә əәməәk qabiliyyəәtinin itirilməәsi riskini ipoteka iləә təәmin ediləәn təәləәbin ölçüsündəәn az 
olmamaq şəәrti iləә sığorta etdirməәlidir. 

27.2. İpoteka qoyan ipoteka qoyulmuş əәşyanın məәhv olması vəә ya zəәdəәləәnməәsi təәhlükəәsi 
yarandıqda, ipoteka saxlayanı dəәrhal xəәbəәrdar etməәlidir. 

27.3. İpoteka qoyulmuş əәşyadan istifadəә qaydaları, ipoteka qoyulmuş əәşyanın saxlanılması 
vəәzifəәləәri ipoteka qoyan təәrəәfindəәn kobud şəәkildəә pozulduqda vəә beləә pozuntu ipoteka qoyulmuş 
əәşyanın məәhvi vəә ya zəәdəәləәnməәsi təәhlükəәsini yaratdıqda, habeləә ipoteka qoyulmuş əәşyanın 
sığortalanması üzrəә vəәzifəәləәr icra edilməәdikdəә, ipoteka saxlayan əәsas öhdəәliyin vaxtından əәvvəәl 
icrasını təәləәb edəә biləәr. Beləә təәləәb yerinəә yetirilməәzsəә, ipoteka saxlayan tutmanı ipoteka 
predmetinəә yönəәldəә biləәr. 

27.4. İpoteka qoyulmuş əәşya ipoteka saxlayanın sahibliyinəә vəә (vəә ya) istifadəәsinəә verildikdəә, 
ipoteka müqaviləәsindəә nəәzəәrdəә tutulduğu halda ipoteka saxlayanın hesabına sığortalanmalıdır. 

Maddəә 28. İpoteka iləә təәmin edilmiş təәləәbin başqasına keçməәsi  

28.1. İpoteka iləә təәmin edilmiş təәləәb başqasına keçdikdəә, həәmin təәləәbin təәminatı olan ipoteka ona 
keçir. Təәləәbin keçdiyi şəәxs ipoteka saxlayanın hüquq vəә vəәzifəәləәrini əәldəә edir. 

28.2. Təәləәbin başqa şəәxsəә keçməәsi iləә əәlaqəәdar ipoteka müqaviləәsinəә müvafiq dəәyişiklikləәr 
edilməәli vəә bu qanuna müvafiq qaydada ipotekanın dövləәt qeydiyyatı orqanında əәlavəә qeydiyyata 
alınmalıdır (ipoteka kağızı iləә təәləәbin başqasına keçməәsi bu qanuna uyğun olaraq həәyata keçirilir). 
Bu şəәrtəә əәməәl edilməәdikd,əә təәləәbin keçməәsi etibarsız hesab olunur. 

Maddəә 29. İpoteka iləә təәmin edilmiş borcun başqasına keçməәsi  

ƏӘsas öhdəәlik üzrəә borc başqasına keçdikdəә, ipoteka qoyan ipotekanın qüvvəәdəә qalmasına ipoteka 
saxlayana yazılı razılıq verməәdikdəә, ipotekaya xitam verilir. 



Maddəә 30. İpoteka predmetinəә səәrəәncam verilməәsi  

30.1. İpoteka müqaviləәsindəә ayrı qayda nəәzəәrdəә tutulmayıbsa, ipoteka predmeti ipoteka qoyan 
təәrəәfindəәn yalnız ipoteka saxlayanın yazılı razılığı iləә digəәr şəәxsəә özgəәninkiləәşdiriləә biləәr vəә ya ona 
dair digəәr səәrəәncamlar verəә biləәr (istifadəә, icarəә vəә sair). İpoteka qoyanın ipoteka predmetini 
vəәsiyyəәt etməәk hüququnu məәhdudlaşdıran razılaşma əәhəәmiyyəәtsizdir. 

30.2. Bu Qanunun təәləәbləәrinəә uyğun olaraq ipoteka predmetinin özgəәninkiləәşdirilməәsi, yaxud 
hüquqi şəәxsin yenidəәn təәşkili nəәticəәsindəә vəә ya vəәrəәsəәlik qaydasında həәmin əәşya başqa şəәxsəә 
keçdikdəә, ipoteka qüvvəәdəә qalır vəә həәmin şəәxs ipoteka müqaviləәsi üzrəә ilkin ipoteka qoyanın 
bütün vəәzifəәləәrini, o cümləәdəәn ilkin ipoteka qoyan təәrəәfindəәn lazımınca icra edilməәmiş vəәzifəәləәri 
daşıyır. 

30.3. İpoteka predmeti bu Qanunun 30.2-ci maddəәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş əәsaslar üzrəә bir neçəә 
şəәxsəә keçdikdəә, ipoteka qoyanın vəәrəәsəәləәrindəәn (hüquqi varisləәrindəәn) həәr biri əәsas öhdəәliyin icra 
olunmamasına görəә ipoteka predmetinin ona keçmiş hissəәsi həәcmindəә öhdəәlik daşıyır. 

30.4. İpoteka predmeti bölünməәz əәşyadırsa, yaxud başqa əәsaslara görəә ipoteka qoyanın 
vəәrəәsəәləәrinin ümumi mülkiyyəәtinəә daxildirsəә, vəәrəәsəәləәr birgəә ipoteka qoyanlar olurlar. 

30.5. Bu Qanunun təәləәbləәrini pozmaqla, ipoteka predmeti başqa şəәxsləәrəә keçdikdəә ipoteka 
qüvvəәsini saxlayır vəә bu Qanunun 31-ci maddəәsindəә nəәzəәrdəә tutulan nəәticəәləәrəә səәbəәb olur. 

Maddəә 31. İpoteka predmetinəә səәrəәncam verməә qaydalarının 
pozulması nəәticəәləәri  

31.1. İpoteka predmetinəә bu Qanunun 30-cu maddəәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş qaydaları pozmaqla 
səәrəәncam verildikdəә, ipoteka saxlayan aşağıdakılardan birini təәləәb edəә biləәr: 

31.1.1. ipoteka predmetinəә səәrəәncam verilməәsi haqqında əәqdin etibarsız sayılmasını vəә 
Azəәrbaycan Respublikası Mülki Məәcəәlləәsinin 337-ci maddəәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş 
nəәticəәləәrin təәtbiq olunmasını; 

31.1.2. ipoteka iləә təәmin olunmuş əәsas öhdəәliyin vaxtından əәvvəәl icrasını, həәmin öhdəәlik 
icra olunmadıqda ipoteka predmetinəә tutmanın yönəәldilməәsini. 

31.2. İpoteka predmetini əәldəә edəәn şəәxs həәmin əәşyaya bu Qanunun 30-cu maddəәsinin qaydalarını 
pozmaqla səәrəәncam verildiyini bildiyi vəә ya bilməәli olduğu sübut ediləәrsəә, əәldəә edəәn şəәxs ipoteka 
iləә təәmin olunmuş öhdəәliyin icra olunmamasına, yaxud lazımınca icra olunmamasına görəә ipoteka 
predmetinin dəәyəәri həәcmindəә əәlavəә məәsuliyyəәt daşıyır. 

Maddəә 32. İpoteka predmetinin məәcburi alınmasının nəәticəәləәri  

32.1. İpoteka qoyanın ipoteka predmeti olan əәşyaya mülkiyyəәt hüququna qanunla 
müəәyyəәnləәşdirilmiş əәsaslar üzrəә vəә qaydada dövləәt ehtiyacları vəә ya ictimai ehtiyaclar üçün 
özgəәninkiləәşdirilməә, rekvizisiya vəә ya milliləәşdirilməә nəәticəәsindəә xitam verildikdəә vəә ipoteka 
qoyana başqa əәşya vəә (vəә ya) müvafiq əәvəәz verildikdəә ipoteka hüququ əәvəәz kimi verilmiş əәşyaya 
şamil edilir vəә ya müvafiq surəәtdəә ipoteka saxlayan ipoteka qoyana çatası əәvəәzin məәbləәğindəәn öz 
təәləәbinin üstün ödəәnilməәsi hüququnu əәldəә edir. Bu hüquqları tam müdafiəә olunmayan (əәvəәz kimi 
veriləәn əәşya vəә (vəә ya) müvafiq əәvəәz ipoteka predmetinin dəәyəәrindəәn aşağı olduqda) ipoteka 
saxlayan əәsas öhdəәliyin vaxtından əәvvəәl icrasını təәləәb edəә biləәr, təәləәb yerinəә yetirilməәdikdəә, 
ipoteka qoyanın aldığı müvafiq əәvəәzəә tutmanı yönəәldəә biləәr. 



32.2. İpoteka predmeti olan əәşya cinayəәt törəәdilməәsinəә vəә ya başqa hüquq pozuntusuna görəә 
məәhkəәməә qaydasında müsadirəә edildikdəә ipotekaya xitam verilir. Bu halda ipoteka saxlayan əәsas 
öhdəәliyin vaxtından əәvvəәl icrasını təәləәb edəә biləәr. 

32.3. İpoteka predmeti olan əәşya əәslindəә onun mülkiyyəәtçisinin başqa şəәxs olmasına görəә qanunla 
müəәyyəәn edilmiş qaydada ipoteka qoyandan alındıqda bu əәşya barəәsindəә ipotekaya xitam verilir. 
Bu halda ipoteka saxlayan məәhkəәməәnin müvafiq qəәrarı qüvvəәyəә mindikdəәn sonra əәsas öhdəәliyin 
vaxtından əәvvəәl icrasını təәləәb edəә biləәr. 

V fəәsil. İpoteka predmetinəә tutmanın yönəәldilməәsi 
vəә ona xitam verilməәsi 
Maddəә 33. İpoteka predmetinəә tutmanın yönəәldilməәsi əәsasları  

Borclu əәsas öhdəәliyi icra etməәdikdəә vəә ya lazımınca icra etməәdikdəә, ipoteka saxlayanın təәləәbinin 
ödəәnilməәsi üçün ipoteka predmetinəә tutma yönəәldiləә biləәr. 

Maddəә 34. İpoteka predmetinəә tutmanın yönəәldilməәsi hüququnun 
yaranması  

34.1. İpoteka saxlayanın ipoteka predmetinəә tutmanın yönəәldilməәsi hüququnun yaranması anı 
aşağıdakılardır: 

34.1.1. əәsas öhdəәliyin, yaxud onun bir hissəәsinin vaxtında icra olunmaması; 

34.1.2. əәsas öhdəәlik üzrəә faizləәrin ödəәnilməәsi müddəәtləәrinin ardıcıl olaraq iki dəәfəә 
pozulması; 

34.1.3. ipoteka müqaviləәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş vəә ipoteka saxlayana ipotekaya tutma 
yönəәltməәk hüququ verəәn şəәrtinin yerinəә yetirilməәməәsi: 

34.1.4. bu Qanunda nəәzəәrdəә tutulmuş digəәr hallarda. 

Maddəә 35. İpoteka predmetinəә tutmanın yönəәldilməәsi  

35.1. İpoteka saxlayanın təәləәbinin məәhkəәməәyəә müraciəәt edilməәdəәn ipoteka predmeti hesabına 
ödəәnilməәsinəә aşağıdakı hallarda yol verilir: 

35.1.1. ipoteka predmetinəә məәhkəәməәyəә müraciəәt edilməәdəәn tutmanın yönəәldilməәsi 
ipoteka müqaviləәsindəә nəәzəәrdəә tutulduğu halda; 

35.1.2. ipoteka kağızı verildiyi halda; 

35.1.3. ipotekaya tutmanın yönəәldilməәsi əәsası yarandıqdan sonra ipoteka saxlayanla 
ipoteka qoyanın notariat qaydasında təәsdiqləәnmiş razılaşması olduqda; 

35.1.4. ümumi paylı mülkiyyəәtdəә olan ipoteka predmetinəә məәhkəәməәyəә müraciəәt 
edilməәdəәn tutmanın yönəәldilməәsi barəәdəә ipoteka saxlayanla bütün mülkiyyəәtçiləәrin 
notariat qaydasında təәsdiqləәnmiş razılaşması olduqda. 



35.2. Bu Qanunun 35-ci maddəәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş hallar olmadıqda vəә ya ipoteka qoyanın 
yaşadığı (olduğu) yeri müəәyyəәn etməәk mümkün olmadıqda, ipoteka predmetinəә tutma yalnız 
məәhkəәməәnin qəәrarı əәsasında yönəәldiləә biləәr. 

Maddəә 36. İpoteka predmetinəә tutmanın yönəәldilməәsi qaydası  

36.1. İpoteka saxlayan bu Qanunun 36.2-ci maddəәsindəә nəәzəәrdəә tutulan məәlumatı əәks etdirəәn 
bildirişi ipoteka qoyana, bildirişin surəәtini isəә ona məәlum olan sonrakı ipoteka saxlayanlara, o 
cümləәdəәn birgəә ipoteka saxlayanlara verilməәsini təәsdiq etməә üsulu iləә göndəәrməәkləә ipoteka 
predmetinəә tutmanı yönəәltməәyəә başlaya biləәr. 

36.2. İpoteka predmetinəә tutmanın yönəәldilməәsi haqqında bildirişdəә aşağıdakı məәlumatlar əәks 
etdirilməәlidir: 

36.2.1. müvafiq reyestrdəәki ipotekanın qeydiyyat anı vəә nömrəәsinəә istinad edəәrəәk, tutma 
yönəәldiləәn ipoteka predmeti; 

36.2.2. icra olunmalı öhdəәlik barəәdəә məәlumat; 

36.2.3. məәhkəәməәyəә müraciəәt edilməәdəәn ipoteka predmetinəә tutmanın yönəәldilməәsinin 
ipoteka müqaviləәsindəә nəәzəәrdəә tutulduğu vəә ya ipoteka kağızının verildiyi hallar istisna 
olmaqla, məәhkəәməәyəә müraciəәt edilməәdəәn ipoteka predmetinəә tutmanın yönəәldilməәsi 
üçün notariat qaydasında razılaşmanın təәsdiq edilməәsi barəәdəә təәklif vəә ya ipoteka 
predmetinəә notariusun icra qeydi vəә ya məәhkəәməә qaydasında tutmanın yönəәldilməәsi 
barəәdəә xəәbəәrdarlıq; 

36.2.4. bildirişin tarixi, bildirişi verəәn şəәxsin adı vəә imzası. 

36.3. İpoteka predmetinəә tutmanın yönəәldilməәsi haqqında bildiriş ipotekanın dövləәt qeydiyyatı 
orqanında ipoteka saxlayanın əәrizəәsi əәsasında qeydəә alınmalıdır. ƏӘrizəәdəә bildirişin ipoteka qoyana 
verildiyi gün göstəәrilir vəә iki nüsxəәdəә qeydiyyat orqanına verilir. Qeydiyyat orqanı əәrizəәni onun 
verildiyi gün qəәbul edir vəә bir nüsxəәsini qeydiyyat orqanının səәlahiyyəәtli şəәxsinin imzası vəә 
möhürü iləә təәsdiqləәməәkləә əәrizəәçiyəә qaytarır. 

36.4. Tutmanın yönəәldilməәsi proseduru aşağıdakı hallarda davam edəә bilməәz: 

36.4.1. tutmanın yönəәldilməәsi haqqında bildiriş verildikdəәn sonra 7 təәqvim günü əәrzindəә 
qeydiyyat əәrizəәsi ipotekanının dövləәt qeydiyyatı orqanına təәqdim edilməәdikdəә; 

36.4.2. tutmanın yönəәldilməәsi haqqında bildiriş bu Qanunla nəәzəәrdəә tutulmuş qaydada 
məәhkəәməә təәrəәfindəәn etibarsız sayıldıqda. 

36.5. İpoteka saxlayan tutmanın yönəәldilməәsi haqqında bildirişi bu Qanunla nəәzəәrdəә tutulmuş 
qaydada qeydiyyat orqanına təәqdim etməәdikdəә, o, ipoteka qoyan, həәr hansı başqa ipoteka saxlayan 
vəә ipoteka predmeti üzəәrindəә hüquqları olan digəәr şəәxs (şəәxsləәr) qarşısında onlardan həәr hansı 
birinəә bununla əәlaqəәdar vurulmuş zəәrəәrəә görəә qanunvericilikləә müəәyyəәn edilmiş qaydada 
məәsuliyyəәt daşıyır. 

36.6. İpoteka saxlayan ipoteka predmetinin satışının başlanılmasınadəәk tutmanın yönəәldilməәsi 
haqqında bildirişin ləәğv olunması barəәdəә qeydiyyat orqanına müraciəәt edəә biləәr. 



Maddəә 37. İpoteka predmetinəә tutmanın yönəәldilməәsi zamanı 
məәhkəәməә müdafiəә təәdbirləәri  

37.1. İpoteka qoyan, ipoteka predmetinin başqa ipoteka saxlayanı vəә ya ipoteka predmeti üzəәrindəә 
hüququ olan həәr hansı başqa təәrəәf tutmanın yönəәldilməәsi haqqında bildirişi aldıqdan sonra 21 
təәqvim günü müddəәtindəә ipotekaya tutmanın yönəәldilməәsi barəәdəә məәhkəәməәyəә şikayəәt edəә biləәr. 
İpotekaya tutmanın yönəәldilməәsi barəәdəә şikayəәtəә əәrizəәnin daxil olduğu gündəәn məәhkəәməә 
təәrəәfindəәn 1 ay müddəәtindəә baxılır. 

37.2. Çıxarılan qəәrardan şikayəәt verildiyi halda həәmin şikayəәtəә sonrakı instansiya məәhkəәməәləәrindəә 
əәrizəәnin daxil olduğu gündəәn 1 ay müddəәtindəә baxılır. 

37.3. İpoteka predmetinəә tutmanın yönəәldilməәsi barəәdəә məәhkəәməәyəә şikayəәt verildikdəә, ipoteka 
müqaviləәsindəә nəәzəәrdəә tutulan faizləәr, dəәbbəә pulu vəә sair haqlar müvafiq olaraq hesablanır. 

Maddəә 38. Məәhkəәməәyəә müraciəәt edilməәdəәn ipoteka predmetinəә 
tutmanın yönəәldilməәsi  

38.1. Məәhkəәməәyəә müraciəәt edilməәdəәn ipoteka predmetinəә tutmanın yönəәldilməәsi qaydası ipoteka 
müqaviləәsindəә nəәzəәrdəә tutulduğu vəә ya ipoteka kağızının verildiyi hallarda əәsas öhdəәlik bu 
Qanunun 40-cı maddəәsindəә göstəәriləәn müddəәtdəә icra edilməәdikdəә, tutma notariusun icra qeydi 
əәsasında həәyata keçirilir. 

38.2. Bu Qanunun 36.2.3-cü maddəәsinəә uyğun olaraq məәhkəәməәyəә müraciəәt edilməәdəәn ipoteka 
predmetinəә tutma notariat qaydasında təәsdiqləәnmiş razılaşma əәsasında yönəәldiləә biləәr. 
Razılaşmada aşağıdakılar nəәzəәrdəә tutulur: 

38.2.1. təәrəәfləәrin adı vəә yaşayış (olduğu) yeri; 

38.2.2. ipoteka predmetinin adı, ilkin satış qiyməәti, təәsviri vəә yerləәşdiyi yer; 

İlkin satış qiyməәti ipoteka qoyanla ipoteka saxlayanın razılaşması əәsasında, ilkin satış 
qiyməәtinin müəәyyəәn edilməәsindəә razılıq olmadıqda isəә təәrəәfləәrin tapşırığı iləә müstəәqil 
qiyməәtləәndirici təәrəәfindəәn müəәyyəәn edilir. 

38.2.3. ipoteka saxlayana ödəәnilməәli olan məәbləәğ; 

38.2.4. əәqd bağlanarkəәn həәmin əәşyanın təәrəәfləәrəә məәlum olan əәvvəәlki vəә ya sonrakı 
ipoteka saxlayanları vəә həәmin əәşya barəәsindəә üçüncü şəәxsləәrin hüquqları; 

38.2.5. ipoteka predmetinin satışı üsulu; 

38.2.6. ipoteka predmetinin satılmasından əәldəә olunacaq gəәlirləәrin bölüşdürülməәsi 
qaydası vəә növbəәliliyi; 

38.2.7. təәrəәfləәrin zəәruri saydıqları digəәr şəәrtləәr. 

38.3. Sonrakı ipoteka müqaviləәsi üzrəә ipoteka saxlayanın təәləәbləәrinin ödəәnilməәsi haqqında 
razılaşma əәvvəәlki ipoteka müqaviləәsi üzrəә ipoteka saxlayanın iştirakı iləә bağlandıqda etibarlı 
sayılır. 



Maddəә 39. Məәhkəәməәnin qəәrarı iləә ipoteka predmetinəә tutmanın 
yönəәldilməәsi  

39.1. İpoteka saxlayan ipoteka müqaviləәsi üzrəә təәləәbinin ödəәnilməәsi üçün iddia iləә məәhkəәməәyəә 
müraciəәt edəә biləәr. Beləә işləәrəә məәhkəәməә əәrizəәnin daxil olduğu gündəәn 1 ay müddəәtindəә baxır. 

Qəәrardan şikayəәt verildiyi halda bu Qanunun 37.2-ci maddəәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş qayda təәtbiq 
edilir. 

39.2. İpoteka saxlayan tutmanın yönəәldilməәsinəә dair bildirişin bu Qanunun 36.1-ci maddəәsindəә 
nəәzəәrdəә tutulmuş şəәxsləәrəә verilməәsi barəәdəә məәhkəәməәyəә sübut təәqdim etməәlidir. 

39.3. Məәhkəәməә ipoteka predmetinəә tutmanın yönəәldilməәsi haqqında qəәrar qəәbul edəәrkəәn, qəәrarda 
aşağıdakıları göstəәrməәlidir: 

39.3.1. ipoteka predmetinin mühafizəәsi vəә satışı xəәrcləәri istisna olmaqla, həәmin əәşyanın 
dəәyəәrindəәn ipoteka saxlayana ödəәnilməәli məәbləәğləәr. Mühafizəә vəә satış xəәrcləәri ipoteka 
predmetinin satılması başa çatdıqdan sonra müəәyyəәn edilir. 

39.3.2. ipoteka predmetinin təәsviri; 

39.3.3. ipoteka predmetinin ilkin satış qiyməәti. İlkin satış qiyməәti ipoteka qoyanla ipoteka 
saxlayanın razılaşması əәsasında, mübahisəә olduqda isəә müstəәqil qiyməәtləәndiricinin rəәyi 
əәsasında məәhkəәməә təәrəәfindəәn müəәyyəәn edilir. 

39.3.4. zəәruri hallarda, ipoteka predmetinin satılmasına qəәdəәr onun mühafizəәsinin təәmin 
edilməәsi təәdbirləәri; 

39.4. Tutma yönəәldiləәn ipoteka predmeti ipoteka qoyanın yeganəә yaşayış yeri olduqda vəә digəәr 
yerdəә yaşamağa imkanı olmadıqda, məәhkəәməә ipoteka qoyanın vəәsatəәti əәsasında tutmanın 
yönəәldilməәsini əәn geci bir iləәdəәk müddəәtəә təәxirəә sala biləәr. Tutma yönəәldiləәn ipoteka predmeti 
üçün veriləәn möhləәt ipoteka iləә təәmin olunmuş öhdəәlik üzrəә təәrəәfləәrin hüquq vəә vəәzifəәləәrini 
dəәyişdirmir vəә möhləәt müddəәti əәrzindəә artan faizləәr, dəәbbəә pulu vəә digəәr haqlar müvafiq olaraq 
hesablanır. 

39.5. Bu Qanunun 39.4-cü maddəәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş hal istisna olmaqla, ipoteka predmetinəә 
tutmanın yönəәldilməәsi barəәdəә məәhkəәməә qəәrarının icrasına möhləәt verilməәsinəә, məәhkəәməә 
qəәtnaməәsinin hissəә-hissəә icra edilməәsinəә, icra üsulunun vəә qaydasının dəәyişdirilməәsinəә, habeləә 
icra üzrəә icraatın dayandırılmasına yalnız ipoteka saxlayanın razılığı iləә yol verilir. 

Maddəә 40. İpoteka predmetinin satılması  

Tutmanın yönəәldilməәsi haqqında bildiriş bu Qanunun 36.1-ci maddəәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş 
şəәxsləәrəә verildikdəәn azı 30 təәqvim günü keçdikdəәn sonra ipoteka predmeti bu Qanunla müəәyyəәn 
edilmiş qaydada satıla biləәr. 

Maddəә 41. İpoteka predmetinin satış üsulları  

41.1. İpoteka saxlayanın vəә ipoteka qoyanın qarşılıqlı razılığına əәsasəәn tutma yönəәldiləәn ipoteka 
predmeti açıq bazarda vəә ya həәrracda satıla biləәr. 



41.2. Məәhkəәməәnin qəәrarı vəә ya notariusun icra qeydi əәsasında tutma yönəәldilməәsi proseduru icra 
məәmuru təәrəәfindəәn həәyata keçirilir vəә ipoteka predmeti həәrracda satılır. Icra məәmuru həәrracın 
keçirilməәsini əәmtəәəә birjalarının nəәzdindəә yaradılmış ixtisaslaşdırılmış təәşkilata (bundan sonra—
həәrracın təәşkilatçısı) sifariş verir. 

41.3. Həәrracın təәşkilatçısına sifariş «İcra haqqında» Azəәrbaycan Respublikası Qanununa müvafiq 
qaydada təәrtib olunur vəә həәrraca çıxarılan ipoteka predmetinin ilkin satış qiyməәtini əәks etdirir. 
Sifariş notariusun icra qeydi əәsasında təәrtib olunduqda müstəәqil qiyməәtləәndiricinin xidməәtləәrindəәn 
istifadəә olunması iləә bağlı xəәrcləәr ipoteka saxlayan təәrəәfindəәn ödəәnilir. 

41.4. Təәrəәfləәrin notariat qaydasında təәsdiqləәnmiş razılaşması əәsasında məәhkəәməәyəә müraciəәt 
edilməәdəәn tutma yönəәldiləәn ipoteka predmeti satılarkəәn satış üsulu vəә satışı həәyata keçirməәli olan 
şəәxs təәrəәfləәrin razılığı iləә müəәyyəәn olunur. Razılığa əәsasəәn ipoteka predmeti həәrracda satıldıqda 
ipoteka saxlayan vəә ya ipoteka qoyan həәrracın təәşkilatçısına sifarişi verəә biləәrləәr. 

41.5. Həәrrac açıq auksion formasında keçirilir. 

Maddəә 42. Həәrracın keçirilməә qaydası  

42.1. Həәrracın təәşkilatçısı həәrracın keçirilməәsinəә dair kütləәvi informasiya vasitəәləәrindəә elan dəәrc 
etdirir, ipoteka saxlayana vəә ipoteka qoyana verilməәsini təәsdiq etməә üsulu iləә bildiriş göndəәrir. 
Birinci elan vəә bildiriş həәrracın keçirilməәsinəә əәn geci 30 təәqvim günü qalmış verilir. Həәrracın 
keçirilməәsinəә 15 təәqvim günü qalmış ikinci elan verilir. 

Elanda vəә bildirişdəә həәrracın vaxtı, yeri, forması, onun predmeti vəә keçirilməә qaydası, ilkin satış 
qiyməәti, həәrracda iştirak üçün behin məәbləәği, onun ödəәnilməәsi müddəәti vəә qaydası, həәrracda 
iştirak hüququnu əәldəә etməәk üçün səәnəәdləәrin siyahısı, habeləә alış qiyməәtinin ödəәnilməәsi müddəәti 
vəә qaydası haqqında məәlumat olmalıdır. Həәrracın iştirakçısı həәrracın predmetinin ilkin satış 
qiyməәtinin 5 faizi miqdarında beh ödəәməәlidir. 

42.2. Həәrrac baş tutmadıqda, habeləә keçirilməәsindəәn imtina edildikdəә, həәrracın təәşkilatçısı behləәri 
7 təәqvim günü müddəәtindəә geri qaytarmalıdır. 

Həәrracı udan, lakin bu Qanunla müəәyyəәn olunmuş müddəәtdəә alış qiyməәtini ödəәməәyəәn şəәxsin behi 
qaytarılmır. Həәmin beh bu Qanunun 47-ci maddəәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş qaydada istifadəә edilir. 

Həәrracda iştirak edəәn, lakin onu udmayan şəәxsləәrin dəә behi 7 təәqvim günü müddəәtindəә geri 
qaytarılır. Həәrracı udmuş şəәxsləә müqaviləә bağlandıqda onun verdiyi behin məәbləәği alış qiyməәtinəә 
daxil edilir. 

42.3. Həәrracın təәşkilatçı, vəә onun əәməәkdaşları istisna olmaqla, həәrracda istəәniləәn şəәxs, o cümləәdəәn 
ipoteka saxlayan vəә ipoteka qoyan alıcı qismindəә iştirak edəә biləәr. 

42.4. Həәrracda iştirak edəәn ipoteka saxlayan beh ödəәmir. Həәrracı udduğu halda ipoteka saxlayan 
təәləәbinin məәbləәği həәcmindəә alış qiyməәtini ödəәməәkdəәn azad olunur. 

42.5. ƏӘn yüksəәk qiyməәt təәklif etmiş şəәxs həәrracı udmuş sayılır. 

42.6. Həәrracı udmuş şəәxs vəә həәrracın təәşkilatçısı auksionun keçirildiyi gün həәrracın nəәticəәləәri 
haqqında müqaviləә qüvvəәsinəә malik olan protokol imzalayırlar. Protokolun imzalanmasından 
imtina edilməәsi Azəәrbaycan Respublikasının Mülki Məәcəәlləәsinin 415-ci maddəәsindəә nəәzəәrdəә 
tutulmuş nəәticəәləәrəә səәbəәb olur. 



42.7. Həәrracı udmuş şəәxs həәrrac qurtardıqdan sonra əәn geci 7 təәqvim günü əәrzindəә iştirak üçün 
verdiyi behi çıxmaqla alış qiyməәtini ödəәməәlidir. 

Alış qiyməәtinin ödəәnilməәməәsi bu Qanunla müəәyyəәn edilmiş nəәticəәləәrəә səәbəәb olur. 

42.8. Həәrracın nəәticəәləәri haqqında protokol ipotekanın dövləәt qeydiyyatı orqanına ipotekaya xitam 
verilməәsi vəә yeni mülkiyyəәtçi haqqında qeydləәrin müvafiq reyestrəә daxil edilməәsi üçün əәsas hesab 
olunur. 

Maddəә 43. Həәrracın baş tutmamış elan edilməәsi  

43.1. Həәrracın təәşkilatçısı aşağıdakı hallardan biri baş verdikdəә, həәrracın baş tutmadığı barəәdəә 
həәrracın keçirilməәsinəә dair elanın verildiyi kütləәvi informasiya vasitəәsindəә məәlumat dəәrc etdirir: 

43.1.1. həәrraca iki nəәfəәrdəәn az alıcı gəәldikdəә; 

43.1.2. həәrracın iştirakçısı olmadıqda; 

43.1.3. həәrracı udmuş iştirakçı həәrracın nəәticəәləәri barəәdəә protokol imzalamaqdan imtina 
etdikdəә; 

43.1.4. həәrracı udmuş iştirakçı bu Qanunla müəәyyəәn olunmuş müddəәtdəә alış qiyməәtini 
tamamiləә ödəәməәdikdəә, bu şəәrtləә ki, ipoteka saxlayanın razılığı iləә həәmin müddəәt 
uzadılmasın. 

43.2. Bu Qanunun 43.1.1—43.1.4-cü maddəәləәrindəә nəәzəәrdəә tutulmuş hallarda həәrracın baş 
tutmaması barəәdəә elan həәrracın keçirilməәsinin təәyin olunduğu vəә ya müvafiq olaraq alış 
qiyməәtinin ödəәnilməәsi üçün nəәzəәrdəә tutulmuş gündəәn 3 təәqvim günü gec olmayaraq dəәrc etdirilir. 

43.3. Həәrracın baş tutmaması barəәdəә elanın dəәrc edildiyi gündəәn sonra 10 təәqvim günü 
müddəәtindəә ipoteka saxlayan ipoteka qoyanla müqaviləә əәsasında ipoteka predmetini ilkin satış 
qiyməәtiləә ala biləәr. 

43.4. İpoteka predmetinin ipoteka saxlayan təәrəәfindəәn alınması barəәdəә bu Qanunun 43.3-cü 
maddəәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş müqaviləә baş tutmadıqda, birinci həәrracın keçirildiyi gündəәn bir 45 
təәqvim günündəәn gec olmayaraq, təәkrar həәrrac keçirilir. 

43.5. Təәkrar həәrrac bu Qanunun 42-ci maddəәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş qaydada keçirilir. Həәrrac 
təәşkilatçısı ipoteka predmetini ilkin satış qiyməәtiləә, bu Qanunun 43.1.2-ci maddəәsindəә nəәzəәrdəә 
tutulmuş səәbəәbəә görəә ilkin satış qiyməәtindəәn 15 faiz aşağı qiyməәtləә həәrraca çıxarır. 

43.6. Təәkrar həәrracda bir iştirakçı olduqda həәrrac baş tutmuş hesab olunur vəә bu halda həәmin şəәxs 
həәrracın qalibi olur. 

43.7. Bu Qanunun 43.1.1-ci maddəәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş hal istisna olmaqla, həәrrac digəәr 
səәbəәbləәrəә görəә baş tutmamış elan edildikdəә, ipoteka saxlayan ipoteka predmetini təәkrar həәrracdakı 
ilkin satış qiyməәtindəәn 25 faiz az olmayan qiyməәtləә ala biləәr. 

43.8. İpoteka saxlayan təәkrar həәrrac baş tutmamış elan edildikdəәn sonra 30 təәqvim günü əәrzindəә 
ipoteka predmetini əәldəә etməәzsəә, ipotekaya xitam verilir. 



43.9. İpoteka saxlayan xarakterinəә vəә təәyinatına görəә ona məәxsus ola bilməәyəәn ipoteka predmetini 
özündəә saxlamışsa, o, qanunvericilikləә müəәyyəәn edilmiş qaydada bir il əәrzindəә həәmin əәşyanı 
özgəәninkiləәşdirməәlidir. 

Maddəә 44. Həәrracın etibarsız sayılması  

Bu Qanunla müəәyyəәn edilmiş qaydaları pozmaqla keçiriləәn həәrrac Azəәrbaycan Respublikasının 
Mülki Məәcəәlləәsinin 416-cı maddəәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş nəәticəәləәrəә səәbəәb olur. 

Maddəә 45. İpoteka predmetinin müqaviləә üzrəә açıq bazarda 
satılması  

45.1. İpoteka predmetinin açıq bazarda satılması üzrəә alqı-satqı müqaviləәsi ipotekanın dövləәt 
qeydiyyatı orqanına ipotekaya xitam verilməәsi vəә yeni mülkiyyəәtçi haqqında qeydləәrin müvafiq 
reyestrəә daxil edilməәsi üçün əәsasdır. 

45.2. İpoteka predmetinin müqaviləә üzrəә açıq bazarda satışı baş tutmadıqda, ipoteka saxlayanla 
ipoteka qoyan arasında razılaşmaya əәsasəәn həәmin əәşya ilkin satış qiyməәti iləә həәrraca çıxarıla biləәr 
vəә ya onu ipoteka saxlayan əәldəә edəә biləәr. 

45.3. Razılaşma əәldəә edilməәdikdəә, təәrəәfləәrdəәn həәr hansı biri ipoteka predmetinin həәrracda 
satılması barəәdəә məәhkəәməәyəә müraciəәt edəә biləәr. Beləә işləәrəә məәhkəәməә əәrizəәnin daxil olduğu 
gündəәn 1ay müddəәtindəә baxır. 

Maddəә 46. İpoteka predmetinin satışına xitam verilməәsi  

46.1. İpoteka predmetinin açıq bazarda vəә ya həәrracda satışına (alqı-satqı müqaviləәsi notariat 
qaydasında təәsdiq olunanadəәk vəә ya həәrracın nəәticəәləәri üzrəә protokol imzalananadəәk), yaxud bu 
Qanunun təәləәbləәrinəә uyğun olaraq onun ipoteka saxlayan təәrəәfindəәn əәldəә olunmasına qəәdəәr (alqı-
satqı müqaviləәsi notariat qaydasında təәsdiq olunanadəәk) əәsas öhdəәlik üzrəә borclu vəә (vəә ya) 
ipoteka qoyan, yaxud həәr hansı üçüncü şəәxs ipoteka saxlayanın əәsas bütün təәləәbini ödəәyəәrəәk 
ipoteka predmetinəә tutma yönəәldilməәsinəә vəә onun satışına xitam verəә biləәr. Bu hüququ 
məәhdudlaşdıran razılaşma əәhəәmiyyəәtsizdir. 

46.2. İpoteka predmetinəә tutma yönəәldilməәsinəә vəә onun satışına xitam verilməәsini təәləәb edəәn şəәxs 
həәmin predmetəә tutma yönəәldilməәsi vəә onun satışı iləә əәlaqəәdar çəәkilmiş xəәrcləәri ipoteka saxlayana 
ödəәməәlidir. 

Maddəә 47. İpoteka predmetinin satılmasından əәldəә olunan gəәlirin 
bölüşdürülməәsi  

47.1. Notariat qaydasında təәsdiqləәnmiş razılaşma əәsasında ipoteka predmetinin satılmasından əәldəә 
olunan gəәlir bu Qanunun 38.2.6-cı maddəәsinəә müvafiq olaraq bölüşdürülür. 

47.2. İpoteka predmetinəә məәhkəәməәnin qəәrarı vəә ya notariusun icra qeydi əәsasında tutma 
yönəәldildikdəә ipoteka predmetinin satılmasından əәldəә olunan gəәlir icra məәmurlarının depozit 
hesabına daxil olduqdan sonra 7 təәqvim günündəәn gec olmayaraq icra məәmuru təәrəәfindəәn 
aşağıdakı qaydada bölüşdürülür: 

47.2.1. ipoteka saxlayanın ipoteka iləә təәmin olunmuş təәləәbinin, o cümləәdəәn əәsas borcun, 
faizləәrin, öhdəәliyin icra edilməәməәsi vəә ya lazımınca icra edilməәməәsi, yaxud icranın 



gecikdirilməәsi nəәticəәsindəә dəәbbəә pulunun vəә (vəә ya) vurulmuş zəәrəәrin əәvəәzinin 
ödəәnilməәsinəә (bu ödəәnişləәr göstəәriləәn ardıcıllıqla həәyata keçirilir); 

47.2.2. bu Qanunun 4.1.4-cü vəә 5-ci maddəәləәrindəә nəәzəәrdəә tutulmuş xəәrcləәrin 
ödəәnilməәsinəә; 

47.2.3. sonrakı ipoteka saxlayan ipoteka hüququnu həәyata keçirdikdəә onun təәləәbinin 
ödəәnilməәsinəә. 

47.3. Birgəә ipoteka saxlayanların təәləәbi ipoteka müqaviləәsindəә müəәyyəәn edilmiş qaydada, 
müəәyyəәn olunmadıqda isəә onların təәləәbləәrinəә mütəәnasib olaraq bölüşdürülür. 

47.4. Bu Qanunun 47.2-ci maddəәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş ödəәnişləәr həәyata keçirildikdəәn sonra 
ipoteka predmetinin satışından əәldəә olunan vəәsaitin qalan hissəәsi ipoteka qoyana qaytarılır. 

47.5. İpoteka predmetinin satışından götürüləәn məәbləәğ ipoteka saxlayanın təәləәbinin ödəәnilməәsi 
üçün yetəәrli deyildirsəә, o, çatışmayan məәbləәği, əәgəәr ipoteka müqaviləәsindəә ayrı qayda nəәzəәrdəә 
tutulmayıbsa, borclunun başqa əәmlakından almaq hüququna malikdir. Bu halda ipoteka saxlayanın 
ipotekaya əәsaslanan üstünlük hüququ yoxdur. 

Maddəә 48. İpotekaya xitam verilməәsi  

48.1. İpotekaya aşağıdakı hallarda xitam verilir: 

48.1.1. ipoteka saxlayan vəә ipoteka qoyan bu barəәdəә razılığa gəәldikdəә; 

48.1.2. əәsas öhdəәliyəә xitam verildikdəә; 

48.1.3. tutmanın yönəәldilməәsi nəәticəәsindəә ipoteka predmeti satıldıqda; 

48.1.4. ipoteka predmeti məәhv olduqda; 

48.1.5. bu Qanunla nəәzəәrdəә tutulmuş digəәr hallarda. 

48.2. Bu Qanunun 48.1.1-48.1.3-cü maddəәləәrindəә nəәzəәrdəә tutulmuş hallarda ipoteka saxlayan 
ipotekaya xitam verildiyi gündəәn 5 təәqvim günü əәrzindəә bu barəәdəә ipotekanın qeydiyyatını aparan 
dövləәt orqanına əәrizəә iləә müraciəәt etməәlidir. ƏӘrizəәnin verilməәməәsi nəәticəәsindəә ipoteka qoyana 
vurulan zəәrəәrəә görəә ipoteka saxlayan məәsuliyyəәt daşıyır. 

VI fəәsil. Torpaq sahəәləәri ipotekasının 
xüsusiyyəәtləәri 
Maddəә 49. İpoteka predmeti ola biləәn torpaq sahəәləәri  

49.1. Hüquqi vəә fiziki şəәxsləәrin mülkiyyəәtindəә olan torpaq sahəәləәri ipoteka qoyula biləәr. 

49.2. Yaşayış məәntəәqəәləәrindəә ümumi istifadəәdəә olan torpaqlar, habeləә torpaq qanunvericiliyinəә 
uyğun olaraq ipotekasına yol verilməәyəәn digəәr sahəәləәr istisna olmaqla, dövləәt vəә ya bəәləәdiyyəә 
mülkiyyəәtindəә olan torpaq sahəәləәri ipoteka predmeti ola biləәr. 



49.3. Kəәnd təәsəәrrüfatı təәyinatlı torpaqların ipotekasına kəәnd təәsəәrrüfatı məәhsullarının istehsalı vəә 
emalı, habeləә torpaq qanunvericiliyinəә uyğun olaraq bu kateqoriya torpaqların məәqsəәdli istifadəәsi 
iləә bağlı yaranan öhdəәlikləәrin təәmin edilməәsi üçün yol verilir. 

Maddəә 50. İpoteka predmeti olan torpaq sahəәsinin bölünməәzliyi  

Torpaq qanunvericiliyinəә uyğun olaraq torpaq sahəәsinin ölçüləәri vəә müvafiq kateqoriyalı 
torpaqların təәyinatı nəәzəәrəә alınmaqla onun müstəәqil sahəә kimi istifadəә ediləә bilməәyəәn bir 
hissəәsinin ipotekasına yol verilmir. Torpaq sahəәsinin bir hissəәsi ipoteka qoyulduqda, həәmin 
hissəәnin səәrhəәdləәri ipoteka qoyulmazdan əәvvəәl müəәyyəәn edilməәlidir. 

Maddəә 51. İpoteka qoyanın bina, tikili vəә qurğularının yerləәşdiyi 
torpaq sahəәsinin ipotekası  

51.1. İpoteka müqaviləәsindəә ayrı qayda nəәzəәrdəә tutulmayıbsa, torpaq sahəәsinin ipotekası zamanı 
ipoteka hüququ ipoteka qoyanın həәmin sahəәdəә yerləәşəәn vəә ya tikiləәn binalarına, tikililəәrinəә vəә 
qurğularına şamil edilmir. 

51.2. Torpaq sahəәsindəә yerləәşəәn vəә ya tikiləәn binanın, tikilinin, qurğunun eyni ipoteka saxlayana 
ipoteka qoyulmasını nəәzəәrdəә tutan şəәrt müqaviləәdəә öz əәksini tapmadıqda, torpaq sahəәsinəә tutma 
yönəәldildiyi halda ipoteka qoyan həәmin bina, tikili vəә ya qurğuya öz hüququnu saxlayır vəә 
təәyinatına uyğun olaraq onlardan istifadəә edilməәsi üçün zəәruri olan sahəәnin bir hissəәsindəәn 
məәhdud istifadəә hüququ (servitut) əәldəә edir. Sahəәnin həәmin hissəәsindəәn istifadəә şəәrtləәri ipoteka 
qoyanla ipoteka saxlayanın sazişinəә əәsasəәn müəәyyəәn edilir, mübahisəәləәr isəә məәhkəәməә qaydasında 
həәll olunur. 

51.3. İpoteka qoyanın ipoteka qoyulan torpaq sahəәsindəә yerləәşəәn vəә ya tikiləәn binası, tikilisi vəә ya 
qurğusu eyni ipoteka saxlayana ipoteka qoyulursa, həәmin bina, tikili vəә ya qurğu barəәdəә ipoteka 
qoyanın hüquqları, onların başqa şəәxsləәrəә keçməәsinin şəәrtləәri vəә nəәticəәləәri bu Qanunla müəәyyəәn 
edilir. 

Maddəә 52. İpoteka qoyulmuş torpaq sahəәsindəә tikinti  

İpoteka qoyan ipoteka müqaviləәsi üzrəә girov qoyulmuş üzəәrindəә tikinti olmayan torpaq sahəәsindəә 
ipoteka saxlayanın razılığı olmadan qanunvericilikləә müəәyyəәn edilmiş qaydada bina, tikili vəә ya 
qurğuları tikdirməәk hüququna malikdir. Bu halda ipoteka hüququ həәmin bina, tikili vəә qurğulara 
şamil edilir vəә ipoteka qoyan ipoteka müqaviləәsindəә ayrı qayda nəәzəәrdəә tutulmayıbsa, onlar 
barəәsindəә ipoteka saxlayanın razılığı olmadan səәrəәncam verməәk hüququna malik deyildir. 

Maddəә 53. Üçüncü şəәxsin bina, tikili vəә qurğularının yerləәşdiyi 
torpaq sahəәsinin ipotekası  

İpoteka qoyana deyil, başqa şəәxsəә məәxsus olan binanın, tikilinin vəә ya qurğunun yerləәşdiyi torpaq 
sahəәsinin ipoteka qoyulduğu halda ipoteka saxlayan həәmin sahəәyəә tutma yönəәltdikdəә vəә o 
satıldıqda, ipoteka qoyanın həәmin şəәxs barəәsindəә hüquq vəә vəәzifəәləәri sahəәni alana keçir. 

Maddəә 54. İpoteka predmeti olan torpaq sahəәsinin 
qiyməәtləәndirilməәsi  



Bu Qanuna müvafiq olaraq ipoteka predmeti olan torpaq sahəәsinəә tutma yönəәldiləәrkəәn, onun ilkin 
satış qiyməәti bazar qiyməәti nəәzəәrəә alınmaqla müəәyyəәn edilir. 

Maddəә 55. İpoteka predmeti olan torpaq sahəәsinin 
özgəәninkiləәşdirilməәsinin xüsusiyyəәtləәri  

55.1. İpoteka predmeti olan torpaq sahəәsini almış şəәxs sahəәnin təәyinatını yalnız torpaq 
qanunvericiliyindəә nəәzəәrdəә tutulmuş hallarda vəә qanunvericilikləә müəәyyəәn olunmuş qaydada 
dəәyişdirməәk hüququna malikdir. 

55.2. İpoteka predmeti olan torpaq sahəәsi xarici şəәxsləәrəә satıla bilməәz. İpoteka saxlayan xarici 
hüquqi şəәxs, əәcnəәbi vəә ya vəәtəәndaşlığı olmayan şəәxs bu Qanunun 43-cü vəә ya 45-ci maddəәləәrindəә 
nəәzəәrdəә tutulmuş hüquqdan istifadəә etdikdəә, əәn geci bir il əәrzindəә həәmin torpaq sahəәsini 
özgəәninkiləәşdirməәlidir. 

55.3. Kəәnd təәsəәrrüfatı təәyinatlı torpaqların açıq bazarda satışı zamanı kəәnd təәsəәrrüfatı fəәaliyyəәti iləә 
məәşğul olan şəәxsləәr, onların arasında isəә qonşu torpaq sahəәləәrinəә sahib olan şəәxsləәr həәmin sahəәni 
almaqda eyni alqı-satqı şəәrtləәrini təәklif etmiş şəәxsləәr arasında üstün hüquqa malikdirləәr. 

VII fəәsil. Yaşayış evləәrinin vəә məәnzilləәrin 
ipotekasının xüsusiyyəәtləәri 
Maddəә 56. Yaşayış evləәrinin vəә məәnzilləәrin ipotekası haqqında 
müddəәaların təәtbiqi  

56.1. Xüsusi mülkiyyəәtdəә olan fəәrdi vəә çoxməәnzilli yaşayış evləәri, habeləә məәnzilləәr ipoteka 
predmeti ola biləәr. 

56.2. Dövləәt vəә ya bəәləәdiyyəә mülkiyyəәtindəә olan yaşayış evləәrinin vəә məәnzilləәrin ipotekasına yol 
verilmir. 

56.3. Mehmanxanalar, istirahəәt evləәri, bağ evləәri vəә bu kimi başqa tikililəәr vəә binalar ümumi 
əәsaslarla ipoteka predmeti ola biləәr. Yaşayış evləәrinin (məәnzilləәrinin) ipotekası üçün müəәyyəәn 
ediləәn qaydalar onlara şamil edilmir. 

Maddəә 57. Çoxməәnzilli yaşayış evləәrindəә məәnzilləәrin ipotekası  

İpoteka qoyanın vəә başqa şəәxsləәrin paylı mülkiyyəәtindəә olan çoxməәnzilli evdəәki məәnzilin 
ipotekası zamanı məәnzilləә yanaşı ev üzəәrindəә ümumi mülkiyyəәt hüququnda ipoteka qoyanın 
müvafiq payı da girov qoyulmuş sayılır. 

Maddəә 58. Tikilməәkdəә olan yaşayış evləәrinin vəә məәnzilləәrin 
ipotekası  

58.1. Yaşayış evinin vəә çoxməәnzilli evin tikintisi, habeləә tikilməәkdəә olan çoxməәnzilli evdəәki 
məәnzilin alınması üçün kredit veriləәrkəәn ipoteka müqaviləәsindəә öhdəәliyin başa çatdırılmamış 
tikinti iləә vəә ya çoxməәnzilli evdəәki məәnzilləә təәmin olunması nəәzəәrdəә tutula biləәr. 



58.2. Tikintisi başa çatdırılmamış yaşayış evinin vəә ya tikilməәkdəә olan çoxməәnzilli evdəәki 
məәnzilin (məәnzil kooperativindəә payın) ipotekasına daşınmaz əәmlakın dövləәt reyestrindəә ipoteka 
qoyanın həәmin yaşayış evinəә vəә ya məәnziləә bu Qanunun 11.6-cı maddəәsinəә uyğun olaraq 
qabaqcadan qeydiyyata alınmış hüququ əәsasında yol verilir. 

58.3. İpoteka predmeti olan yaşayış evinin vəә ya çoxməәnzilli evin tikintisi tam başa çatdıqda 
qabaqcadan qeydəә alınmış ipoteka bu Qanunun 11.7-ci maddəәsinəә uyğun olaraq öz hüquqi 
qüvvəәsini saxlayır. 

Maddəә 59. İpoteka predmeti olan yaşayış evinəә vəә məәnziləә 
tutmanın yönəәldilməәsi  

59.1.Yaşayış evi və ya mənzil ipoteka qoyulduğu halda ona tutma yönəldildikdə və o satıldıqda bu 
Qanunun 59.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, həmin evdə və ya mənzildə 
qeydiyyatda olan şəxslərin çıxarılması üçün əsas deyildir. 

59.2. Yaşayış evinin və ya mənzilin yeni mülkiyyətçisi ilə evin və ya mənzilin keçmiş 
mülkiyyətçisi arasında həmin evin və ya mənzilin kirayəsi barəsində müqavilə bağlanılır. Yeni 
mülkiyyətçi kirayə müqaviləsi bağlamaqdan imtina etdikdə keçmiş mülkiyyətçi (ipoteka qoyan) 
kirayə müqaviləsinin bağlanması üçün məhkəməyə müraciət edə bilər. 

59.3. İpoteka qoyulmuş yaşayış evinə və ya mənzilə tutma yönəldildikdə və o satıldıqda ipoteka 
qoyan və onunla birlikdə yaşayan ailə üzvləri və digər şəxslər tutduqları yaşayış sahəsini ən geci 
bir ay ərzində tərk etməlidirlər, bu şərtlə ki: 

59.3.1. yaşayış evi və ya mənzil ipoteka müqaviləsi üzrə kreditin qaytarılması üçün 
ipoteka qoyulmuş olsun; və ya 

59.3.2. ipoteka qoyanla birlikdə yaşayan yetkinlik yaşına çatmış ailə üzvləri və digər 
şəxslər ipoteka müqaviləsi bağlanarkən həmin evə (mənzilə) tutma yönəldildikdə və o 
satıldıqda onu tərk etmək barədə notariat qaydasında təsdiq edilmiş öhdəlik götürmüş 
olsunlar. İpoteka müqaviləsi bağlandıqdan sonra həmin evə və ya mənzilə qeydiyyata 
alınmış şəxslər belə öhdəlik götürmüş sayılırlar. 

59.4. Bu Qanunun 59.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş müddətdə ipoteka qoyan və onunla 
birlikdə yaşayan ailə üzvləri və digər şəxslər ipoteka qoyulmuş yaşayış sahəsindən çıxmadıqda 
həmin şəxslər evdən və ya mənzildən müvafiq olaraq tutmanın yönəldilməsi barədə notariusun 
icra qeydi və ya məhkəmə qərarı əsasında məcburi qaydada çıxarılırlar. 
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