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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 10 avqust tarixli 111 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin
10.4-cü bəndini, “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 21 dekabr tarixli
Konstitusiya Qanununun 20-ci maddəsini rəhbər tutaraq, habelə “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar
Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci
il 29 avqust tarixli 389 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi
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QƏRARA ALIR:
1.

“Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati
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xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2.
Dövlət müəssisələrinin fəaliyyətinin əlaqələndirmə şöbəsinə (M.İsmayılov), Tənzimləmə şöbəsinə
(Ə.Təmirov), İnformasiya cəmiyyətinin inkişafı şöbəsinə (İ.Əliyev) və Dövlət Radiotezliklər İdarəsinə
(Ə.Məmmədov) tapşırılsın ki, bu qərardan irəli gələn məsələlərin həll edilməsini təmin etsin.
3. Hüquq şöbəsinə (B.Məmmədov) tapşırılsın ki, təsdiq olunmuş bu Qaydaların 3 gün müddətində
Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmasını təmin etsin.
4. Ümumi şöbəyə (İ.Tağıyev) tapşırılsın ki, bu qərarın icra üçün Azərbaycan Respublikası Rabitə və
İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin şöbələrinə, habelə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin
strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumlara göndərilməsini təmin etsin.
5. “Azərbaycan Respublikası Rabitə Nazirliyinin 2001-ci il 29 avqust tarixli 234 nömrəli əmri ilə təsdiq
edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata alınmış (şəhadətnamə 2713) “Rabitə
qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında
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Qaydalar”;
Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin:
2007-ci il 28 noyabr tarixli 211 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə
Nazirliyində qeydiyyata alınmış (şəhadətnamə 3371) “Rabitə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaların
törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar”a dəyişikliklər və əlavələr”;
2008-ci il 8 may tarixli 88 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə

Nazirliyində qeydiyyata alınmış (şəhadətnamə 3394) “Rabitə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaların
törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar”a əlavə və dəyişiklik”;
2008-ci il 27 noyabr tarixli 207 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə
Nazirliyində qeydiyyata alınmış (şəhadətnamə 3424) “Rabitə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaların
törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar”a dəyişiklik” ləğv edilsin.
6. Qərarın icrasına nəzarət Aparatın rəhbəri V.Zeynalova, ümumi nəzarət isə Ümumi şöbənin müdiri İ.
Tağıyevə həvalə edilsin.
Ə. Abbasov

Nazir

“Təsdiq edilmişdir”
Azərbaycan Respublikasının
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi
Qərar 1
30 dekabr 2011-ci il
Nazir _________ Ə. Abbasov

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati xətaların
törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında
QAYDALAR

[4]

1. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə, "Azərbaycan Respublikasının
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə
məsələləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası
[5]

Prezidentinin 2000-ci il 29 avqust tarixli 389 nömrəli Fərmanına müvafiq olaraq hazırlanmışdır.
1.2. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 362-ci maddəsinə uyğun olaraq, inzibati
xətalar haqqında işlər üzrə icraatın vəzifələri şəxslərin hüquqlarını və azadlıqlarını, onların qanuni
mənafelərini qorumaqdan, inzibati xəta haqqında hər bir işin hallarını vaxtında, hərtərəfli, tam və obyektiv
surətdə aydınlaşdırmaqdan, inzibati xəta törətmiş şəxsi aşkar etməkdən və onu inzibati məsuliyyətə cəlb
etməkdən, çıxarılmış qərarın icrasını təmin etməkdən, habelə inzibati xətanın törədilməsinə kömək edən
səbəbləri və şəraiti aşkar etməkdən və inzibati xətaların qarşısını almaqdan ibarətdir.
1.3 Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati
xətaları törədən fiziki, vəzifəli və hüquqi şəxslər barəsində Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar
Məcəlləsinə və bu Qaydalara uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar
Nazirliyinin səlahiyyətli vəzifəli şəxsləri tərəfindən inzibati tənbeh növləri tətbiq edilir.
1.4. Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi "Azərbaycan Respublikasının
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə
məsələləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2000-ci il 29 avqust tarixli 389 nömrəli Fərmanı ilə müəyyən edilmiş inzibati xətalar haqqında
işlərə baxır.
1.4-1. Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi inzibati xəta törətmiş şəxsin
elektron kabinetində yerləşdirilməsi, onun məlumatlandırılması, inzibati xəta haqqında iş üzrə qərardan
şikayət verilməsi və inzibati cərimələrin elektron qaydada ödənilməsi imkanının təmin edilməsi üçün
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 11 fevral tarixli 463 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “ASAN
ödəniş” sistemi haqqında Əsasnamə”də göstərilən məlumatları real vaxt rejimində “ASAN ödəniş” sisteminə
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ötürür.
1.5. Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati
xətaların törədilməsinə görə barəsində inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikasının
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin səlahiyyətli vəzifəli şəxslərinin qəbul etdiyi qərarlarla
razılaşmayan şəxslər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və
məhkəməyə şikayət edə bilərlər.
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2. İnzibati məsuliyyətə cəlb etmə müddətləri
2.1.

İnzibati tənbeh Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən
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baxılan inzibati xətanın törədildiyi gündən ən geci 2 ay keçənədək verilir.
2.2. Davam edən inzibati xətalara görə inzibati tənbeh onun aşkara çıxarıldığı gündən ən geci 2 ay
keçənədək verilir.
3. Şəxsin inzibati məsuliyyətə cəlb edilməmiş sayılması üçün tələb olunan müddət
3.1. Barəsində inzibati tənbeh tətbiq edilmiş şəxs tənbehin icrasının qurtardığı gündən etibarən bir il
ərzində Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən baxılan yeni inzibati
xəta törətməmişsə, o, inzibati məsuliyyətə cəlb edilməmiş sayılır.
4. İnzibati tənbeh tətbiq etmənin ümumi qaydaları
4.1. İnzibati xətaya görə tənbeh Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq
tətbiq edilir.
4.2. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan
Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati xətaları törədən şəxslər
barəsində həmin Məcəllənin müvafiq maddələri ilə müəyyən edilmiş inzibati tənbeh növləri Azərbaycan
Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən tətbiq edilir.
4.3. Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yetkinlik yaşına çatmayanlar
tərəfindən törədilən, Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən baxılan
inzibati xətalar haqqında işləri və ya materialları üç gün müddətində yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və
hüquqlarının müdafiəsi üzrə yerli komissiyaya baxılmaq üçün göndərir.
4.4. Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin səlahiyyətli vəzifəli şəxsləri
Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati xətaların
törədilməsinə görə müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına və hərbi qulluqçu hazırlayan xüsusi
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təyinatlı təhsil müəssisələrinin kursantlarına inzibati cərimə tətbiq edə bilməzlər.
4.5. Fiziki və ya vəzifəli şəxslər barəsində inzibati tənbeh tətbiq edilərkən xətanın xarakteri, inzibati xəta
törədən şəxsin şəxsiyyəti, onun təqsirinin dərəcəsi, əmlak vəziyyəti, habelə məsuliyyəti yüngülləşdirən və
ağırlaşdıran hallar nəzərə alınır.
Hüquqi şəxslər barəsində inzibati tənbeh tətbiq edilərkən inzibati xətanın xarakteri, hüquqi şəxsin
maliyyə və əmlak vəziyyəti, habelə məsuliyyəti yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar nəzərə alınır.
4.6. İnzibati tənbehin tətbiq edilməsi şəxsi həmin inzibati tənbehə səbəb olmuş öhdəliklərin yerinə
yetirilməsindən azad etmir.
4.7. İnzibati tənbeh tətbiq edilərkən məsuliyyəti yüngülləşdirən hallar aşağıdakılar hesab edilir:
4.7.1. inzibati xəta törətmiş şəxsin səmimi peşmançılığı;
4.7.2. törədilmiş inzibati xətanın zərərli nəticələrinin inzibati xəta törətmiş şəxs tərəfindən aradan
qaldırılması və ya vurulmuş zərərin əvəzinin könüllü surətdə ödənilməsi;
4.7.3. inzibati xətanın yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən törədilməsi;
4.7.4. inzibati xətanın hamilə qadın və ya himayəsində azyaşlı uşağı olan qadın tərəfindən törədilməsi.
4.8. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə inzibati xətaya görə məsuliyyəti yüngülləşdirən başqa
hallar da nəzərdə tutula bilər. İnzibati xətalar haqqında işlərə baxan hakim, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs)
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qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan halları da məsuliyyəti yüngülləşdirən hallar hesab edə bilər.
4.9. İnzibati tənbeh tətbiq edilərkən məsuliyyəti ağırlaşdıran hallar aşağıdakılar hesab edilir:
4.9.1. səlahiyyətli şəxslərin hüquqazidd hərəkəti dayandırmağı tələb etdiklərinə baxmayaraq, bu
hərəkətin davam etdirilməsi;
4.9.2. inzibati xətaya görə inzibati tənbeh almış şəxsin eyni xətanı il ərzində təkrar törətməsi;
4.9.3. yetkinlik yaşına çatmayanların inzibati xəta törətməyə cəlb edilməsi;
4.9.4. inzibati xətanın bir qrup şəxs tərəfindən törədilməsi;
4.9.5. inzibati xətanın təbii fəlakət şəraitində və ya başqa fövqəladə şəraitdə törədilməsi;
4.9.6. inzibati xətanın sərxoş halda olan şəxs tərəfindən törədilməsi.
4.10. İnzibati tənbeh tətbiq edən hakim, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) inzibati xətanın xarakterindən
asılı olaraq bu Qaydaların 4.9.6-cı bəndində göstərilən halı məsuliyyəti ağırlaşdıran hal hesab etməyə də
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bilər.
4.11. Bir şəxs Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən baxılan iki
və ya daha çox inzibati xəta törətdikdə, onun barəsində hər bir inzibati xətaya görə ayrılıqda inzibati tənbeh
tətbiq edilir. Şəxsin eyni vaxtda öz hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə törətdiyi bir neçə inzibati xətaya dair işlərə
baxılması Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin səlahiyyətinə aiddirsə,
həmin şəxs daha ciddi xətaya görə müəyyən edilmiş sanksiya çərçivəsində tənbeh edilir. Bu halda törədilmiş
xətalardan hər hansı birinə görə nəzərdə tutulmuş əlavə tənbehlərdən biri əsas tənbehə əlavə edilə bilər.
Şəxsin eyni və ya müxtəlif vaxtlarda törətdiyi bir neçə inzibati xətaya dair işlərə baxılması Azərbaycan
Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin səlahiyyətinə aiddirsə, həmin işlərə eyni vaxtda
baxılmalıdır.
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5. İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraat
5.1. Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi adından inzibati xətalara

baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 28 sentyabr tarixli
634 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli
şəxslərin Siyahısı”na uyğun olaraq, müəyyən edilir.
5.2. İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraata başlamağa səbəblər aşağıdakılardır:
5.2.1.
inzibati xəta hadisəsinin mövcudluğunu göstərən kifayət qədər halların səlahiyyətli vəzifəli şəxs
tərəfindən bilavasitə və ya texniki vasitələrin köməyi ilə aşkar edilməsi;
5.2.2. dövlət orqanlarından və təşkilatlarından və ya yerli özünüidarəetmə orqanlarından, ictimai
birliklərdən materialların daxil olması;
5.2.3. fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən təqdim edilən məlumatlar, onların ərizələri, habelə kütləvi
informasiya vasitələrində elan olunmuş məlumatlar.
5.3. İnzibati xətanın törədilməsi faktı aşkar edilərsə, dərhal inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilir (1
nömrəli əlavə).
5.4. Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati
xəta haqqında protokolda aşağıdakılar göstərilir:
5.4.1. protokolun tərtib edildiyi tarix və yer;
5.4.2. protokolu tərtib etmiş şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı;
5.4.3. barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxs haqqında məlumat;
5.4.4. inzibati xətanın törədildiyi yer, vaxt və bu xətanın mahiyyəti;
5.4.5. inzibati xətaya görə məsuliyyəti nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar
Məcəlləsinin müvafiq maddəsi;
5.4.6. şahidlərin və zərər çəkmiş şəxslərin adı, atasının adı, soyadı və onların yaşadığı yerin ünvanı;
5.4.7. barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin və ya hüquqi şəxsin
nümayəndəsinin izahatları;
5.4.8. inzibati xətanın aşkar edilməsində xüsusi texniki vasitələrdən istifadə olunmuşdursa, onların
göstəriciləri, habelə istifadə olunmuş xüsusi texniki vasitənin tipi, markası, modeli, yerləşdiyi yer, ölçmə
vasitəsinin son dəfə müqayisəli dövlət yoxlamasından keçdiyi vaxt (bunu təsdiq edən sənədin nömrəsi, tarixi)
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və növbəti yoxlamanın keçirilməli olduğu vaxt barədə məlumatlar;
5.4.9. inzibati xətanın törədilməsi nəticəsində şəxsin sağlamlığına yüngül zərər vurulmuşdursa və ya
maddi zərər yetirilmişdirsə, bu hallar barədə qeydlər;
5.4.10. inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat üçün zəruri olan başqa məlumatlar.
5.5. Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsə və ya hüquqi şəxsin
nümayəndəsinə inzibati xəta haqqında protokolun surəti verilir.
5.6. İnzibati xəta haqqında iş üzrə zərər çəkmiş şəxsin inzibati xəta haqqında protokolun surətini almaq
hüququ vardır.
5.7.
İşin hallarının, eləcə də barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin
şəxsiyyətinin və ya hüquqi şəxs barəsində məlumatların əlavə aydınlaşdırılması tələb olunduğu hallarda,
inzibati xəta haqqında protokol inzibati xətanın aşkar edildiyi vaxtdan iki günədək müddətdə tərtib edilir.
İnzibati araşdırma aparıldığı hallarda inzibati xəta haqqında protokol inzibati araşdırma başa çatdıqdan sonra
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 413.5-ci maddəsində göstərilən müddətdə tərtib
edilir.
5.8. İnzibati xəta haqqında işə baxmağa səlahiyyəti olan Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyinin vəzifəli şəxsi bu işlərə inzibati xəta haqqında protokolu və işin digər materiallarını
aldığı vaxtdan 15 (on beş) gün müddətində baxır.
5.9. İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın iştirakçılarının vəsatəti və ya əlavə halların müəyyən edilməsi
zərurəti olarsa, Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin vəzifəli şəxsi özünün
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əsaslandırılmış qərardadı ilə işin baxılmasını bir ayadək müddətə uzadır.
5.10. İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aşağıdakı hallarda dayandırılır:
5.10.1. barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxs qaçıb gizləndikdə və ya digər
səbəblərdən barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin olduğu yer müəyyən
edilmədikdə;
5.10.2. barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxs psixi və ya digər ağır xəstəliyə
tutulduqda;
5.10.3. inzibati xətanı törədən şəxs müəyyən olunmadıqda.
5.11. İnzibati xətalar haqqında iş üzrə icraatın dayandırılmasına qədər səlahiyyətli vəzifəli şəxs, barəsində
inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin iştirakı olmadan həyata keçirilməsi mümkün olan inzibati
xəta haqqında iş üzrə bütün prosessual hərəkətləri aparmalı, bu Qaydaların 5.10.1-ci və 5.10.3-cü bəndlərində
nəzərdə tutulmuş və inzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın dayandırılması üçün səbəb olmuş halların aradan
qaldırılması üçün qanunvericiliklə nəzərdə tutulan bütün tədbirləri görməlidir.
5.12. İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraat dayandırıldıqda Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar
Məcəlləsinin 36.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müddətlərin axımı dayanır. İnzibati xəta haqqında iş üzrə
icraatın müddətinin axımının dayandırılması bir ildən artıq davam edə bilməz. Həmin müddət bitdikdə
inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata xitam verilməlidir.
5.13. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş əsaslar yarandıqda
Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin səlahiyyətli vəzifəli şəxsi Azərbaycan
Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati xəta haqqında işin
icraatına xitam verilməsi barədə qərar qəbul edir.
5.14. Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin səlahiyyətli vəzifəli şəxsi
Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati xəta

haqqında işə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada baxaraq
inzibati tənbeh növünün tətbiq edilməsi haqqında qərar qəbul edir (2 nömrəli əlavə).
5.15. Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati
xəta haqqında iş üzrə qərarda aşağıdakılar göstərilir:
5.15.1. qərarı çıxarmış Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin
səlahiyyətli vəzifəli şəxsinin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı;
5.15.2. işin baxılması tarixi və yeri;
5.15.3. işinə baxılan şəxs haqqında məlumat (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, ünvanı, iş yeri, hüquqi
şəxsin adı və rekvizitləri);
5.15.4. işə baxılarkən müəyyən edilmiş hallar;
5.15.5. inzibati xətaya görə məsuliyyət nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar
Məcəlləsinin müvafiq maddəsi və inzibati xətaya görə tətbiq edilən inzibati tənbeh növü;
5.15.6. iş üzrə icraatın xitam edilməsi və ya dayandırılması üçün əsas olan Azərbaycan Respublikasının
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi;
5.15.7. qərardan şikayət verilməsi müddəti və qaydası.
6. İnzibati cərimənin tətbiqi
6.1. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 451.1-ci maddəsinə uyğun olaraq, inzibati
cərimə növündə inzibati tənbeh tətbiq etmə haqqında qərar qanuni qüvvəyə mindikdən və ya Azərbaycan
Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 444-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş möhlət verilmənin, təxirə
salmanın müddəti bitdikdən otuz gündən gec olmayaraq inzibati xəta törətmiş şəxs tərəfindən ödənilməlidir.
Həmin müddətdə inzibati cərimə ödənilmədikdə, onun ödənilməsi məqsədi ilə inzibati cərimənin tətbiq
edilməsi haqqında qərarın surəti həmin qərarı qəbul etmiş vəzifəli şəxs tərəfindən:
6.1.1. fiziki şəxslər barəsində - onun əmək haqqından, təqaüdündən, pensiyasından və ya digər
gəlirlərindən tutulması üçün inzibati məsuliyyətə cəlb edilmiş şəxsin işlədiyi və ya oxuduğu, yaxud əmək
haqqı aldığı müəssisəyə, idarəyə, təşkilata və ya pensiya təyin edən orqana;
6.1.2. hüquqi şəxslər barəsində - hüquqi şəxsin pul vəsaitlərindən və ya gəlirlərindən tutulması üçün, ona
xidmət göstərən banka və ya digər kredit təşkilatına göndərilir.
6.2. Bank və ya digər kredit təşkilatı qərarı onun daxil olduğu vaxtdan 7 gün müddətində icra edir. Həmin
müddət ərzində hüquqi şəxsin hesabında pul vəsaiti olmadıqda, bank və ya digər kredit təşkilatı inzibati
cərimənin tətbiq edilməsi haqqında qərarı onun icra edilməməsinin səbəbini göstərməklə, Azərbaycan
Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin həmin qərarı qəbul etmiş səlahiyyətli vəzifəli
şəxsinə dərhal qaytarmalıdır.
6.3. İnzibati məsuliyyətə cəlb edilən fiziki şəxs işdən çıxdıqda və ya inzibati cərimənin onun əmək
haqqından, yaxud digər gəlirlərindən tutmaq imkanı olmadıqda, işəgötürən üç günədək müddətində inzibati
məsuliyyətə cəlb edilən şəxsin yeni iş yerini göstərməklə (əgər bu mümkündürsə), ödəmənin
mümkünsüzlüyünün səbəblərini, eləcə də ödəmə olmuşsa, bu barədə müvafiq qeyd aparılmaqla, inzibati
cərimə barədə qərarın surətini onu qəbul etmiş vəzifəli şəxsə qaytarır.
6.4. Barəsində inzibati cərimə növündə tənbeh tətbiq edilən fiziki şəxs işləmirsə və ya inzibati cərimənin
ödənilməsi onun əmək haqqından və ya digər gəlirlərindən mümkün deyildirsə, eləcə də hüquqi şəxsin
banklarda və digər kredit təşkilatlarında hesabları barədə məlumat və ya hüquqi şəxsin hesabında pul vəsaiti
olmadıqda, yaxud cərimə könüllü qaydada ödənilmədikdə inzibati cərimə tətbiqetmə haqqında qərar müvafiq
qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada məcburi icraya yönəldilir.
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Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar
Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati xətaların törədilməsinə
görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında
Qaydalar”a
1 nömrəli əlavə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİ TƏRƏFİNDƏN
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BAXILAN İNZİBATİ XƏTA HAQQINDA
Protokol
“___”__________20___ il

_______________________

(protokolun tərtib edildiyi yer)

Mən,________________________________________________________________________________________
(protokolu tərtib edən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

___________________________________________________________________________________________
(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxs haqqında məlumat)

___________________________________________________________________________________________

Araşdırma apararkən aşağıdakı inzibati xətanın törədildiyi müəyyən edildi:
___________________________________________________________________________________________
(inzibati xətanın törədildiyi yer, vaxt və bu xətanın mahiyyəti)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Göstərilən hərəkətlərə_____________________________________________________________________
(fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

___________________________________________________________________________________________
(hüquqi şəxsin adı və ünvanı)

___________________________________________________________________________________________
tərəfindən Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin ______________________
maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş inzibati xəta törədilmişdir.
___________________________________________________________________________________________
(şahidlərin və zərər çəkmiş şəxslərin adı, atasının adı, soyadı və onların yaşadığı yerin ünvanı)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin və ya hüquqi şəxsin
nümayəndəsinin izahatları:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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İnzibati xətanın aşkar edilməsində xüsusi texniki vasitələrdən istifadə olunmuşdursa, onların
göstəriciləri, habelə istifadə olunmuş xüsusi texniki vasitənin tipi, markası, modeli, yerləşdiyi yer, ölçmə
vasitəsinin son dəfə müqayisəli dövlət yoxlamasından keçdiyi vaxt (bunu təsdiq edən sənədin nömrəsi,
tarixi)
və
növbəti yoxlamanın
keçirilməli
olduğu
vaxt
barədə
məlumatlar___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
İnzibati xətanın törədilməsi nəticəsində şəxsin sağlamlığına yüngül zərər vurulmuşdursa və ya maddi
z
ə
r
ə
r yetirilmişdirsə,
bu
hallar
barədə
qeydlər:_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraat üçün zəruri olan başqa məlumatlar: __________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Barəsində inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilən fiziki və ya hüquqi şəxsə və ya onun
nümayəndəsinə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 371, 374-cü maddələrinə
əsasən hüquqları izah edilmişdir.
Protokolla tanış oldum:__________________________________________________________
(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin və ya

_______________________________________________________________________________
onun nümayəndəsinin imzası)

Protokolu almaqdan imtina etdi: ___________________________________________________
(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan
__________________________________________________________________________
(şəxsin və ya onun nümayəndəsinin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

_________________
/imza/

Qeyd: Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxs və ya hüquqi şəxsin
nümayəndəsi protokolu imzalamaqdan imtina etdikdə, bu barədə protokolda müvafiq qeyd aparılır.
Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxs və ya hüquqi şəxsin nümayəndəsinin
izahatlar və protokolun məzmunu barəsində öz mülahizələrini təqdim etmək, habelə protokolu
imzalamaqdan imtina etməsinin səbəblərini göstərmək hüquqları vardır. (Bu halda izahat və
mülahizələr protokola əlavə olunur).
Protokolun surətini aldım:_________________________ ________________
___________
adı, adı, atasının adı)

Protokolu tərtib edən şəxs:__________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

/imza/

(tarix)

_________
/imza/

MY.

"Azərbaycan Respublikasının Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən
baxılan inzibati xətaların törədilməsinə görə
inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında
Qaydalar”a
2 nömrəli əlavə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİ
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İNZİBATİ TƏNBEH VERMƏ HAQQINDA
QƏRAR
_______

____________________ şəh.

“__” _______________il

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin
_____________________________________________________________________________
(tutduğu vəzifə, soyadı, adı, atasının adı)

_____________________________________________________________________________
(protokol tərtib edilmiş şəxsin iş yeri, vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________haqqında
tərtib edilmiş “____”__________20 ___ il tarixli____________________________________
-li protokola baxaraq müəyyən etdim ki, _____________________
_____________________________________________________________________________
(işə baxılarkən müəyyən edilmiş qanun pozuntusunun adı)

_____________________________________________________________________________
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin ______________maddəsini
rəhbər tutaraq
QƏRARA ALDIM:
_____________________________________________________________________________
(qanunu pozanın soyadı, adı, atasının adı)

_____________________________________________________________________________
(pozulan normativ sənədlərin adı, bəndlərin nömrəsi)

pozulduğuna
görə _______________________________________manat məbləğində
inzibati cəriməyə cəlb edilsin. Cərimə 30 gündən gec olmayaraq ödənilsin.
Azərbaycan
Respublikasının
Rabitə
və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin
______________________________________________________________ ____________”
(qərarı qəbul edən səlahiyyətli vəzifəli şəxsin adı, atasının adı, soyadı və tutduğu vəzifə)

(imza)

Q ə r a r ı n surəti Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 370-1-ci
maddəsində nəzərdə tutulmuş rəsmi qaydada verildiyi vaxtdan on gün müddətində
inzibati xəta haqqında iş üzrə qərardan yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və
məhkəməyə şikayət verilə bilər.
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QƏRARI ALDIM. _______________________________________________________
İnzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxsin soyadı, adı, atasının adı

“Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati
xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin
tətbiqi haqqında Qaydalar”a
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3 nömrəli əlavə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR
NAZİRLİYİ
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İNZİBATİ XƏTA HAQQINDA İŞ ÜZRƏ İCRAATIN DAYANDIRILMASI HAQQINDA
QƏRAR
_______
“___”__________20___il

____________________şəhəri

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin

__________________________________________________________________
(tutduğu vəzifə, soyadı, adı, atasının adı)

__________________________________________________________________
(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin iş yeri, vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ haqqında
tərtib edilmiş “____” __________ 20 ___ il tarixli ________ -li protokola və inzibati xəta haqqında işin
digər materiallarına baxaraq müəyyən etdim ki,

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(işə baxılarkən müəyyən edilmiş hallar)

__________________________________________________________________
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin _________ maddəsini rəhbər tutaraq
Qərara aldım:

__________________________________________________________________
(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat ____________________________________
(inzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın

_______________________________________________________ dayandırılsın.
dayandırılmasına əsas olan Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi)

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin
__________________________________________________________________ __________
(qərarı qəbul edən səlahiyyətli vəzifəli şəxsin adı, atasının adı, soyadı və tutduğu vəzifə)

(imza)

Qərarın surəti 3 (üç) gün müddətində barəsində qərar qəbul edilmiş şəxsə və ya onun nümayəndəsinə
verilsin (göndərilsin).
Qərarın surəti Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 370-1-ci maddəsində nəzərdə
tutulmuş rəsmi qaydada verildiyi vaxtdan on gün müddətində inzibati xəta haqqında iş üzrə qərardan
yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və məhkəməyə şikayət verilə bilər.
QƏRARIN SURƏTİNİ ALDIM. _______________________________________________________________
(Qərarın surətini alan şəxsin və ya onun nümayəndəsinin

_____________________________________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı)

“___”__________20___il

______________________
(imza)

“Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati
xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin
tətbiqi haqqında Qaydalar”a
4 nömrəli əlavə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR
NAZİRLİYİ

[22]

İNZİBATİ XƏTA HAQQINDA İŞ ÜZRƏ İCRAATA XİTAM VERİLMƏSİ HAQQINDA
QƏRAR
_______
“___”__________20___il

____________________şəhəri

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin
_____________________________________________________________________________________________
(tutduğu vəzifə, soyadı, adı, atasının adı)

_____________________________________________________________________________________________
(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin iş yeri, vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ haqqında
tərtib edilmiş “____” __________ 20 ___ il tarixli ________ -li protokola və inzibati xəta haqqında işin
digər
materiallarına
baxaraq müəyyən
etdim
ki,
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(işə baxılarkən müəyyən edilmiş hallar)

_____________________________________________________________________________________________
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin _________ maddəsini rəhbər tutaraq
QƏRARA ALDIM:
_____________________________________________________________________________________________
(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata ___________________________________
(inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata

________________________________________________________________ xitam verilsin.
xitam verilməsinə əsas olan Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi)

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin
________________________________________________________________________________ ___________
(qərarı qəbul edən səlahiyyətli vəzifəli şəxsin adı, atasının adı, soyadı və tutduğu vəzifə)

(imza)

Qərarın surəti 3 (üç) gün müddətində barəsində qərar qəbul edilmiş şəxsə və ya onun nümayəndəsinə
verilsin (göndərilsin).
Qərarın surəti Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 370-1-ci maddəsində nəzərdə
tutulmuş rəsmi qaydada verildiyi vaxtdan on gün müddətində inzibati xəta haqqında iş üzrə qərardan
yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və məhkəməyə şikayət verilə bilər.

QƏRARIN SURƏTİNİ ALDIM. ____________________________________________________
(Qərarın surətini alan şəxsin və ya onun nümayəndəsinin

_____________________________________________________________________________
soyadı, adı, atasının adı)

“___”__________20___il

______________________
(imza)

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI
1.

4 sentyabr 2012-ci il tarixli 2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi
Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201209040002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 13
sentyabr 2012-ci il)

2.

17 dekabr 2013-cü il tarixli 10 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi
Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201312170010, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24
dekabr 2013-cü il)

3.

6 noyabr 2014-cü il tarixli 0 2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi
Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201411060002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 17
noyabr 2014-cü il)

4.

4 avqust 2015-ci il tarixli 0003 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi
Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201508040003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 14
avqust 2015-ci il)

5.

30 dekabr 2016-cı il tarixli 0009 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi
Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201612300009, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 12
yanvar 2017-ci il)

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

[1]

30 dekabr 2016-cı il tarixli 0009 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Qərarı
(Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201612300009, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 12
yanvar 2017-ci il) i l ə Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin 2011-ci il 30 dekabr tarixli 1
nömrəli qərarı 5-ci hissə istisna olmaqla ləğv edilmişdir.
[2]

6 noyabr 2014-cü il tarixli 02 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi
Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201411060002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 17 noyabr
2014-cü il) ilə birinci bənddə “İnformasiya Texnologiyaları” sözləri “Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
[3]

4 sentyabr 2012-ci il tarixli 2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Qərarı
(Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201209040002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 13
sentyabr 2012-ci il) ilə 5-ci hissədə “(şəhadətnamə 2715)” sözləri “(şəhadətnamə 2713)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
[4]

6 noyabr 2014-cü il tarixli 02 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi
Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201411060002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 17 noyabr
2014-cü il) i l ə “Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati xətaların
törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar”ın adında, 1.3-cü bəndində (hər iki halda), 1.4-cü bəndində, 1.5-ci
bəndində (hər iki halda), 2.1-ci bəndində, 3.1-ci bəndində, 4.2-ci bəndində (hər iki halda), 4.3-cü bəndində (hər iki halda), 4.4-cü
bəndində (hər iki halda), 4.11-ci bəndində (hər üç halda), 5.1-ci bəndində, 5.4-cü, 5.8-ci, 5.9-cu bəndlərində, 5.13-cü bəndində (hər iki
halda), 5.14-cü bəndində (hər iki halda), 5.15-ci bəndində, 5.15.1-ci yarımbəndində, 6.2-ci bəndində “İnformasiya Texnologiyaları”
sözləri “Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
[5]

4 avqust 2015-ci il tarixli 0003 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi
Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201508040003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 14 avqust
2015-ci il) ilə 1.1-ci bənddə “tarixli” sözündən sonra “389 nömrəli” sözləri əlavə edilmişdir.
[6]

4 avqust 2015-ci il tarixli 0003 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi
Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201508040003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 14 avqust
2015-ci il) ilə yeni məzmunda 1.4-1-ci bənd əlavə edilmişdir.
[7]

4 sentyabr 2012-ci il tarixli 2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Qərarı
(Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201209040002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 13
sentyabr 2012-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati
xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar”ın 1.5-ci bənddə “və ya” sözləri “və” sözü ilə əvəz
edilmişdir.

[8]

4 sentyabr 2012-ci il tarixli 2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Qərarı
(Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201209040002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 13
sentyabr 2012-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati
xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar”ın 2.1-ci və 2.2-ci bəndlərdə “verilə bilər” sözləri “verilir”
sözü ilə əvəz edilmişdir.
[9]

4 avqust 2015-ci il tarixli 0003 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi
Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201508040003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 14 avqust
2015-ci il) ilə 4.4-cü bənddə “müddətli həqiqi hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçulara ” sözləri “müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi
qulluqçularına və hərbi qulluqçu hazırlayan xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinin kursantlarına” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
[10]

4 sentyabr 2012-ci il tarixli 2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Qərarı
(Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201209040002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 13
sentyabr 2012-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati
xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar”ın 4.8-ci bənd çıxarılmışdır.
[11]

4 sentyabr 2012-ci il tarixli 2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Qərarı
(Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201209040002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 13
sentyabr 2012-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati
xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar”ın 4.10-cu bənd çıxarılmışdır.
[12]

4 sentyabr 2012-ci il tarixli 2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Qərarı
(Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201209040002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 13
sentyabr 2012-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati
xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar”ın 4.11-ci bəndin üçüncü cümləsi çıxarılmışdır.
[13]

4 sentyabr 2012-ci il tarixli 2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Qərarı
(Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201209040002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 13
sentyabr 2012-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati
xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar”ın 5.4.8-ci yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:
5.4.8. inzibati xətanın aşkar edilməsində texniki nəzarət etmə vasitələrindən istifadə olunmuşdursa, onların göstəriciləri;
[14]

4 sentyabr 2012-ci il tarixli 2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Qərarı
(Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201209040002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 13
sentyabr 2012-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati
xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar”ın 5.9-cu bənddə “uzada bilər” sözləri “uzadır” sözü ilə,
5.10-cu bənddə “dayandırıla bilər” sözləri “dayandırılır” sözü ilə əvəz edilmişdir.
[15]

17 dekabr 2013-cü il tarixli 10 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Qərarı
(Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201312170010, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24
dekabr 2013-cü il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati xətaların
törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar”ın 6.4-cü bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:
6.4. Bu Qaydaların 6.1-6.3-cü bəndlərində nəzərdə tutulmuş qaydada cərimə ödənilməsə, onun məcburi tutulması "İcra
haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.
[16]

6 noyabr 2014-cü il tarixli 02 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi
Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201411060002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 17 noyabr
2014-cü il) i l ə “Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati xətaların
törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar”a 1 nömrəl i əlavənin başlığında və adında “İnformasiya
Texnologiyaları” sözləri “Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
[17]

4 sentyabr 2012-ci il tarixli 2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Qərarı
(Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201209040002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 13
sentyabr 2012-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati
xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar”ın 1 nömrəli əlavədə “İnzibati xətanın aşkar edilməsində
texniki nəzarət etmə vasitələrindən istifadə olunmuşdursa, onların göstəriciləri” sözləri “İnzibati xətanın aşkar edilməsində xüsusi
texniki vasitələrdən istifadə olunmuşdursa, onların göstəriciləri, habelə istifadə olunmuş xüsusi texniki vasitənin tipi, markası,
modeli, yerləşdiyi yer, ölçmə vasitəsinin son dəfə müqayisəli dövlət yoxlamasından keçdiyi vaxt (bunu təsdiq edən sənədin
nömrəsi, tarixi) və növbəti yoxlamanın keçirilməli olduğu vaxt barədə məlumatlar” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
[18]

6 noyabr 2014-cü il tarixli 02 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi
Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201411060002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 17 noyabr
2014-cü il) i l ə “Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati xətaların
törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar”a 2 nömrəli əlavənin başlığında, adında və mətnində (hər iki halda)
“İnformasiya Texnologiyaları” sözləri “Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
[19]

4 sentyabr 2012-ci il tarixli 2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Qərarı
(Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201209040002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 13
sentyabr 2012-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati
xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar”ın 2 nömrəli əlavədə “Qərardan 10 gün müddətində
məhkəməyə şikayət verilə bilər.” sözləri “Qərarın surəti Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 370-1-ci maddəsində

nəzərdə tutulmuş rəsmi qaydada verildiyi vaxtdan on gün müddətində inzibati xəta haqqında iş üzrə qərardan yuxarı səlahiyyətli
orqana (vəzifəli şəxsə) və məhkəməyə şikayət verilə bilər.” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
[20]

4 sentyabr 2012-ci il tarixli 2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Qərarı
(Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201209040002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 13
sentyabr 2012-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati
xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar”a 3 və 4 nömrəli əlavələr əlavə edilmişdir.
[21]

6 noyabr 2014-cü il tarixli 02 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi
Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201411060002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 17 noyabr
2014-cü il) i l ə “Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati xətaların
törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar”a 3 nömrəli əlavənin başlığında, adında və mətnində (hər iki halda)
“İnformasiya Texnologiyaları” sözləri “Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
[22]

6 noyabr 2014-cü il tarixli 02 nömrəli Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi
Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201411060002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 17 noyabr
2014-cü il) i l ə “Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati xətaların
törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar”a 4 nömrəli əlavənin başlığında, adında və mətnində (hər iki halda)
“İnformasiya Texnologiyaları” sözləri “Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

