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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, “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2011-ci il 16 fevral tarixli 384 nömrəli Fərmanının 1.1.2-ci yarımbəndinin və “Azərbaycan Respublikasının
İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 6 aprel
tarixli 322-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “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 Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012ci il 8 may tarixli 631 nömrəli Fərmanının 2-ci hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan
Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi
QƏRARA ALIR:
1. “Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan
inzibati xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar”ın təsdiq edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin 2011-ci il 30 dekabr tarixli
1 nömrəli qərarında aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 5-ci hissədə “(şəhadətnamə 2715)” sözləri “(şəhadətnamə 2713)” sözləri ilə əvəz edilsin.
2. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş “ Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında
Qaydalar”da aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
2.1. 1.5-ci bənddə “və ya” sözləri “və” sözü ilə əvəz edilsin;
2.2. 2.1-ci və 2.2-ci bəndlərdə “verilə bilər” sözləri “verilir” sözü ilə əvəz edilsin;
2.3. 4.8-ci bənd çıxarılsın;
2.4. 4.10-cu bənd çıxarılsın;
2.5. 4.11-ci bəndin üçüncü cümləsi çıxarılsın ;
2.6. 5.4.8-ci yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“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)
və növbəti yoxlamanın keçirilməli olduğu vaxt barədə məlumatlar;”;
2.7. 5.9-cu bənddə “uzada bilər” sözləri “uzadır” sözü ilə, 5.10-cu bənddə “dayandırıla bilər” sözləri

“dayandırılır” sözü ilə əvəz edilsin;
2.8. Qaydalara 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 edilsin;
2.9. Qaydalara 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 edilsin.
3. “Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan
inzibati xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar”a 3 nömrəli əlavə təsdiq
edilsin (əlavə olunur).
4 . “Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan
inzibati xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar”a 4 nömrəli əlavə təsdiq
edilsin (əlavə olunur).
5. Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin 2006-cı il 25 aprel tarixli 90
nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata alınmış
(şəhadətnamə
3222) “Rabitə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaların törədilməsinə görə inzibati
tənbehlərin tətbiqi haqqında” Qaydalara əlavələr və dəyişikliklər” ləğv edilsin.
6. Hüquq və kadrlar şöbəsinə (B.Məmmədov), Dövlət müəssisələrinin fəaliyyətinin əlaqələndirmə
şöbəsinə (M.İsmayılov), Tənzimləmə şöbəsinə (Ə.Təmirov) və İnformasiya cəmiyyətinin inkişafı şöbəsinə
(İ.Əliyev) tapşırılsın ki, bu Qərardan irəli gələn məsələlərin həll edilməsini təmin etsinlər.
7. Hüquq və kadrlar şöbəsinə (B.Məmmədov) tapşırılsın ki, bu Qərarın Azərbaycan Respublikasının
Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə
Nazirliyinə göndərilməsini təmin etsin.
8. Ümumi şöbəyə (İ.Tağıyev) tapşırılsın ki, bu Qərarın icra üçün Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyinin şöbələrinə, habelə nazirliyin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumlara göndərilməsini
təmin etsin.
9. Bu Qərarın icrasına nəzarət Aparatın rəhbəri V. Zeynalova, ümumi nəzarət isə Ümumi şöbənin müdiri
İ. Tağıyevə həvalə edilsin.
Ə. Abbasov

Nazir

“ A z ə r b a y c a n Respublikasının

Rabitə

və

İnformasiya

Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati xətaların
törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında
Qaydalar”a
3 nömrəli əlavə

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

____________________şəhəri

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 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 icraat ____________________________________________
(inzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın

______________________________________________________________________________ dayandırılsın.
dayandırılmasına əsas olan Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi)
Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 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)

“ A z ə r b a y c a n Respublikasının

Rabitə

və

İnformasiya

Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati xətaların
törədilməsinə

görə

inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında

Qaydalar”a
4 nömrəli əlavə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI NAZİRLİYİ
İNZİBATİ XƏTA HAQQINDA İŞ ÜZRƏ İCRAATA XİTAM VERİLMƏSİ HAQQINDA
QƏRAR
_______
“___”__________20___il

____________________şəhəri

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 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 İnformasiya Texnologiyaları 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)

