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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİ 

  
(Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanunu ilə 

təsdiq edilmişdir) 

  
 

… 

 

FƏSİL 23 

  

Əhalinin sanitariya-gigiyena və sanitariya-epidemioloji salamatlığı qaydaları 

əleyhinə olan inzibati xətalar 

 

… 

 

Maddə 212. Tütün məmulatının istehlakına dair məhdudiyyətlərə riayət 

edilməməsi 

  

212.1. Bu Məcəllənin 299, 305, 306.4, 318 və 322.0.4-cü maddələrində nəzərdə tutulan 

yerlər istisna olmaqla, “Tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə qadağan edilmiş digər yerlərdə tütün çəkməyə 

görə-[105] 

otuz manat məbləğində cərimə edilir. 

212.2. Müəssisələrdə, idarələrdə, təşkilatlarda tütün çəkmək üçün xüsusi ayrılmış 

yerlərin sanitar-gigiyenik normalara və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi 

tələblərə cavab verən şəkildə təchizinin və görünən yerlərdə “tütün çəkmək 

qadağandır” xəbərdarlıq yazısının və ya işarəsinin olmasının təmin edilməməsinə görə-
[106] 

vəzifəli şəxslər dörd yüz manat məbləğində, hüquqi şəxslər min manat məbləğində 

cərimə edilir. 

212.3. Yetkinlik yaşına çatmayanlara tütün məmulatı almaqla, verməklə, tütün 

məmulatından istifadəni təklif və ya tələb etmək yolu ilə onların tütündən istifadə prosesinə cəlb 

edilməsi - 

yüz manat məbləğində cərimə edilir. 

212.4. Tütün məmulatları tullantılarının ətraf mühitə atılmasına görə - 

əlli manat məbləğində cərimə edilir. 

http://e-qanun.az/framework/32184
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http://www.e-qanun.az/alpidata/code/data/0/c_c_24.htm#_edn106


2 

 

212.5. “Tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu ilə qadağan edilmiş yerlərdə (tütün çəkmək üçün təşkil edilmiş xüsusi 

yerlər istisna olmaqla) tütün çəkilməsinin qarşısının alınmamasına görə - 

vəzifəli şəxslər beş yüz manat məbləğində, hüquqi şəxslər min iki yüz manat məbləğində 

cərimə edilir.[107] 

 

… 

FƏSİL 28 

  

Hava, dəniz, çay, avtomobil, dəmir yolu nəqliyyatında və metropolitendə olan 

qaydalar əleyhinə inzibati xətalar 

 

… 

 

Maddə 299. Hava nəqliyyatında tütün çəkmə[147] 

  

Hava nəqliyyatında tütün çəkməyə görə- 

yüz manat məbləğində cərimə edilir. 
 

… 

Maddə 305. Dəmir yolu nəqliyyatında müəyyən edilməmiş 

yerlərdə tütün çəkmə[148] 

  

Dəmir yolu nəqliyyatında müəyyən edilməmiş yerlərdə tütün çəkməyə görə- 

qırx manat məbləğində cərimə edilir. 

  

Maddə 306. Metropolitendən istifadə qaydalarının pozulması 

  

306.1. Stansiyaların vestibüllərini, keçidlərini və platformalarını, habelə eskalatoru 

və vaqonların salonunu zibilləməyə və ya həmin obyektlərin üzərində hər hansı yazılar 

yazmağa, məhdudiyyət çəpərləri və girişi qadağan edən nişanlar quraşdırılmış yerlərdən 

stansiyaya daxil olmağa, zərurət olmadan “sərnişin-maşinist” rabitəsindən istifadə 

etməyə görə- 

on beş manat məbləğində cərimə edilir. 

306.2. Eskalatordan sürahinin üstünə əşya qoymağa görə- 

iyirmi manat məbləğində cərimə edilir. 

306.3. Dəmir yoluna hər hansı əşya atmağa görə- 

http://www.e-qanun.az/alpidata/code/data/0/c_c_24.htm#_edn107
http://www.e-qanun.az/alpidata/code/data/0/c_c_24.htm#_edn147
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otuz manat məbləğində cərimə edilir. 

306.4. Eskalatorun sürahisini çıxarmağa, zərurət olmadan “Stop” açarından istifadə 

etməyə, stansiyaların vestibüllərində, keçidlərində və platformalarında, 

vaqonlarda tütün çəkməyə, qatarın hərəkəti zamanı vaqonun qapılarını açmağa, qatarın 

yola düşməsini ləngitməyə, özbaşına dəmir yoluna düşməyə, qatarın idarəetmə 

kabinəsinə, xidməti-texniki otaqlara, ventilyasiya şaxtası köşklərinə, tunellərə və 

metropolitenin işçiləri üçün nəzərdə tutulan çəpərlənmiş ərazilərə daxil olmağa, açıq 

oddan, pirotexniki qurğulardan (fişəng, partlayıcı və sair) istifadə etməyə görə- 

əlli manat məbləğində cərimə edilir. 

306.5. Müvafiq icazə olmadan metropolitenin elektrik şəbəkəsinə elektrik 

işlədicilərini qoşmağa görə- 

yetmiş manat məbləğində cərimə edilir. 

306.6. Metropolitenin ventilyasiya şaxtası köşklərinə 25 metrdən yaxın məsafədə 

hər hansı əşya yandırmağa görə- 

yüz manat məbləğində cərimə edilir. 
 

... 

 

Maddə 318. Dəniz və çay nəqliyyatında müəyyən edilməmiş 

yerlərdə tütün çəkmə 

  

Dəniz və çay nəqliyyatında müəyyən edilməmiş yerlərdə tütün çəkməyə görə- 

qırx manat məbləğində cərimə edilir. 
 

... 

 

Maddə 322. Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması qaydalarının 

pozulması 

  

322.0. Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması qaydalarının 

pozulmasına, yəni: 

322.0.1. müntəzəm şəhərdaxili (rayondaxili), şəhərlərarası (rayonlararası) və 

beynəlxalq marşrutlar üzrə hərəkət edən avtobusların müəyyən edilmiş hərəkət 

cədvəlinə və hərəkət sxeminə riayət olunmamasına; 

322.0.2. “Taksi” tanınma nişanları, taksometr və ya sərnişin və baqaj daşınması 

qaydaları ilə müəyyən edilmiş digər məlumat göstəriciləri olmadan, habelə nasaz və ya 
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plombu pozulmuş taksometrlə taksi minik avtomobili ilə sərnişin daşımalarının həyata 

keçirilməsinə;[154] 

322.0.3. müəyyən edilmiş tarifdən daha yüksək gediş haqqının tətbiq edilməsinə; 

322.0.4. müntəzəm şəhərdaxili (rayondaxili), şəhərlərarası (rayonlararası) və 

beynəlxalq marşrutlar üzrə hərəkət edən avtobusda, sərnişin daşımaları üzrə ümumi 

istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı vasitəsində və taksi minik avtomobilində 

tütün çəkilməsinə;[155] 

322.0.5. müntəzəm şəhərdaxili (rayondaxili), şəhərlərarası (rayonlararası) və 

beynəlxalq marşrutlar üzrə hərəkət edən avtobuslarda aparılmasına yol verilməyən 

əşyaların daşınmasına; 

322.0.6. müntəzəm şəhərdaxili marşrutlarda daşıma prosesi ilə bilavasitə əlaqəsi 

olmadıqda audio cihazlardan istifadə edilməsinə; 

322.0.7. taksi minik avtomobilində, müntəzəm və ya qeyri-müntəzəm şəhərdaxili 

(rayondaxili), şəhərlərarası (rayonlararası) və beynəlxalq marşrutlar üzrə hərəkət edən 

avtobusda sərnişinlərin, baqaj yerlərinin sayına və baqajın kütləsinə dair müəyyən 

olunmuş tələblərə riayət olunmamasına; 

322.0.8. taksilərin xüsusi olaraq müəyyən edilmiş və 5.14 nişanı ilə işarələnmiş duracaq 

yerlərindən kənar yerlərdə sifariş qəbul etmək məqsədilə durmasına;[156] 

322.0.9. qeyri-müntəzəm sərnişin daşımalarının müntəzəm avtobus marşrutları üçün 

müəyyən edilmiş hərəkət cədvəlləri ilə yerinə yetirilməsinə; [157] 

322.0. 10. qeyri-müntəzəm sərnişin daşımaları yerinə yetirilərkən, müntəzəm marşrutlar 

üçün müəyyən edilmiş dayanacaqlarda sərnişinlərin mindirilməsinə və düşürülməsinə görə - 

qırx manatdan əlli manatadək məbləğdə cərimə edilir. 
 

... 

 

FƏSİL 34 

  

İqtisadi fəaliyyət qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar 

 

... 

 

Maddə 428. Reklam haqqında qanunvericiliyin pozulması 

  

428.1. Əmtəələr, işlər və xidmətlər haqqında, yaxud onların istehsalçıları (icraçıları, 

satıcıları) haqqında tamah məqsədi ilə bilə-bilə yalan məlumatlardan reklamda istifadə 

etməyə görə- 

http://www.e-qanun.az/alpidata/code/data/0/c_c_24.htm#_edn154
http://www.e-qanun.az/alpidata/code/data/0/c_c_24.htm#_edn155
http://www.e-qanun.az/alpidata/code/data/0/c_c_24.htm#_edn156
http://www.e-qanun.az/alpidata/code/data/0/c_c_24.htm#_edn157
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fiziki şəxslər iki yüz manatdan beş yüz manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər səkkiz yüz 

manatdan min iki yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər dörd min manatdan altı min 

manatadək məbləğdə cərimə edilir.[231] 

428.2. Reklam istehlakçısının şüuruna təsir göstərməklə, diqqətini reklam obyektinə cəlb 

etmək üçün reklam daşıyıcılarında reklam qismində təqdim edilmədən, “reklam” yaxud “reklam 

hüququ əsasında” qeydi olmadan verilən gizli reklama görə -[232] 

vəzifəli şəxslər üç yüz manatdan beş yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər min 

manatdan iki min manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

428.3. Haqsız, qeyri-dəqiq və gizli reklamın mənfi nəticələrinin qarşısının 

alınması və aradan qaldırılması üçün reklam fəaliyyətinin subyektlərinə 

(reklamvericiyə, reklam istehsalçısına və reklam yayıcısına) müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı tərəfindən müəyyən edilən müddətdə həmin reklamın təkzib edilməməsinə və ya 

təkzibin yayımlama şərtlərinə əməl edilməməsinə görə -[233] 
fiziki şəxslər otuz manatdan əlli manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər iki yüz əlli 

manatdan dörd yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər min beş yüz manatdan iki min 

manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

428.4. Həkim resepti əsasında buraxılan dərman vasitələrinin, istehsalına və ya 

satışına icazə verilməyən tibb vasitələrinin, yaxud tətbiqinə müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı tərəfindən icazə verilməyən müalicə, profilaktika, diaqnostika və reabilitasiya 

metodlarının, habelə bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin dərman vasitəsi olmadığı , həkim 

resepti olmadan buraxılan dərman vasitələrinin qəbulunun və tibbi texnikadan istifadənin əlavə 

təsirlə müşayiət olunması, həkimlə yaxud mütəxəssislə məsləhətləşmənin zəruriliyi barədə 

məlumat verilmədən reklam edilməsinə görə-[234] 

vəzifəli şəxslər üç yüz manatdan beş yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər min 

manatdan iki min manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

428.4-1. Dərman vasitələrinin pulsuz paylanması, satışı, ödənişli və ya ödənişsiz tibbi 

xidmətlərin göstərilməsi ilə müşayiət olunan reklam aksiyalarının keçirilməsinə görə - 

fiziki şəxslər üç yüz manatdan beş yüz manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər səkkiz yüz 

manatdan min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər min manatdan iki min manatadək məbləğdə 

cərimə edilir. [235] 

428.5. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılığı olmadan və ya nəqliyyat 

vasitələrində reklamın yerləşdirilməsi qaydaları pozulmaqla nəqliyyat vasitələrində 

reklamın yayılmasına görə- 

fiziki şəxslər otuz manatdan əlli manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər yüz əlli 

manatdan iki yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər min beş yüz manatdan iki min 

manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

428.6. Azərbaycan Respublikası ərazisində reklam olunan malların (işlərin, 

xidmətlərin) dəyəri (qiyməti) göstərildikdə, həmin malların (işlərin, xidmətlərin) 

http://www.e-qanun.az/alpidata/code/data/0/c_c_24.htm#_edn231
http://www.e-qanun.az/alpidata/code/data/0/c_c_24.htm#_edn232
http://www.e-qanun.az/alpidata/code/data/0/c_c_24.htm#_edn233
http://www.e-qanun.az/alpidata/code/data/0/c_c_24.htm#_edn234
http://www.e-qanun.az/alpidata/code/data/0/c_c_24.htm#_edn235
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dəyərinin (qiymətinin) manatla (rüsumsuz ticarət mağazaları istisna 

olmaqla) göstərilməməsinə görə-[236] 

fiziki şəxslər iyirmi manatdan otuz manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər yüz əlli 

manatdan iki yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər səkkiz yüz manatdan min 

manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

428.7. Açıq məkanda reklam haqqında qanunvericiliyin pozulmasına, yəni: [237] 

428.7.1. müvafiq icazə, texniki şərtlər pasportu və icazə müqaviləsi olmadan, 

həmçinin onun tələbləri pozulmaqla açıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə;[238] 

428.7.2. “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və digər qanunvericilik 

aktlarının tələblərinə cavab verməyən reklamın açıq məkanda yerləşdirilməsinə; 

428.7.3. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumun açıq məkanda reklam 

sahəsində (o cümlədən tikintisinə icazə tələb olunmayan açıq məkanda reklam qurğularının 

quraşdırılması və sökülməsi sahəsində) nəzarətin həyata keçirilməsi çərçivəsində verdiyi yazılı 

göstərişlərin və qərarların (bu Məcəllənin 394.0.7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar istisna 

olmaqla) vaxtında və tam yerinə yetirilməməsinə görə -[239] 

fiziki şəxslər üç yüz manatdan beş yüz manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər min beş yüz 

manatdan iki min beş yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər beş min manatdan on min 

manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

428.8. Qiymətli kağızlar bazarında reklam haqqında qaydaların pozulmasına görə- 

vəzifəli şəxslər altı yüz manatdan səkkiz yüz manatadək məbləğdə, hüquqi 

şəxslər iki min manatdan üç min manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

428.9. Keçirilməsi qadağan edilmiş və ya keçirilmə hüququ əldə edilməmiş 

stimullaşdırıcı lotereyaların və qeydiyyata alınmamış digər lotereyaların reklamına görə- 

fiziki şəxslər səkkiz yüz manatdan doqquz yüz manatadək məbləğdə, vəzifəli 

şəxslər min manatdan iki min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər səkkiz min 

manatdan doqquz min manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

428.10. Bu Məcəllənin 428.1 – 428.9-cu maddələrində nəzərdə tutulmuş hallar istisna 

olmaqla, reklamı qadağan olunmuş məhsulların, texnikanın, xidmətlərin reklamına, 

habelə reklam yayımının qanunla müəyyənləşdirilmiş qayda və tələblərinə əməl 

edilməməsinə görə - 

vəzifəli şəxslər üç yüz manatdan beş yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər min 

manatdan iki min manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

428.11. Bu Məcəllənin 428.1, 428.2, 428.3, 428.4, 428.4-1 və 428.10-cu maddələrində 

nəzərdə tutulmuş əməllərin teleradio yayımçısı tərəfindən törədilməsinə görə -[240] 

vəzifəli şəxslər min beş yüz manatdan iki min beş yüz manatadək məbləğdə, 

hüquqi şəxslər beş min manatdan səkkiz min manatadək məbləğdə cərimə edilir. 
 

… 

 

http://www.e-qanun.az/alpidata/code/data/0/c_c_24.htm#_edn236
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FƏSİL 35 

  

Ticarət qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar 

 

... 

 

Maddə 455. Etil (yeyinti) spirti, alkoqollu içkilər və ya tütün məmulatı ticarəti 

qaydalarının pozulması 

  

455.1. Etil (yeyinti) spirti, alkoqollu içkilərin və ya tütün məmulatlarının satışı 

qaydalarının pozulmasına görə - 

əlli manatdan səksən manatadək cərimə edilir. 

455.2. Etil (yeyinti) spirti, alkoqollu içkilərin və ya tütün məmulatlarının yetkinlik 

yaşına çatmayanlara satılmasına görə - 

yüz manat məbləğində cərimə edilir. 

  
 

... 

 

 


