Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar
Məcəlləsindən
Çıxarış
(Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikasının 11 iyul 2000-ci il tarixli, 906-IQ nömrəli Qanunu
ilə təsdiq edilmişdir)

Ümumi hissə
I bölmə. Ümumi müddəalar
Maddə 15. Fiziki şəxslərin inzibati məsuliyyəti
15.1. İnzibati xəta törədərkən on altı yaşı tamam olmuş fiziki şəxslər inzibati
məsuliyyətə cəlb olunurlar.
15.2. İşin konkret halları, psixi inkişafı, həyat şəraiti, səhhəti və təhsili nəzərə
alınmaqla inzibati xəta törətmiş on altı yaşından on səkkiz yaşınadək şəxslər yetkinlik
yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyalar tərəfindən
inzibati məsuliyyətdən azad oluna və onların barəsində «Yetkinlik yaşına
çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyalar haqqında Əsasnamə»
ilə müəyyən edilmiş təsir tədbirləri tətbiq edilə bilər.
15.3. İntizam nizamnamələrində bilavasitə nəzərdə tutulmuş hallarda hərbi qulluqçular
inzibati xətalara görə, intizam məsuliyyəti, qalan hallarda isə ümumi əsaslarla inzibati
məsuliyyət daşıyırlar. Göstərilən şəxslərə inzibati həbs tətbiq edilə bilməz. Müddətli
həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına isə inzibati həbs və inzibati cərimə tətbiq
edilə bilməz.
15.4. Bu Məcəllənin 15.3-cü maddəsində göstərilmiş şəxslərdən başqa, intizam
nizamnamələrinin və ya intizam haqqında əsasnamələrin qüvvəsinin şamil edildiyi
digər şəxslər qulluq vəzifələrinin icrası zamanı inzibati xətalar törətməyə görə həmin
nizamnamələrdə və ya əsasnamələrdə bilavasitə nəzərdə tutulmuş hallarda intizam
məsuliyyəti, qalan hallarda isə ümumi əsaslarla inzibati məsuliyyət daşıyırlar.
15.5. İnzibati tənbeh tətbiq etmə hüququ olan hakim, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs)
bu Məcəllənin 15.3-cü maddəsində göstərilən şəxslər barəsində inzibati tənbeh tətbiq
etmək əvəzinə, inzibati xəta törətmiş şəxsin intizam məsuliyyətinə cəlb olunması
məsələsinin həll edilməsi üçün inzibati xətalar haqqında işlər üzrə materialları
Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına verə bilərlər.

15.6. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının
ərazisində törətdikləri inzibati xətalara görə ümumi əsaslarla inzibati məsuliyyətə cəlb
olunurlar.
15.7. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən,
Azərbaycan Respublikasında toxunulmazlıq hüququndan istifadə edən əcnəbilərin
Azərbaycan Respublikasının ərazisində törətdikləri inzibati xətalara görə məsuliyyət
məsələsi beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq həll edilir.
Qeyd: Bu Məcəllənin 15.3-cü maddəsində «hərbi qulluqçular» dedikdə, Azərbaycan
Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının zabit heyəti, gizirləri,
miçmanları, müddətindən artıq xidmət hərbi qulluqçuları, müddətli həqiqi hərbi
xidmət hərbi qulluqçuları başa düşülür.
Bu Məcəllənin 15.4-cü maddəsində «intizam nizamnaməsi (əsasnaməsi) tətbiq edilən
digər şəxslər» dedikdə, Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti
orqanlarında öz qulluq vəzifələrini icra edən şəxslər başa düşülür.
Bu Məcəllənin 15.6-cı maddəsində «əcnəbilər» dedikdə, Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşı olmayan və başqa dövlətin vətəndaşlığına mənsub olan şəxslər başa düşülür.
«Vətəndaşlığı olmayan şəxslər» dedikdə isə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı
olmayan və başqa dövlətin vətəndaşlığına mənsub olmayan şəxslər başa düşülür.
Maddə 16. Vəzifəli şəxslərin inzibati məsuliyyəti
Vəzifəli şəxslər öz qulluq vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi və ya lazımınca yerinə
yetirilməməsi ilə bağlı inzibati xətalara görə inzibati məsuliyyətə cəlb olunurlar.
Qeyd: Dövlət hakimiyyətinin nümayəndəsi funksiyasını həyata keçirən şəxslər, dövlət
orqanlarında, yerli özünüidarəetmə orqanlarında, Azərbaycan Respublikasının Silahlı
Qüvvələrində, Azərbaycan Republikasının qanunvericiliyinə müvafiq surətdə
yaradılmış başqa qoşun birləşmələrində, dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarında, idarə və
müəssisələrində təşkilati-sərəncamverici və ya inzibati-təsərrüfat vəzifələrində daimi
və ya müvəqqəti işləyən şəxslər və ya həmin vəzifələri xüsusi səlahiyyət əsasında
həyata keçirən şəxslər, habelə hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə
məşğul olaraq belə səlahiyyətləri yerinə yetirən fiziki şəxslər vəzifəli şəxs hesab
edilirlər.
İyirmi üçüncü fəsil. İdarəçilik qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar
Maddə 310. Polis işçisinin və ya hərbi qulluqçunun qanuni tələbinə qəsdən tabe olmama
310.1. Polis işçisi və ya hərbi qulluqçu ictimai qaydanın mühafizə vəzifələrini icra
edərkən, onların qanuni tələblərinə qəsdən tabe olmamağa görə—


fiziki şəxslər iki yüz manat miqdarında cərimə edilir və ya işin halları və
pozuntu törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla, bu tədbirlərin tətbiqi kifayət
hesab edilmədikdə bir ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur.

310.2. Hərbi qulluqçu dövlət sərhədini mühafizə vəzifələrini icra edərkən, onun
qanuni tələblərinə qəsdən tabe olmamağa görə—


fiziki şəxslər iyirmi manatdan otuz manatadək miqdarda cərimə edilir və ya
işin halları və pozuntu törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla, bu tədbirlərin
tətbiqi kifayət hesab edilmədikdə bir ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq
olunur. (1, 119, 206, 223)

Maddə 310-2. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin, hərbi qulluqçuların və
prokurorluq işçilərinin fərqlənmə nişanları olan hərbi və xüsusi geyim formalarını
qanunsuz olaraq daşıma
Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin, hərbi qulluqçuların və prokurorluq
işçilərinin fərqlənmə nişanları olan hərbi və xüsusi geyim formalarını qanunsuz
olaraq daşımağa görə—


inzibati xətanın obyekti olmuş hərbi və xüsusi geyim forması müsadirə
edilməklə, iyirmi beş manatdan qırx manatadək miqdarda cərimə edilir. (53,
119)

Maddə 336. Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində
rejimin pozulması
Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində rejimin
pozulmasına görə—


vətəndaşlar yüz manatdan iki yüz manatadək miqdarda cərimə edilir, əcnəbilər
və vətəndaşlığı olmayan şəxslər iki yüz manatdan dörd yüz manatadək
miqdarda cərimə edilməklə onlar Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından
kənara inzibati qayadada çıxarılır. (1, 119, 129)

İyirmi dördüncu fəsil. Hərbi uçot qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar
Maddə 349. Çağırış mantəqələrinə təhkim edilməli olan vətəndaşların siyahısının hərbi
komissarlıqlara təqdim edilməməsi
Çağırış məntəqələrinə təhkim edilməli olan vətəndaşların siyahısının müəyyən edilmiş
müddətdə Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının,
mülkiyyət formasından asıli olmayaraq müəssisələrin, idarələrin, təşkilatların və təhsil
ocaqlarının rəhbərləri və ya hərbi uçot işi üçün məsuliyyət daşıyan digər vəzifəli
şəxsləri və ev sahibləri tərəfindən müvafiq şəhər, rayon, şəhərdə rayon hərbi
komissarlıqlara təqdim olunmamasına görə—


xəbərdarlıq edilir və ya iyirmi beş manatdan qırx manatadək miqdarda cərimə
edilir. (1, 119)

Maddə 350. Çağırış üzrə hərbi komissarlığa gəlməmək
Vətəndaşların çağırış məntəqələrinə təhkim edilməsi üçün üzürlü səbəblər olmadan
çağırış üzrə hərbi komissarlığa gəlməməsinə görə—



xəbərdarlıq edilir və ya üç manatdan beş manatadək miqdarda cərimə edilir.
(1, 119)

Maddə 351. Hərbi vəzifəlilərin və çağırışçıların hərbi komissrlıqlara çağırılması haqqında
onlara xəbər verilməsinin təmin edilməməsi
Hərbi vəzifəlilərin və çağırışçıların hərbi komissarlıqlara çağırılması haqqında hərbi
komissarlıqların tələbi üzrə onlara xəbər verilməsinin Azərbaycan Respublikasının
müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq
müəssisələrin, idarələrin, təşkilatların və təhsil ocaqlarının rəhbərləri və ya hərbi uçot
işi üçün məsuliyyət daşıyan digər vəzifəli şəxsləri tərəfindən təmin edilməməsinə,
yaxud vətəndaşların çağırış məntəqələrinə və toplanış məntəqələrinə vaxtında
gəlməsinə maneçilik törədilməsinə görə—


otuz manatdan əlli manatadək miqdarda cərimə edilir. (1, 119)

Maddə 352. Hərbi vəzifəlilərin və çağırışçıların ilkin uçotunu aparmaq üçün lazım olan
sənədlərin vaxtında verilməməsi
Mənzil-istismar təşkilatlarının və evləri istismar edən başqa təşkilatların mülkiyyət
formasından asılı olmayaraq müəssisələrin, idarələrin rəhbərləri və ya hərbi uçot işi
üçün məsuliyyət daşıyan digər vəzifəli şəxsləri, habelə ev sahibləri tərəfindən hərbi
komissarlıqlara, hərbi vəzifəlilərin və çağırışçıların hərbi uçota qəbulunun, uçotdan
çıxarılmasının rəsmiləşdirilməsi və ya uçot məlumatının tutuşdurulması üçün lazım
olan sənədlərin müvafiq hərbi komissarlıqlara vaxtında təqdim etməmələrinə görə—


əlli manatdan yetmiş manatadək miqdarda cərimə edilir. (1, 119)

Maddə 353. Hərbi vəzifəlilər və çağırışçılar haqqında məlumatların bildirilməməsi
353.1. 18 yaşınadək sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən edilmiş və ya əlillik
qrupundan asılı olmayaraq, əlil hesab edilmiş bütün hərbi vəzifəlilər və çağırışçılar
barəsində məlumatların hərbi komissarlıqlara bildirmək vəzifəsi həvalə edilən tibbisosial ekspert komissiyalarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən belə məlumatların
bildirilməməsinə görə—


iyirmi beş manatdan qırx beş manatadək miqdarda cərimə edilir.

353.2. Hərbi vəzifəlilərin və çağırışçıların soyadının, adının, atasının adının
dəyişdirilməsi, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatında onların doğum tarixi və
yeri haqqında dəyişikliklər edilməsi barədə, habelə bu şəxslərin ölümünün qeydiyyatı
barədə vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatını aparan orqanların vəzifəli
şəxsləri tərəfindən rayon, şəhər, şəhərdə rayon hərbi komissarlıqlarına məlumat
verilməməsinə görə—


iyirmi beş manatdan otuz beş manatadək miqdarda cərimə edilir. (1, 84, 119,
123)

Maddə 354. Hərbi uçot qaydalarının pozulması

Hərbi vəzifəlilərin və çağırışçıların Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilmiş hərbi uçot qaydalarını pozmasına, habelə çağırış üzrə hərbi
komissarlığa üzürlü səbəblər olmadan gəlməməsinə və ya hərbi uçotda durduğu uçot
orqanına yaşayış yerinin ünvanının, təhsilinin, iş yerinin və vəzifəsinin dəyişməsi
haqqında məlumatları vaxtında bildirməməsinə görə—


xəbərdarlıq edilir və ya on beş manatdan iyirmi manatadək miqdarda cərimə
edilir. (1, 119)

Maddə 355. Hərbi biletin qəsdən korlanması və ya itirilməsi
Hərbi uçot sənədlərinin (hərbi biletlərin və ya çağırış məntəqələrinə təhkim edilmə
haqqında vəsiqələrin) qəsdən korlanmasına və ya etinasız saxlanılması nəticəsində
itirilməsinə görə—


xəbərdarlıq edilir və ya on manatdan on beş manatadək miqdarda cərimə
edilir. (1, 119)

Maddə 356. Dövlət hakimiyyəti orqanları və yerli özünüidarəetmə orqanları, müəssisələr,
idarələr və təşkilatlar tərəfindən səfərbərlik üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinin təmin
edilməməsi
356.1. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının və yerli
özünüidarəetmə orqanlarının, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müəssisələrin,
idarələrin, təşkilatların vəzifəli şəxsləri tərəfindən səfərbərlik elan edilərkən hərbi
vəzifəlilərə vaxtında məlumat verilməməsinə və onların çağırış-toplanış məntəqələrinə
və ya hərbi hissələrə gətirilməsinin təmin edilməməsinə görə—


yetmiş manatdan doxsan manatadək miqdarda cərimə edilir.

356.2. Dövlət hakimiyyəti orqanlarının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının,
mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müəssisə, idarə və təşkilatların vəzifəli şəxsləri
tərəfindən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq səfərbərlik
hazırlığı və səfərbərlik sahəsində onlara həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə
yetirilməməsinə görə —


səksən manatdan doxsan manatadək miqdarda cərimə edilir. (1, 71, 119)

Maddə 356-1. Hərbi-nəqliyyat vəzifəsi haqqında qanunvericiliyin pozulması
356-1.1. Azərbaycan Respublikasının dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları,
nəqliyyat vasitələrinin mülkiyyətçisi (sahibi) olan təşkilatlar tərəfindən Azərbaycan
Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının sorğusuna əsasən nəqliyyat
vasitələrinin mövcudluğu və texniki vəziyyəti barədə məlumatların təqdim
edilməməsinə görə —


vəzifəli şəxslər otuz manatdan əlli manatadək miqdarda, hüquqi şəxslər altmış
manatdan doxsan manatadək miqdarda cərimə edilir.

356-1.2. Səfərbərlik tapşırıqlarına uyğun olaraq hərbi-nəqliyyat vasitələrinin
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinə, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər
silahlı birləşmələrə və xüsusi birləşmələrə müəyyən edilmiş qaydada təqdim
olunmamasına görə —


vəzifəli şəxslər yetmiş manatdan doxsan manatadək miqdarda, hüquqi şəxslər
yüz əlli manatdan iki yüz manatadək miqdarda cərimə edilir. (72, 119)

İyirmi altıncı fəsil. İnzibati xətalar haqqında işlərin aidiyyəti
Maddə 360. Rayon (şəhər) məhkəmələri
360.1. Rayon (şəhər) məhkəmələri bu Məcəllənin 38-1–50-3, 52, 52-1.1, 53-4.1, 53-5,
53-6, 60, 60-1, 63-1, 68-1, 68-3, 68-4, 69, 72, 88-3, 90.3, 101, 101-1, 102.0.2, 102.0.3,
102.0.5, 106, 111, 119-1.2, 120-1, 123-1, 126.3, 131.2, 144, 150-5.1, 151.5, 152.4,
152-1, 152-2, 153.6, 154.2, 154.3, 154.5, 155.4, 155.7, 156, 159-1, 163-1.4, 169, 170,
173, 175, 180-189, 199-200-2, 201-204, 205, 205-1, 221.5, 223, 223–1.3, 223-10, 224,
228-1, 229, 229-1, 233, 237, 240-1.1, 240-1.2, 247-3, 247–4, 247–5, 253-1 (auditorun
peşə məsuliyyətinin icbari sığortasına münasibətdə), 258-260, 261.1, 278, 282, 284287, 292, 293, 293-1, 296, 296-1, 298, 299, 300, 301, 305, 307-1, 307-2, 309-315,
315-1, 317.1, 323.1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 326-1, 326-3, 326-4.1, 3264.2, 326-5, 326-6, 332, 333, 335, 336-1, 338, 346, 347, 348-1, 348-3 (monitorinqdə
iştirak edən digər şəxslərə münasibətdə), 348-4, 348-5, 348-6, 348-7, 351 və 353.1-ci
maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə baxırlar.
360.2. Bu Məcəllənin 360.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda inzibati xətalar
haqqında işlərə baxmaq hüququ təkcə səlahiyyətli orqanlara (vəzifəli şəxslərə) deyil,
habelə məhkəmələrə da aid olduqda icraatına inzibati xətalar haqqında işlər daxil
olmuş səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xətalar haqqında işlərə
baxılması üçün məhkəməyə göndərildikdə, bu işlərə məhkəmələr tərəfindən baxılır.
360.3. Bu Məcəllənin 360.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar hərbi
qulluqçular və toplanışa çağırılmış hərbi vəzifəlilər tərəfindən törədildikdə inzibati
xətalar haqqında işlərə hərbi məhkəmələr tərəfindən baxılır. (6, 8, 20, 22, 26, 27, 35,
39, 48, 56, 73, 76, 78, 83, 86, 95, 96, 102, 105, 112, 118, 122, 125, 140, 141, 142, 144,
148, 155, 159, 160, 162, 167, 168, 176, 178, 179, 180, 183, 187, 188, 196, 200, 203,
204, 206, 209, 214, 215, 217, 222, 225, 227, 239)

