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FƏSİL 40 

 

Hərbi uçot, hərbi qeydiyyat və səfərbərlik qaydaları əleyhinə 

olan inzibati xətalar 

   

Maddə 603. Çağırışçılar və hərbi vəzifəlilər haqqında 

məlumatların vaxtında verilməməsi  

603.1. İlkin hərbi qeydiyyata alınmalı olan vətəndaşların 

siyahılarının çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunu aparan 

orqan və təşkilatlar tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanına 

müəyyən edilmiş müddətdə təqdim edilməməsinə görə -  

vəzifəli şəxslər iki yüz manatdan üç yüz manatadək məbləğdə, 

hüquqi şəxslər dörd yüz manatdan altı yüz manatadək məbləğdə 

cərimə edilir.  

603.2. Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin sağlamlıq imkanlarının 

məhdudluğunun və ya əlilliyinin müəyyən edilməsi, onların soyadının, 

adının, atasının adının dəyişdirilməsi, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının 

qeydiyyatında doğum tarixi və yeri haqqında dəyişikliklər edilməsi, 

ölümünün qeydiyyatı, habelə onlar barəsində cinayət işinin 

başlanılması və ya məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü barədə 

məlumatın müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim etməli olan 

aidiyyəti orqanlar tərəfindən müəyyən edilmiş müddətdə təqdim 

edilməməsinə görə -   

vəzifəli şəxslər yüz əlli manatdan iki yüz əlli manatadək məbləğdə, 

hüquqi şəxslər üç yüz əlli manatdan beş yüz əlli manatadək məbləğdə 

cərimə edilir.  



603.3. Bu Məcəllənin 603.1-ci və 603.2-ci maddələrində nəzərdə 

tutulmuş hallar istisna olmaqla, çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi 

qeydiyyata alınması, hərbi qeydiyyatdan çıxarılmasının 

rəsmiləşdirilməsi və ya hərbi qeydiyyat məlumatının dəqiqləşdirilməsi 

üçün tələb olunan məlumatların çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi 

uçotunu aparan orqan və təşkilatlar tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanına müəyyən edilmiş müddətdə təqdim edilməməsinə görə -  

vəzifəli şəxslər yüz manatdan iki yüz manatadək məbləğdə, hüquqi 

şəxslər üç yüz manatdan beş yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir.  

   

Maddə 604. İlkin hərbi qeydiyyata alınmaqdan boyun qaçırma  

İlkin hərbi qeydiyyata alınmalı olan vətəndaşların qeydiyyata 

alınmaq üçün fərdi çağırış vərəqəsində göstərilmiş müddətdə üzrlü 

səbəblər olmadan müvafiq icra hakimiyyəti orqanına gəlməməsinə görə 

-  

otuz manat məbləğində cərimə edilir.  

   

Maddə 605. Çağırışçılara və hərbi vəzifəlilərə çağırış barədə 

məlumatın verilməməsi  

Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunu aparan orqan və 

təşkilatlar tərəfindən çağırışçılara və hərbi vəzifəlilərə onların müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanına çağırılması barədə məlumatın verilməməsi, 

yaxud onların çağırış məntəqələrinə və ya toplanış yerinə vaxtında 

gəlməsinə maneçilik törədilməsinə görə -  

vəzifəli şəxslər səksən manatdan yüz əlli manatadək məbləğdə, 

hüquqi şəxslər iki yüz manatdan dörd yüz manatadək məbləğdə cərimə 

edilir.  

   

Maddə 606. Hərbi qeydiyyat qaydalarının pozulması  

606.1. Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi qeydiyyatını aparan 

orqanın vəzifəli şəxsi tərəfindən çağırışçılardan və hərbi vəzifəlilərdən 

“Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda nəzərdə tutulmayan əlavə sənədlərin tələb edilməsinə, 

hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqəyə yanlış məlumatların daxil 



edilməsinə, onların hərbi qeydiyyata alınmasından, hərbi qeydiyyatdan 

çıxarılmasından və ya hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqənin 

verilməsindən əsassız imtina edilməsinə görə -  

iki yüz əlli manatdan üç yüz əlli manatadək məbləğdə cərimə edilir.  

606.2. Vətəndaşların hərbi qeydiyyat üzrə “Hərbi vəzifə və hərbi 

xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə 

tutulmuº vəzifələrini icra etməməsinə, yəni:  

606.2.1. vətəndaşlar ehtiyata keçirildikdən sonra 7 gün müddətində 

yaşayış yeri üzrə hərbi qeydiyyata alınmaq üçün müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanına gəlməməsinə;  

606.2.2. hərbi vəzifəlilər və çağırışçılar yaşayış yerini 3 aydan çox 

müddətə dəyişdirdikdə, yaşayış yeri üzrə hərbi qeydiyyatdan 

çıxmamasına və olduğu yer üzrə hərbi qeydiyyata durmamasına;  

606.2.3. hərbi vəzifəlilər və çağırışçılar yaşayış yerini dəyişərkən, 

10 gün müddətində hərbi qeydiyyatda olduqları müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanına məlumat verməməsinə görə -  

otuz manat məbləğində cərimə edilir.  

606.3. Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin bu Məcəllənin 604-cü 

maddəsində nəzərdə tutulan hal istisna olmaqla, qanunla nəzərdə 

tutulmuş hallarda çağırış üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına üzrlü 

səbəblər olmadan gəlməməsinə görə -  

əlli manat məbləğində cərimə edilir.  

Qeyd: Bu Məcəllənin 606.3-cü maddəsində göstərilən əməl qanuni 

əsas olmadan hərbi xidmətdən yayınmaq üçün növbəti hərbi çağırış və 

ya səfərbərlik üzrə çağırış ilə bağlı törədildikdə Azərbaycan 

Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən cinayət 

məsuliyyətinə səbəb olur.  

   

Maddə 607. Hərbi qeydiyyat sənədlərinin qəsdən korlanması 

və ya itirilməsi  

Çağırışçılar və hərbi vəzifəlilər hərbi biletin və ya ilkin hərbi 

qeydiyyata alınma haqqında vəsiqənin qəsdən korlanılmasına və ya 

itirilməsinə görə -  



xəbərdarlıq edilir və ya əlli manat məbləğində cərimə edilir.  

   

Maddə 608. Dövlət hakimiyyəti orqanları və yerli 

özünüidarəetmə orqanları, müəssisələr, idarələr və təşkilatlar 

tərəfindən səfərbərlik üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinin təmin 

edilməməsi  

608.1. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 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-  

iki yüz manatdan üç yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir.  

608.2. Dövlət hakimiyyəti orqanlarının və yerli özünüidarəetmə 

orqanlarının, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müəssisə, idarə və 

təşkilatların vəzifəli şəxsləri tərəfindən “Azərbaycan Respublikasında 

səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğun olaraq səfərbərlik hazırlığı və 

səfərbərlik sahəsində onlara həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə 

yetirilməməsinə görə-  

iki yüz əlli manatdan üç yüz əlli manatadək məbləğdə cərimə edilir.  

   

Maddə 609. Hərbi-nəqliyyat vəzifəsi haqqında qanunvericiliyin 

pozulması  

609.1. Azərbaycan Respublikasının dövlət və yerli özünüidarəetmə 

orqanları, nəqliyyat vasitələrinin mülkiyyətçisi (sahibi) olan təşkilatlar 

tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının sorğusuna əsasən 

nəqliyyat vasitələrinin mövcudluğu və texniki vəziyyəti barədə 

məlumatların təqdim edilməməsinə görə -  

vəzifəli şəxslər yüz əlli manatdan iki yüz əlli manatadək məbləğdə, 

hüquqi şəxslər üç yüz əlli manatdan beş yüz əlli manatadək məbləğdə 

cərimə edilir.  

609.2. Səfərbərlik tapşırıqlarına uyğun olaraq hərbi-nəqliyyat 

vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinə və 



qanunvericiliyə uyğun olaraq yaradılmış başqa silahlı birləşmələrə və 

xüsusi birləşmələrə müəyyən edilmiş qaydada təqdim olunmamasına 

görə -  

vəzifəli şəxslər iki yüz manatdan üç yüz manatadək məbləğdə, 

hüquqi şəxslər dörd yüz manatdan altı yüz manatadək məbləğdə 

cərimə edilir.  

   

FƏSİL 41 

Hərbi xidmət əleyhinə olan inzibati xətalar 

   

Maddə 610. Rəisin, yaxud hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən 

digər şəxsin şərəf və ləyaqətini alçaltma  

Rəisin, yaxud hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən digər şəxsin 

hərbi xidmət üzrə öz vəzifəsini yerinə yetirməsi zamanı və ya belə 

vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar şərəf və ləyaqətini alçaltma —  

on gündən iyirmi günədək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur.  

   

Maddə 611. Tabelikdə olan hərbi qulluqçunun şərəf və 

ləyaqətini alçaltma  

Hərbi xidmət üzrə vəzifələrin yerinə yetirilməsi zamanı və ya belə 

vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar rəisin öz tabeliyində olan 

şəxsin şərəf və ləyaqətini alçaltması —  

on gündən iyirmi günədək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur.  

   

Maddə 612. Tabelik münasibətlərində olmayan hərbi 

qulluqçular arasında qarşılıqlı münasibətlərin nizamnamə 

qaydalarını pozma  

612.1. Tabelik münasibətlərində olmayan hərbi qulluqçular 

arasında qarşılıqlı münasibətlərin nizamnamə qaydalarını pozma, yəni 

bir hərbi qulluqçunun digərinin şərəf və ləyaqətini alçaltması və ya ona 

zor tətbiq etməsi —  

on gündən bir ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur.  



612.2. Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları və ya hərbi 

qulluqçu hazırlayan xüsusi təyinatlı təhsil müəssisəsinin kursantları 

arasında qarşılıqlı münasibətlərin nizamnamə qaydalarını pozaraq 

zərərçəkmiş şəxsə qarşı zor tətbiq etməklə, yaxud hədə-qorxu tətbiq 

etməklə özgənin az miqdarda əmlakını və ya əmlak xarakteri daşıyan 

digər hərəkətlər etməsini tələb etmə —  

bir aydan üç ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur.  

Qeyd:  

1. Bu Məcəllənin 612.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməl 

sağlamlığa ağır, az ağır və ya yüngül zərər vurmaqla törədildikdə, 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müvafiq 

maddələrinə əsasən cinayət məsuliyyətinə səbəb olur.  

2. Bu Məcəllənin 612.2-ci maddəsində “az miqdar” dedikdə, yüz 

manatdan yuxarı olmayan məbləğ başa düşülür.  

   

Maddə 613. Hərbi hissəni və ya xidmət yerini özbaşına tərk 

etmə  

613.1. Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusunun və ya hərbi 

qulluqçu hazırlayan xüsusi təyinatlı təhsil müəssisəsinin kursantının 

hərbi hissəni (hərbi qulluqçu hazırlayan xüsusi təyinatlı təhsil 

müəssisəsini) və ya xidmət yerini özbaşına tərk etməsi və ya üzrlü 

səbəblər olmadan hərbi hissəyə (hərbi qulluqçu hazırlayan xüsusi 

təyinatlı təhsil müəssisəsinə) və ya xidmət yerinə vaxtında gəlməməsi 

bir gündən artıq, lakin üç gündən çox olmayaraq törədildikdə —  

on günədək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur.  

613.2. Zabitin, gizirin, miçmanın, müddətdən artıq həqiqi hərbi 

xidmət hərbi qulluqçusunun hərbi hissədən və ya xidmət yerindən 

özbaşına getməsi, habelə üzrlü səbəblər olmadan hərbi hissəyə və ya 

xidmət yerinə vaxtında gəlməməsi üç gündən artıq, lakin on gündən çox 

olmayaraq törədildikdə —  

iyirmi günədək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur.  

613.3. Bu Məcəllənin 613.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 

əməllərin inzibati tənbeh almış şəxs tərəfindən inzibati tənbeh vermə 



haqqında qərar qüvvəyə mindiyi gündən bir il ərzində təkrar 

törədilməsinə görə-  

on gündən iyirmi günədək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur.  

613.4. Bu Məcəllənin 613.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 

əməllərin inzibati tənbeh almış şəxs tərəfindən inzibati tənbeh vermə 

haqqında qərar qüvvəyə mindiyi gündən bir il ərzində təkrar 

törədilməsinə görə-  

on beş gündən bir ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur.  

   

Maddə 614. Hərbi əmlakı itirmə, məhv etmə və ya zədələmə  

614.1. Hərbi qulluqçulara xidməti istifadə üçün verilmiş silahın, 

onun komplekt hissələrinin, döyüş sursatının, partlayıcı maddələrin və 

qurğuların, hərbi texnikanın və ya sair hərbi əmlakın saxlanması 

qaydalarını pozmaqla itirilməsi —  

on gündən bir ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur.  

614.2. Silah, onun komplekt hissələri, döyüş sursatı, partlayıcı 

maddələr və qurğular və ya hərbi texnika istisna olmaqla sair hərbi 

əmlakı qəsdən az miqdarda məhv etmə və ya zədələmə -  

on beş gündən iki ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur.  

Qeyd:  

1. Bu Məcəllənin 614.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməl 

mühüm zərər vurduqda Azərbaycan Respublikasının Cinayət 

Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən cinayət məsuliyyətinə səbəb 

olur.  

2. Bu Məcəllənin 614.2-ci maddəsində “az miqdar” dedikdə, beş 

min manatdan yuxarı olmayan məbləğ başa düşülür.  

   

Maddə 615. Silahla və yüksək təhlükə törədən əşyalarla 

davranış qaydalarını pozma  

Silahla, hərbi sursatla, radioaktiv materiallarla, partlayıcı 

maddələrlə, habelə ətrafdakılar üçün yüksək təhlükə törədən maddə və 



əşyalarla davranış qaydalarının pozulması, ehtiyatsızlıqdan 

zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına yüngül zərər vurduqda —  

iki yüz manatdan üç yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir və ya 

işin halları və pozuntu törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla on gündən 

bir ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur.  

   

Maddə 616. Maşınları idarəetmə və istismar qaydalarını pozma  

Döyüş və ya xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrini, yaxud hərbi 

texnikanı idarəetmə və istismar qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan 

zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına yüngül zərər vurulmasına səbəb 

olduqda -  

iki yüz manatdan üç yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir və ya 

işin halları və pozuntu törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla on gündən 

iyirmi günədək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur.  

   

Maddə 617. Hərbi uçuş aparatlarının istismar qaydalarını 

pozma  

617.1. Hərbi uçuş aparatlarının uçuş, uçuşa hazırlıq və ya sair 

istismar qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin 

sağlamlığına yüngül zərər vurulmasına səbəb olduqda —  

iki yüz manatdan üç yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir və ya 

işin halları və pozuntu törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla on gündən 

iyirmi günədək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur.  

617.2. Bu Məcəllənin 617.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 

əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına az ağır zərər 

vurulmasına səbəb olduqda —  

beş yüz manatdan yeddi yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir və 

ya işin halları və pozuntu törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla on beş 

gündən bir ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur.  

   

Maddə 618. Hərbi gəmiləri idarəetmə və ya istismar qaydalarını 

pozma 



618.1. Hərbi gəmiləri idarəetmə və ya istismar qaydalarını pozma, 

ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına yüngül zərər 

vurulmasına səbəb olduqda —  

iki yüz manatdan üç yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir və ya 

işin halları və pozuntu törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla on gündən 

iyirmi günədək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur.  

618.2. Bu Məcəllənin 618.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 

əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına az ağır zərər 

vurulmasına səbəb olduqda —  

beş yüz manatdan yeddi yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir və 

ya işin halları və pozuntu törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla on beş 

gündən bir ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


