
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİ 

(çıxarış) 
 

Maddə 17. Vəzifəli şəxslərin inzibati məsuliyyəti 
Vəzifəli şəxslər öz 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, bələdiyyələrdə, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində və Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış başqa silahlı birləşmələrdə, dövlət və 
qeyri-dövlət təşkilatlarında, idarə və müəssisələrində, o cümlədən publik hüquqi 
şəxslərdə 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.  
  
Maddə 18. Hüquqi şəxslərin inzibati məsuliyyəti 
18.1. Hüquqi şəxslər, o cümlədən xarici hüquqi şəxslər və xarici hüquqi şəxslərin 

filial və nümayəndəlikləri bu Məcəllənin Xüsusi hissəsində nəzərdə tutulmuş inzibati 
xətalara görə inzibati məsuliyyətə cəlb olunurlar. 

18.2. Hüquqi şəxs inzibati məsuliyyətə həmin hüquqi şəxsin xeyrinə və ya onun 
maraqlarının qorunması üçün aşağıdakı şəxslər tərəfindən törədilən inzibati xətalara görə 
cəlb edilir: 

18.2.1. hüquqi şəxsi təmsil etmək səlahiyyətinə malik olan vəzifəli şəxs; 
18.2.2. hüquqi şəxsin adından qərarlar qəbul etmək səlahiyyətinə malik olan vəzifəli 

şəxs; 
18.2.3. hüquqi şəxsin fəaliyyətinə nəzarət etmək səlahiyyətinə malik olan vəzifəli 

şəxs; 
18.2.4. bu Məcəllənin 18.2.1-18.2.3-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş vəzifəli 

şəxslər tərəfindən nəzarətin həyata keçirilməməsi nəticəsində hüquqi şəxsin işçisi. 
18.3. Hüquqi şəxsin inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi həmin əməli törətmiş və ya 

onun törədilməsində hər hansı şəkildə iştirak etmiş vəzifəli şəxsin inzibati məsuliyyətini 
istisna etmir. 

18.4. Bu Məcəllənin 18.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş vəzifəli şəxs barəsində 
bu Məcəllənin 53.0.8-ci maddəsinə əsasən inzibati xəta haqqında işin icraatına xitam 
verilməsi hüquqi şəxsin inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsinə mane olmur. 

18.5. Hüquqi şəxs barəsində inzibati tənbeh yalnız hakim tərəfindən tətbiq edilir. 
18.6. Səlahiyyətli orqanlar (vəzifəli şəxslər) bu Məcəllənin 18.2-ci maddəsində 

müəyyən edilmiş əsasların olması qənaətinə gəldikdə, inzibati xəta haqqında protokolu 
baxılmaq üçün məhkəməyə göndərirlər. 

18.7. Bu Məcəllənin 18.2-ci maddəsində müəyyən edilmiş əsaslar olmadıqda, 
səlahiyyətli orqanlar (vəzifəli şəxslər) inzibati xəta haqqında iş üzrə qərar qəbul edir. 

18.8. Məhkəmə tərəfindən inzibati xəta haqqında iş üzrə qərar qəbul olunanadək 
hüquqi şəxs yenidən təşkil olunduqda, inzibati məsuliyyətə hüquqi şəxsin hüquqi varisi 
cəlb olunur. Məhkəmə tərəfindən inzibati xəta haqqında iş üzrə qərar qəbul olunduğu 
vaxtdan tam icra olunana və ya ləğv edilənədək hüquqi şəxsin yenidən təşkil olunması, 



yaxud təsisçilərinin (iştirakçılarının) və ya hüquqi şəxsin nizamnamə ilə vəkil edilmiş 
orqanının qərarı ilə ləğv edilməsi qadağandır. 

 
Maddə 43. Rayon (şəhər) məhkəmələrinin aidiyyəti 
43.1. Rayon (şəhər) məhkəmələri bu Məcəllənin 157 - 188, 190, 191.1, 195.1, 196, 

197, 204 - 208, 221, 227, 227-1, 229, 249, 251.3, 253-1.1, 262, 263, 264.0.2, 264.0.3, 
264.0.5, 267, 272.1, 272.3, 284.2, 286, 290.3, 296.2, 325.1, 326, 327.8, 332.4 - 332.7, 
333, 334, 335.5, 335.6, 337.5, 337.6, 338.7, 339.2 - 339.5, 340.2, 341, 342.8, 342.9, 343, 
349, 351, 353.5, 361, 363, 368 - 379, 381 - 383, 387, 388, 394-1, 398, 399, 401 - 404, 
406 - 409, 410.3, 412, 413, 428.7, 428.10, 431, 432.3, 438.2, 438.3, 441, 442, 443.1, 445-
1, 448, 449, 450.1, 451, 456, 459.1, 459.2, 459-1,462 (siyasi partiyalara 
münasibətdə) 464 - 466, 469.1 (auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortasına 
münasibətdə), 479 - 481, 482.1, 496.2, 499.2, 502 - 504, 506 - 508, 510, 511, 513, 515 - 
517, 517-1, 520, 523, 525 - 535, 537.1, 538-1, 544.1, 547, 549, 551 - 554, 558 - 561, 
562.1, 562.2, 563.2, 567 - 569, 571, 573, 574, 590 - 592, 592-1, 594 - 596, 598 
(monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə münasibətdə), 599-602, 602-1.1 (müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı tərəfindən məlumatların lisenziya verilmiş fəaliyyət növü üzrə müvafiq 
nəzarət orqanına verilməməsinə münasibətdə), 602-1.4 (müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 
tərəfindən tədbirlərin görülməməsinə münasibətdə), 603, 605, 606.1, 608 və 609-cu 
maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə baxırlar. 

43.2. Bu Məcəllənin 54.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan inzibati xətalar haqqında 
işlər istisna olmaqla, rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər 
üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin siyahısı müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 

43.3. Bu Məcəllənin 43.1-ci maddəsində göstərilən inzibati xətalar haqqında işlərə 
baxmaq hüququ müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həmçinin səlahiyyətli 
orqanlara (vəzifəli şəxslərə) aid edildikdə, icraatında inzibati xətalar haqqında iş olan 
səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) inzibati xətanın xarakterini, inzibati xəta törədənin 
şəxsiyyətini, onun təqsirinin dərəcəsini, məsuliyyəti ağırlaşdıran halların və müsadirə 
olunmalı malların mövcudluğunu nəzərə alaraq, şəxs barəsində müvafiq maddənin 
sanksiyasında nəzərdə tutulan xəbərdarlıq və ya cərimə inzibati tənbeh tədbirlərindən 
daha ağır tənbeh tədbirinin tətbiqi üçün əsasların olması qənaətinə gəldikdə, inzibati xəta 
haqqında protokolu baxılmaq üçün məhkəməyə göndərir. 

43.4. Bu Məcəllənin 43.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətaları hərbi 
qulluqçular və toplanışa çağırılmış hərbi vəzifəlilər törətdikdə, inzibati xətalar haqqında 
işlərə hərbi məhkəmələr baxır. 

 
Maddə 100. İnzibati xəta haqqında protokol 
100.1. Bu Məcəllənin 54-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, 

inzibati xətanın törədilməsi haqqında protokol tərtib edilir. İnzibati xəta haqqında 
protokolda aşağıdakılar göstərilir: 

100.1.1. protokolun tərtib edildiyi tarix və yer; 
100.1.2. protokolu tərtib etmiş şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı; 
100.1.3. barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxs haqqında 

məlumat; 
100.1.4. inzibati xətanın törədildiyi yer, vaxt və bu xətanın mahiyyəti; 
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100.1.5. inzibati xətaya görə məsuliyyət nəzərdə tutan bu Məcəllənin müvafiq 
maddəsi; 

100.1.6. olduğu halda, şahidlərin və zərər çəkmiş şəxslərin adı, atasının adı, soyadı 
və onların yaşadığı yerin ünvanı; 

100.1.7. barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin və ya 
hüquqi şəxsin nümayəndəsinin izahatları; 

100.1.8. 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; 

100.1.9. inzibati xətanın törədilməsi nəticəsində şəxsin sağlamlığına yüngül zərər 
vurulmuşdursa və ya maddi zərər yetirilmişdirsə, bu hallar barədə qeydlər; 

100.1.10. inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat üçün zəruri olan digər məlumatlar. 
100.2. Protokol tərtib edilərkən, barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat 

aparılan fiziki şəxsə və ya hüquqi şəxsin nümayəndəsinə, habelə inzibati xəta haqqında 
iş üzrə icraatın digər iştirakçılarına bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş hüquqları və vəzifələri 
izah edilir və bu barədə protokolda müvafiq qeyd aparılır. 

100.3. Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsə və ya 
hüquqi şəxsin nümayəndəsinə inzibati xəta haqqında protokolun surəti verilir. İnzibati xəta 
haqqında iş üzrə zərər çəkmiş şəxsin də inzibati xəta haqqında protokolun surətini almaq 
hüququ vardır. 

100.4. Protokol onu tərtib etmiş şəxs, barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat 
aparılan fiziki şəxs və ya hüquqi şəxsin nümayəndəsi tərəfindən imzalanır. 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 şəxsin və ya hüquqi şəxsin 
nümayəndəsinin izahatlar və protokolun məzmunu barəsində öz mülahizələrini təqdim 
etmək, habelə protokolu imzalamaqdan imtina etməsinin səbəblərini göstərmək hüquqları 
vardır. Onların bu izahatları və mülahizələri protokola əlavə olunur. 

100.5. Protokol ciddi hesabat sənədi olmaqla, nömrələnmiş blanklarda tərtib olunur. 
Protokolun forması müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunur. 

  
Maddə 101. İnzibati xəta haqqında protokolun tərtib edilməsi müddətləri 
101.1. İnzibati xətanın törədilməsi faktı aşkar edildikdən dərhal sonra inzibati xəta 

haqqında protokol tərtib edilir. 
101.2. 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 gün müddətində tərtib edilir. 

101.3. İnzibati araşdırma aparıldığı hallarda, inzibati xəta haqqında protokol bu 
Məcəllənin 102.5-ci maddəsində göstərilən müddətdə tərtib edilir. 

 
Maddə 103. Protokolun (prokurorun qərarının) baxılması üçün göndərilməsi 
103.1. İnzibati xəta haqqında protokol (prokurorun qərarı) tərtib edildiyi vaxtdan 48 

saatadək müddətdə hakimə, səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) göndərilir. 



103.2. İnzibati həbs nəzərdə tutan inzibati xəta haqqında protokol (prokurorun 
qərarı) tərtib edildikdən dərhal sonra baxılması üçün hakimə göndərilir. 

 
Maddə 394. Şəhərsalma və tikinti fəaliyyəti sahəsində qanunvericiliyin 

pozulması 
394.0. Şəhərsalma və tikinti fəaliyyəti sahəsində qanunvericiliyin pozulmasına, yəni: 
394.0.1. lisenziya olmadan tikintisinə icazə tələb olunan və ya barəsində 

məlumatlandırma icraatı tətbiq olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi, yaxud 
tikintisinə icazə tələb edilən bina və qurğuların mühəndis-axtarış və ya tikinti-quraşdırma 
işləri ilə məşğul olmağa; 

394.0.2. Azərbaycan Respublikası Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin tələbləri 
pozulmaqla müfəssəl planlarda dəyişiklik edilməsinə; 

394.0.3. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinə 
əsasən ekspertizadan keçirilməsi tələb olunan tikinti layihələrini ekspertizadan 
keçirmədən tikinti obyektlətinin tikintisinin həyata keçirilməsinə; 

394.0.4. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının rəyi olmadan dini ibadət yerinin 
tikintisinə və ya mövcud dini ibadət yerinin yenidən qurulmasına; 

394.0.5. mühəndis-axtarış və tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi zamanı 
tikinti norma və qaydalarını pozmağa; 

394.0.6. tikintisinə icazə tələb edilən tikinti obyektinin istismara verilməsi qaydalarını 
pozmağa; 

394.0.7. tikintiyə dövlət nəzarəti çərçivəsində tikinti işləri ilə bağlı müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi 
iləmüəyyən edilmiş yazılı göstərişlərinə və tikinti işlərinin dayandırılması ilə bağlı 
qərarlarına əməl etməməyə görə - 

fiziki şəxslər üç yüz manatdan beş yüz manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər min 
beş yüz manatdan iki min beş yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər on beş min 
manatdan iyirmi beş min manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

 
Maddə 403. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı zamanı yanlış məlumatların 

verilməsi 
Hüquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun, xarici hüquqi şəxsin nümayəndəlik və 

ya filialının dövlət qeydiyyatına alınması, habelə Azərbaycan Respublikasında dövlət 
qeydiyyatına alınmış hüquqi şəxsin nümayəndəliyinin və ya filialının və digər qurumlarının 
dövlət reyestrinə daxil edilməsi, eləcə də təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və 
reyestrdə qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin dövlət qeydiyyatına alınması 
zamanı müvafiq icra hakimiyyəti orqanına yanlış məlumatların verilməsinə görə - 

fiziki şəxslər yeddi yüz manat məbləğində, hüquqi şəxslər dörd min manat 
məbləğində cərimə edilir. 

  
Maddə 404. Ləğvetmə zamanı bilə-bilə yalandan hüquqi şəxsin bütün 

kreditorlarının tələblərini qarşılamaq üçün ödəmə qabiliyyətinin olmasını təsdiq 
edən rəsmi bəyanatın qəbul edilməsi 

Ləğvetmə zamanı bilə-bilə yalandan hüquqi şəxsin bütün kreditorlarının tələblərini 
qarşılamaq üçün ödəmə qabiliyyətinin olmasını təsdiq edən rəsmi bəyanatın qəbul 
edilməsinə görə- 



vəzifəli şəxslər min manat məbləğində cərimə edilir. 
 
Maddə 405. Hüquqi şəxslərin dövlət reyestri üçün zəruri məlumatların 

verilməməsi 
Hüquqi şəxslərin, habelə xarici dövlətlərin hüquqi şəxslərinin Azərbaycan 

Respublikasındakı filial və ya nümayəndəliklərinin təsis sənədlərində edilmiş 
dəyişikliklərin və bu qurumlara dair qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin 
qeydiyyata alınması üçün “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş müddətdə və qaydada müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanına müraciət olunmamasına görə- 

vəzifəli şəxslər min manatdan iki min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər iki min 
beş yüz manatdan üç min manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

 
Maddə 413. Nəzarət markalarının qəsdən məhv edilməsi, saxtalaşdırılması, 

qeyri-qanuni yolla hazırlanması, istifadəsi və satışı 
Nəzarət markalarının qəsdən məhv edilməsinə, saxtalaşdırılmasına, qeyri-qanuni 

yolla hazırlanmasına, istifadəsinə və satışına görə- 
Azərbaycan Respublikasının “Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa 

qarşı mübarizə haqqında”, “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında”, “Dərman 
vasitələri haqqında” və “Dini etiqad azadlığı haqqında” qanunlarının tələblərinin 
pozulması ilə hazırlanan (istehsal edilən), istifadə edilən və ya satılan nəzarət markaları, 
habelə onların hazırlanmasında (istehsal edilməsində) və yayılmasında istifadə olunan 
materiallar, avadanlıqlar və hüquqpozmaya səbəb olan digər vasitələr müsadirə 
edilməklə, inzibati xəta nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin) iki mislindən 
dörd mislinədək miqdarda cərimə edilir. 

  
Maddə 432. Qrant alınması (verilməsi) haqqında qanunvericiliyin pozulması 
432.1. Qrant verən Azərbaycan Respublikasının hüquqi və ya fiziki şəxsi, yaxud 

Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsinin filial və ya nümayəndəliyi olan donorlar və 
ya qrant alan Azərbaycan Respublikasının resipiyentləri tərəfindən qrant alınması 
(verilməsi) haqqında müqavilələrin və qərarların qeydiyyat üçün qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş müddətlərdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməməsinə görə - 

fiziki şəxslər min manatdan iki min manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər min beş 
yüz manatdan iki min beş yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər beş min manatdan 
yeddi min manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

432.2. Dini qurumlar tərəfindən qrant alınması (verilməsi) haqqında müqavilələrin 
və qərarların müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyata alınmadan həmin 
qrantlardan istifadə və onlar üzrə əməliyyatlar aparılmasına görə - 

vəzifəli şəxslər min beş yüz manatdan iki min beş yüz manatadək məbləğdə, hüquqi 
şəxslər beş min manatdan yeddi min manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

432.3. Qrant müqaviləsi (qərarı) olmadan Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət 
göstərən dini qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatları, o cümlədən xarici dövlətlərin qeyri-
hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri tərəfindən maliyyə vəsaiti şəklində və (və 
ya) başqa maddi formada yardımın qəbul edilməsinə görə - 



inzibati xətanın bilavasitə obyekti olmuş vəsait və əşyalar müsadirə olunmaqla 
vəzifəli şəxslər iki min beş yüz manatdan beş min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər 
səkkiz min manatdan on beş min manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

432.4. Qeyri-hökumət təşkilatları, xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının 
Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya nümayəndəlikləri, yaxud banklar tərəfindən 
“Qrant haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada 
qeydiyyata alınmamış qrant alınması (verilməsi) haqqında müqavilələr (qərarlar) üzrə 
bank əməliyyatlarının və hər hansı digər əməliyyatların aparılmasına görə - 

vəzifəli şəxslər iki min beş yüz manatdan beş min manatadək məbləğdə, hüquqi 
şəxslər beş min manatdan səkkiz min manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

Qeyd: “Dini etiqad azadlığı haqqında” və “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və 
fondlar) haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında nəzərdə tutulan ianələrə və dövlət 
hakimiyyəti orqanlarının yardımlarına bu Məcəllənin 432.3-cü maddəsinin qüvvəsi şamil edilmir. 

 
Maddə 451. Nəzarət markası ilə markalanmalı olan malların, məmulatların və 

məlumat materiallarının belə nəzarət markası olmadan satış və ya yayılma məqsədi 
ilə saxlanması, istehsal binasının hüdudlarından kənara çıxarılması, satılması və 
ya digər üsullarla yayılması 

Nəzarət markası ilə markalanmalı olan malların, məmulatların və məlumat 
materiallarının belə nəzarət markası olmadan satış və ya yayılma məqsədi ilə 
saxlanmasına, istehsal binasının hüdudlarından kənara çıxarılmasına, satılmasına və ya 
digər üsullarla yayılmasına görə - 

nəzarət markası olmayan mallar, məmulatlar və məlumat materialları müsadirə 
edilməklə, onların hər birinə görə fiziki şəxslər əlli manat məbləğində, vəzifəli şəxslər yüz 
manat məbləğində, hüquqi şəxslər yüz əlli manat məbləğində cərimə edilir. 

Qeyd: Bu maddədə nəzərdə tutulmuş inzibati xəta haqqında işə baxılarkən nəzarət markası 
olmayan malların, məmulatların və məlumat materiallarının hər birinə görə hesablanaraq tətbiq 
edilən inzibati cərimənin ümumi məbləği bu Məcəllənin 25.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş 
məbləğdən artıq ola bilməz. 

 
Maddə 515. Dini qurumların yaradılması və fəaliyyət qaydasının pozulması 
515.0. Dini qurumların yaradılması və fəaliyyət qaydasının pozulmasına, yəni: 
515.0.1. dini qurumların müvafiq icra hakimiyyəti orqanında dövlət qeydiyyatına 

alınmasından onun rəhbərlərinin boyun qaçırmasına; 
515.0.2. dini yığıncaqlar, yürüşlər və digər dini mərasimlərin təşkilinin və 

keçirilməsinin qanunla müəyyən edilmiş qaydalarının pozulmasına; 
515.0.3. ruhanilər və dini qurumların üzvləri tərəfindən uşaqlar və gənclər üçün 

xüsusi yığıncaqların keçirilməsinə, habelə dini ayinlərin icrası ilə əlaqədar olmayan əmək, 
ədəbiyyat dərnəkləri və qrupları, digər dərnəklərin və qrupların təşkilinə; 

515.0.4. dini qurumun qeydiyyatdan keçdiyi hüquqi ünvandan kənarda fəaliyyət 
göstərməsinə; 

515.0.5. dini qurumun öz yaranma məqsədlərinə zidd olan fəaliyyəti həyata 
keçirməsinə görə - 

fiziki şəxslər min beş yüz manatdan iki min manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər 
yeddi min manatdan səkkiz min manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

  
Maddə 516. Dini etiqad azadlığı haqqında qanunvericiliyin pozulması 



516.0. Dini etiqad azadlığı haqqında qanunvericiliyin pozulmasına, yəni: 
516.0.1. müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmadan vətəndaşların dini təhsil 

müəssisələrində təhsil almaq üçün xaricə göndərilməsinə, din xadimlərinin mübadiləsinə; 
516.0.2. “Dini etiqad azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

ilə müəyyən edilmiş qaydada satışına razılıq verilmiş dini təyinatlı ədəbiyyatın (kağız və 
ya elektron daşıyıcılarda), audio və ya video materialların, mal və məmulatların, yaxud 
dini məzmunlu başqa məlumat materiallarının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılığı 
ilə yaradılan ixtisaslaşdırılmış satış məntəqələrindən kənarda satılmasına görə - 

inzibati xətanın bilavasitə obyekti olmuş ədəbiyyat nümunələri, mal və məmulatlar 
və materiallar müsadirə edilməklə, vətəndaşlar iki min manatdan iki min beş yüz 
manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər səkkiz min manatdan doqquz min manatadək 
məbləğdə, hüquqi şəxslər iyirmi min manatdan iyirmi beş min manatadək məbləğdə 
cərimə edilir, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər iki min manatdan iki min beş yüz 
manatadək məbləğdə cərimə edilməklə Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından 
kənara inzibati qaydada çıxarılır. 
 

Maddə 598. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
haqqında qanunvericiliyin pozulması 

598.1. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında 
qanunvericiliyin pozulmasına, yəni: 

598.1.1. monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən 
müştərinin, onun nümayəndəsinin və ya benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi, 
verifikasiyası və məlumatın sənədləşdirilməsi ilə bağlı tələblərə riayət olunmamasına; 

598.1.2. monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən 
eyniləşdirmə sənədlərinin və pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlara dair 
sənədlərin saxlanması ilə bağlı vəzifələrin yerinə yetirilməməsinə; 

598.1.3. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq monitorinq iştirakçıları və 
monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən daxili nəzarət sisteminin tətbiq 
edilməməsinə, yaxud tam tətbiq edilməməsinə; 

598.1.4. monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən 
nəzarət orqanlarının və ya maliyyə monitorinqi orqanının “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 
müəyyən edilmiş hallarda verdikləri yazılı göstərişlərinin vaxtında və ya tam icra 
edilməməsinə; 

598.1.5. monitorinq iştirakçıları və ya monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər 
tərəfindən məlumatların təqdim edilməsinə və əməliyyatların icra edilməməsinə dair 
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş tələblərin pozulmasına; 

598.1.6. monitorinq iştirakçısı və ya monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər 
tərəfindən nəzarət orqanlarının fəaliyyətinə maneələrin yaradılmasına, o cümlədən 



sorğulara cavab verilməməsinə, tələb olunan sənədlərin və məlumatların təqdim 
edilməməsinə, yanlış məlumatların verilməsinə (sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirildiyi 
yerlərə gəlməklə aparılan yoxlamalara münasibətdə bu Məcəllənin 602.4-cü maddəsində 
nəzərdə tutulmuş hallar istisna olunmaqla); 

598.1.7. monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya 
tətbiq edilməli olan şəxslərin, habelə bu şəxslərin sahibliyində və ya nəzarətində olan 
hüquqi şəxslərin, о cümlədən bu şəxslərin adından və ya onların tapşırığı ilə fəaliyyət 
göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin aktivlərinin “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 
müəyyən edilmiş qaydada dondurulması üzrə tədbirlərin görülməməsinə və ya maliyyə 
monitorinqi orqanının aktivlərin dondurulması barədə qərarının icra edilməməsinə;  

598.1.8. monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən 
xarici dövlətlərin siyasi xadimləri ilə bağlı tələblərə əməl edilməməsinə; 

598.1.9. monitorinq iştirakçıları tərəfindən onların xarici ölkələrdə yerləşən filialları 
və törəmə hüquqi şəxsləri ilə bağlı tələblərə əməl edilməməsinə görə  

vəzifəli şəxslər min beş yüz manatdan iki min beş yüz manatadək məbləğdə, hüquqi 
şəxslər on beş min manatdan iyirmi beş min manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

598.2. Bu Məcəllənin 598.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xətanın qeyri-hökumət 
təşkilatı, xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasındakı 
filial və ya nümayəndəliyi, yaxud dini təşkilat tərəfindən törədilməsinə görə - 

vəzifəli şəxslər səkkiz yüz manatdan min beş yüz manatadək məbləğdə, hüquqi 
şəxslər səkkiz min manatdan on beş min manatadək məbləğdə cərimə edilir. 
 
 


