
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİ 

(Çıxarışlar - Yeni) 

 

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

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir)  

 

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 

siqaret çəkməyə görə - 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” yazısının və ya işarəsinin olmasının təmin edilməməsinə görə - 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.  

 

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.  

 

Maddə 299. Hava nəqliyyatında tütün çəkmə 

Hava nəqliyyatında tütün çəkməyə görə - yüz manat məbləğində cərimə edilir. 

 

Maddə 305. Dəmir yolu nəqliyyatında müəyyən edilməmiş yerlərdə tütün çəkmə 

Dəmir yolu nəqliyyatında müəyyən edilməmiş yerlərdə tütün çəkməyə görə - qırx manat 

məbləğində cərimə edilir. 

 

Maddə 306. Metropolitendən istifadə qaydalarının pozulması 

 

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. 

 

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: 

  

322.0.4. 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 görə - 

qırx manatdan əlli manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

 

Maddə 428. Reklam haqqında qanunvericiliyin pozulması  

 

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 və 428.10 - cu maddələrində nəzərdə 

tutulmuş əməllərin teleradio yayımçısı tərəfindən törədilməsinə görə -  vəzifəli şəxslər 

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

manatdan səkkiz min manatadək məbləğdə cərimə edilir.  

 

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. 

 


