
 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar 

Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr 

tarixli 96-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 2016-cı il 15 fevral tarixli 795 nömrəli 

və “İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin 

Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə” 2017-ci il 23 fevral tarixli 1256 nömrəli 

fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanından Çıxarışlar (15 aprel 2019-cu il əlavə və dəyişikliklərlə). 

  

İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin 

  

S İ Y A H I S I  

  

2. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi adından: 

 

2.1. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin (bundan sonra - 

Məcəllə) 212.1, 212.4, 306, 322.0.4 (taksi minik avtomobilində tütün çəkilməsinə 

münasibətdə) maddələrində, habelə iş üzrə icraat Nazirliyin vəzifəli şəxsləri tərəfindən 

başlanıldıqda Məcəllənin 212.5 və 455.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati 

xətalar haqqında işlərə - daxili işlər naziri, onun müavinləri, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının daxili işlər naziri və onun müavinləri;  

 

2.2. Məcəllənin 322.0.4 (taksi minik avtomobilində tütün çəkilməsinə münasibətdə) 

maddəsinə – Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi, onun müavinləri, Baş Dövlət Yol 

Polisi İdarəsinin Mərkəzi Məlumat Xidmətinin rəisi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi, ərazi polis orqanlarının dövlət 

yol polisi idarələrinin, şöbələrinin rəisləri, onların müavinləri, ərazi polis orqanlarının 

dövlət yol polisi bölmələrinin rəisləri, ərazi polis orqanlarının dövlət yol polisi 

qruplarının rəhbərləri; 

 

2.4. Məcəllənin 322.0.4 (taksi minik avtomobilində tütün çəkilməsinə münasibətdə) 

maddəsinə (foto və ya videoqeydiyyat funksiyalarına malik xüsusi texniki vasitələrin 

köməyi ilə aşkar edilmiş inzibati xətalar istisna olmaqla) – dövlət yol polisinin yol 

hərəkətinə nəzarət fəaliyyətinə cəlb edilmiş Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin, dövlət yol 

polisi idarələrinin şöbə rəisləri və onların müavinləri, bölmə rəisləri, xüsusilə mühüm 

tapşırıqlar üzrə baş inspektorları və inspektorları, baş dövlət avtomobil müfəttişləri və 

dövlət avtomobil müfəttişləri, böyük mühəndisləri və mühəndisləri, ərazi polis 

orqanlarının dövlət yol polisi şöbələrinin, bölmələrinin, qruplarının baş dövlət avtomobil 

müfəttişləri və dövlət avtomobil müfəttişləri, inzibati təcrübə üzrə baş inspektorları və 

inspektorları, böyük mühəndisləri və mühəndisləri, axtarış üzrə baş inspektorları və 

inspektorları, yol nəqliyyat hadisəsi üzrə baş inspektorları və inspektorları, təbliğat 

inspektorları, alay komandirləri və onların müavinləri, qərargah rəisləri, bölük 

komandirləri və onların müavinləri, tağım komandirləri, yol patrul xidməti baş 

inspektorları və inspektorları.  


