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Rabitə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaların törədilməsinə görə inzibati tən-behlərin tətbiqi haqqında" Qaydalara əlavələr və
dəyişikliklər
Azərbaycan Respublikası Rabitə Nazirliyinin 29 avqust 2001-ci il tarixli 234 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 14 sentyabr 2001-ci il tarixli 2715 nömrəli şəhadətnamə verilməklə dövlət qeydiyyatına alınmış "Rabitə qaydaları əleyhinə
olan inzibati xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında" Qaydalara aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilsin:
1. 1.3-cü, 1.5-ci, 4.2-ci, 4.3-cü, 4.4-cü, 5.9-cu və 5.10-cu bəndlərdə “Azərbaycan Respublikası Rabitə Nazirliyinin” sözləri, 5.8-ci bənddə, 5.2.1-ci,
5.11.1-ci yarımbəndlərdə
"Rabitə Nazirliyinin" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin" sözləri ilə, 5.1-ci bənddə "Azərbaycan
Respublikası Rabitə Naziri" sözləri "Azərbaycan Respublikasının rabitə və informasiya texnologiyaları naziri" sözləri ilə
əvəz edilsin.
2. 1.4-cü bənddə "Rabitə haqqında" Azərbaycan Respublikası qanunu" sözləri "Telekommunikasiya haqqında", "Poçt rabitəsi haqqında",
"Rabitə haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunları" sözləri, "rabitə sahəsində" sözləri "telekommunikasiya, poçt rabitəsi sahələrində" sözləri ilə
əvəz edilsin.
3. 3.5.2.1-ci, 5.2.2-ci və 5.2.3-cü yarımbəndlərdə "169-180-ci" sözlərindən sonra "və 183-1-ci" sözləri əlavə edilsin.
4. 5.3-cü bənddə "müvafiq protokolun" sözlərindən sonra "(Əlavə -1)" sözləri əlavə edilsin və "(protokolun nümunəsi bu Qaydalara əlavə
edilir)" sözləri çıxarılsın.
5. 6.1-6.12-ci bəndlərdə "minimum əmək haqqı məbləğinin" sözləri "şərti maliyyə vahidinin" sözləri ilə əvəz edilsin.
6. 6.12-ci bəndə aşağıdakı məzmunda 6.12.1-ci, 6.12.2-ci, 6.12.3-cü və 6.12.4-cü yarımbəndlər əlavə edilsin:
"6.12.1. Sertifikatlaşdırılmamış elektron imza və elektron sənəd dövriyyəsi vasitələrindən istifadə edilməsinə görə fiziki şəxslər şərti maliyyə
vahidinin iyirmi mislindən iyirmi beş mislinədək miqdarda, vəzifəli şəxslər şərti maliyyə vahidinin əlli beş mislindən yetmiş mislinədək miqdarda,
hüquqi şəxslər şərti maliyyə vahidinin iki yüz mislindən iki yüz əlli mislinədək miqdarda cərimə edilir (AR İXM, maddə 183-1.1)".
"6.12.2. İnformasiya sisteminin mülkiyyətçi-si tərəfindən bu sistemin fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməməsinə, informasiya
sisteminin müəyyən edilmiş qaydada ekspertizadan keçirilməməsinə görə fiziki şəxslər şərti maliyyə vahidinin iyirmi mislindən iyirmi beş mislinədək
miqdarda, vəzifəli şəxslər şərti maliyyə vahidinin əlli beş mislindən yetmiş mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər şərti maliyyə vahidinin iki yüz
mislindən iki yüz əlli mislinədək miqdarda cərimə edilir (AR İXM, maddə 183-1.2)".
"6.12.3. Sertifikat xidmətləri mərkəzi tərəfindən imza yaratma məlumatlarının və imza sahibi barəsində məlumatların mühafizəsinin,
sertifikatdakı məlumatların tamlığının və düzgünlüyünün, sertifikat xidmətlərinin keyfiyyətinin və dəqiqliyinin təmin edilməməsinə, sertifikatın
qüvvəsinin qanunsuz dayandırılması və ya ləğv edilməsinə, sertifikatın istifadəsinə təsir edə bilməsi məlum olmuş məlumatların imza sahibinə
vaxtında çatdırılmamasına görə fiziki şəxslər şərti maliyyə vahidinin on beş mislindən iyirmi beş mislinədək miqdarda, vəzifəli şəxslər şərti maliyyə
vahidinin əlli mislindən yetmiş mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər şərti maliyyə vahidinin yüz əlli mislindən iki yüz əlli mislinədək miqdarda cərimə
edilir (AR İXM, maddə 183-1.3)".
"6.12.4. Elektron sənədlərin saxlanmasında, ötürülməsində, qəbulunda vasitəçinin informasiya sistemindən etibarlı istifadəni təmin edən
texnika və texnologiyalara, bilikli, təcrübəli və səriştəli işçi heyətə, xidmət göstərilmiş elektron sənədlərin vaxtını və mənbəyini təyin etməyə imkan
verən şəraitə, həmin elektron sənədlərin vaxtı və mənbəyi haqqında informasiyanın saxlanması üçün etibarlı sistemə malik olmamasına görə fiziki
şəxslər şərti maliyyə vahidinin on beş mislindən iyirmi beş mislinədək miqdarda, vəzifəli şəxslər şərti maliyyə vahidinin əlli mislindən yetmiş
mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər şərti maliyyə vahidinin yüz əlli mislindən iki yüz əlli mislinədək miqdarda cərimə edilir (AR İXM, maddə 1831.4)".
7. Qaydalara aşağıdakı məzmunda 6.14-cü bənd əlavə edilsin:
"6.14. İnzibati xəta törətmiş şəxs ona təyin olunmuş cəriməni bu barədə qərarın qanuni qüvvəyə minməsindən və ya təxirə salınmasından,
yaxud onun icrasına möhlət verilməsi müddəti keçdikdən sonra 30 gündən gec olmayaraq ödəməlidir. Həmin müddətdə inzibati cərimə
ödənilmədikdə, onun ödənilməsi məqsədi ilə inzibati cərimənin tətbiq edilməsi haqqında qərarın surəti həmin qərarı qəbul etmiş vəzifəli şəxs
tərəfindən:
Fiziki şəxslər barəsində - onun əmək haqqından, təqaüdündən, pensiyasından və ya digər gəlirlərindən tutulması üçün inzibati məsuliyyətə
cəlb edilmiş şəxsin işlədiyi və ya oxuduğu, yaxud əmək haqqı aldığı müəssisəyə, idarəyə, təşkilata;
Hüquqi şəxslər barəsində-hüquqi şəxsin pul vəsaitlərindən və ya gəlirindən tutulması üçün, ona bank xidmətlərini göstərən banka və ya digər
kredit təşkilatına göndərilir. Bank və ya digər kredit təşkilatı qərarı onun daxil olduğu vaxtdan 7 gün müddətində icra edir. Həmin müddət ərzində
hüquqi şəxsin hesabında pul vəsaiti olmadıqda, bank və ya digər kredit təşkilatı inzibati cərimənin tətbiq edilməsi haqqın-da qərarı, onun icra
edilməməsi səbəbini göstərməklə, Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin həmin qərarı qəbul etmiş
səlahiyyətli vəzifəli şəxsinə dərhal qaytarmalıdır. Göstərilən müddətdə cərimə ödənilməsə, onun məcburi tutulması "Məhkəmə qərarlarının icrası
haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada məhkəmə icraçısı vasitəsilə həyata keçirilir."
8. Qaydalara əlavə edilmiş "inzibati hüquq pozuntusuna görə cərimənin qoyulması haqqında qərar"da aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
8.1. Başlıqda "inzibati hüquq pozuntusuna görə cərimənin qoyulması" ifadəsi "inzibati tənbeh vermə" ifadəsi ilə əvəz edilsin.
8.2. Başlıqda "Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi" sözləri əlavə edilsin.
8.3. Qərarın mətnindən "Seriya" və "seriyalı" sözləri çıxarılsın.
8.4. "Azərbaycan Respublikası Rabitə Nazirinin" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin"
sözləri ilə əvəz edilsin.
8.5. "2001" rəqəmi "20 _" rəqəmi ilə, "10" rəqəmi "30" rəqəmi ilə əvəz edilsin.
8.6. “Azərbaycan Respublikası Rabitə Naziri _____ _________________________"
imza

soyadı, adı, atasının adı

sözləri
"Azərbaycan
Respublikasının
Rabitə
və
Nazirliyinin____________________________________________________________ ____________”
(qərarı qəbul edən səlahiyyətli vəzifəli şəxsin adı, atasının adı, soyadı və tutduğu vəzifə)

(imza)

sözləri ilə əvəz edilsin.
9. Bu əlavələr və dəyişikliklər dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən qüvvəyə minir

İnformasiya

Texnologiyaları

"Rabitə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında"
Qaydalara Əlavə N 1

RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI NAZİRLİYİ RABİTƏ QAYDALARI ƏLEYHİNƏ OLAN İNZİBATİ XƏTA HAQQINDA
Protokol
“___”__________200___ il
(protokolun tərtib edildiyi yer)

Mən,__________________________________________________________________
(protokolu tərtib edən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)
(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin adı, ünvanı, VÖEN, bankın adı)

Araşdırma apararkən aşağıdakı inzibati xətanın törədildiyi müəyyən edildi:
(inzibati xətanın törədildiyi yer, vaxt və bu xətanın mahiyyəti)

Göstərilən hərəkətlərə_________________________________________________________
(fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı)
(hüquqi şəxsin adı və ünvanı)

tərəfindən Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin___________________ maddəsi ilə

nəzərdə tutulmuş inzibati xəta törədilmişdir.
(şahidlərin və zərərçəkmiş şəxslərin adı, atasının adı, soyadı və yaşadıqları yerin ünvanı)

Barəsində
inzibati
xəta
haqqında
iş
üzrə
icraat
aparılan
izahatları:_______________________________________________________

fiziki

şəxsin

və

ya

hüquqi

nümayəndəsinin

İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraat üçün zəruri olan başqa məlumatlar:__________________

Barəsində inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilən fiziki və ya hüquqi şəxsə və ya onun nümayəndəsinə Azərbaycan Respublikası İnzibati

Xətalar Məcəlləsinin 371, 374-cü maddələrinə əsasən hüquqları izah edilmişdir.
Protokolla tanış oldum:_________________________________________________________
(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin və ya

onun nümayəndəsinin izası)

Protokolu almaqdan imtina etdi:___________________________________
(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan
şəxsin və ya onun nümayəndəsinin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

/imzası/

Qeyd: 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 şəxs və ya hüquqi şəxsin
nümayəndəsinin izahatlar və protokolun məzmunu barəsində öz mülahizələrini təqdim etmək, habelə protokolu imzalamaqdan imtina etməsinin
səbəblərini göstərmək hüquqları vardır. (Bu halda izahat və mülahizələr protokola əlavə olunur).
Protokolun surətini aldım:_____________________
( soyadı, adı, atasının adı)

____________
/imzası/

Protokolu tərtib edən şəxs: __________________________ _________
(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

MY.

_________
(tarix)

_________
/imza/

