
“Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanununun 

tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 15 fevral tarixli 795 

nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 

rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 

fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci 

il 13 noyabr tarixli 1681 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara 

alıram: 

1. “Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli 

Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 15 fevral 

tarixli 795 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

2016, № 2 (II kitab), maddə 259, № 3, maddə 460, № 4, maddə 670, № 6, maddələr 1025, 

1063, № 7, maddə 1272, № 9, maddə 1468, № 10, maddələr 1613, 1638; 2017, № 2, 

maddələr 176, 202, № 3, maddə 351, № 4, maddələr 530, 537, № 6, maddə 1101, № 7, 

maddələr 1314, 1346, № 8, maddə 1521, № 9, maddə 1637, № 10, maddələr 1788, 1798, 

№ 11, maddələr 2003, 2027, № 12, maddələr 2290, 2320; 2018, № 1, maddə 36, № 2, 

maddə 198, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 7 mart tarixli 1878 

nömrəli,19 mart tarixli 1893, 29 mart tarixli 1895 nömrəli fərmanları) aşağıdakı 

dəyişikliklər edilsin: 

1.1. 4.6-cı bənddən “213.0.2, 219,” rəqəmləri çıxarılsın; 

1.2. aşağıdakı məzmunda 4.22-1-ci və 4.22-2-ci bəndlər əlavə edilsin: 

“4.22-1. həmin Məcəllənin 213.0.2-ci maddəsində “müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı” dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi nəzərdə 

tutulur; 

4.22-2. həmin Məcəllənin 219-cu maddəsində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” 

dedikdə, qida məhsullarının istehsalı, qablaşdırılması, saxlanması, emalı, utilizasiyası 

və məhv edilməsi üçün nəzərdə tutulan müəssisələrin, onların buraxılış 

komplekslərinin, binalarının, qurğularının layihələndirilməsinə, tikilməsinə, yenidən 

qurulmasına, təkmilləşdirilməsinə, yeni texnika ilə təchiz olunmasına münasibətdə 

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, digər hallarda isə 

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi nəzərdə tutulur;”; 

1.3. 4.33-cü bənddə “43.1 (ikinci halda), 428.3, 544.1 və 544.2-ci maddələrində” 

sözləri “43.1-ci maddədə (ikinci halda)” sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.4. aşağıdakı məzmunda 4.34-1-ci və 4.43-1-ci bəndlər əlavə edilsin: 

“4.34-1. həmin Məcəllənin 428.3-cü maddəsində “müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət 

Dövlət Agentliyi nəzərdə tutulur;”; 

“4.43-1. həmin Məcəllənin 544.1-ci və 544.2-ci maddələrində “müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı” dedikdə, qida məhsulları, dövlət baytarlıq və fitosanitar 
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nəzarətində olan yüklərin istehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsi hallarında 

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, digər hallarda isə 

Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi 

nəzərdə tutulur;”; 

1.5. 5.6-cı bənddə “213 – 220, 225.1” rəqəmləri “213.0.3, 213.0.4 (tibb 

müəssisələrində yayımlanmasına münasibətdə), 214 – 218, 219 (qida məhsullarının 

istehsalı, qablaşdırılması, saxlanması, emalı, utilizasiyası və məhv edilməsi üçün 

nəzərdə tutulan müəssisələrin, onların buraxılış komplekslərinin, binalarının, 

qurğularının layihələndirilməsi, tikilməsi, yenidən qurulması, təkmilləşdirilməsi, yeni 

texnika ilə təchiz olunması halları istisna olmaqla)”, 225.1 (qidaların tərkibinə dopinq 

vasitələri əlavə etməklə onların saxtalaşdırılması və ya satılması halları istisna 

olmaqla)” sözləri ilə, “428.4” rəqəmləri “428.4 (bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

dərman vasitəsi olmadığı barədə məlumat verilmədən reklam edilməsi halları istisna 

olmaqla)” sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.6. aşağıdakı məzmunda 5.6-1-ci bənd əlavə edilsin: 

“5.6-1. həmin Məcəllənin 213.0.1, 213.0.2, 213.0.4 (hamilə qadınlar və analar 

arasında yayımlanmasına münasibətdə), 219 (qida məhsullarının istehsalı, 

qablaşdırılması, saxlanması, emalı, utilizasiyası və məhv edilməsi üçün nəzərdə tutulan 

müəssisələrin, onların buraxılış komplekslərinin, binalarının, qurğularının 

layihələndirilməsinə, tikilməsinə, yenidən qurulmasına, təkmilləşdirilməsinə, yeni 

texnika ilə təchiz olunmasına münasibətdə), 220, 225.1 (qidaların tərkibinə dopinq 

vasitələri əlavə etməklə onların saxtalaşdırılmasına və ya satılmasına münasibətdə), 

288, 289, 428.4-cü (bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin dərman vasitəsi olmadığı 

barədə məlumat verilmədən reklam edilməsinə münasibətdə) maddələrində nəzərdə 

tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Qida 

Təhlükəsizliyi Agentliyi baxır;”; 

1.7. 5.8-ci bənddə “həmin maddədə göstərilən məhsulların istehsalı və satışaqədər 

saxlanması mərhələsində Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya 

və Patent üzrə Dövlət Komitəsi, həmin məhsulların istehlakçılara təklif olunması 

mərhələsində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri “Azərbaycan 

Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.8. 5.15-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“5.15. həmin Məcəllənin 232, 283, 284.1, 284.3, 285, 287, 290.1.7 – 290.1.9, 290.2 

(baxılması səlahiyyətlərinə aid edilmiş maddələr üzrə) və 340.1-ci maddələrində 

nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi baxır;”; 

1.9. 5.44-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“5.44. həmin Məcəllənin 428.1 (bu Fərmanın 5.44-1-ci bəndi nəzərə alınmaqla), 

428.2, 428.3, 428.6, 444 (bu Fərmanın 5.44-1-ci bəndi nəzərə alınmaqla), 445, 446, 447.0.1 

(bu Fərmanın 5.44-1-ci bəndi nəzərə alınmaqla), 447.0.2 (bu Fərmanın 5.44-1-ci bəndi 

nəzərə alınmaqla), 447.0.9 (bu Fərmanın 5.44-1-ci bəndi nəzərə alınmaqla), 453 (bu 

Fərmanın 5.44-1-ci bəndi nəzərə alınmaqla), 544.2-ci (bu Fərmanın 5.44-1-ci bəndi 

nəzərə alınmaqla) maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə 



Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi 

baxır;”; 

1.10. aşağıdakı məzmunda 5.44-1-ci bənd əlavə edilsin: 

“5.44-1. həmin Məcəllənin 428.1, 444, 447.0.1 – 447.0.6, 447.0.9, 453 və 544.2-ci 

maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə həmin işlər qida 

məhsulları ilə, həmçinin baytarlıq və fitosanitar nəzarətində olan yüklərlə bağlı 

olduqda Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi baxır;”; 

1.11. 5.51-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“5.51. həmin Məcəllənin 447.0.3 – 447.0.6 (bu Fərmanın 5.44-1-ci bəndi nəzərə 

alınmaqla), 447.0.7, 447.0.8, 537.2 və 538-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati 

xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına 

Nəzarət Dövlət Agentliyi baxır;”; 

1.12. 5.52-ci bənd ləğv edilsin; 

1.13. aşağıdakı məzmunda 5.70-1-ci bənd əlavə edilsin: 

“5.70-1. həmin Məcəllənin 602-1-ci (Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 

Nazirliyi tərəfindən törədilən inzibati xətalar istisna olmaqla) maddəsində nəzərdə 

tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 

Nazirliyi baxır;”. 

2. Bu Fərman 2018-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minir. 
 

İlham ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 22 may 2018-ci il 

                     № 87 


