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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 Prezidentinin 2017-ci il 3 may tarixli 1361 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 5, maddə 765, № 
9, maddə 1650, № 10, maddə 1789, № 12 (I kitab), maddələr 2314, 2321; 2018, № 1, 
maddə 54, № 2, maddələr 200, 219, № 3, maddələr 416, 430, 448, № 5, maddələr 916, 
919, № 6, maddə 1243) ilə təsdiq edilmiş “Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati 
xətalar haqqında işlər üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin 
Siyahısı”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1.1. 1-ci hissədən “456,” rəqəmləri çıxarılsın; 

1.2. 15-ci hissədən “, 221.8” rəqəmləri çıxarılsın; 

1.3. Aşağıdakı məzmunda 18-1-ci hissə əlavə edilsin: 

“18-1. Məcəllənin 221.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında 
işlər üzrə protokol Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi adından – 
Agentliyin sədri, onun müavinləri, Aparatın rəhbəri, onun müavini, şöbə müdiri, onun 
müavini, sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, 
regional bölmələrin rəhbərləri.”. 

1.4. 45-ci hissə üzrə: 

1.4.1. 45.1-ci bəndə “münasibətdə” sözündən sonra “(qida məhsullarının, dövlət 
baytarlıq və fitosanitar nəzarətində olan yüklərin istehsalı istisna olmaqla)” sözləri əlavə 
edilsin; 

1.4.2. 45.2-ci bəndə “malların” sözündən əvvəl “qida məhsullarının, dövlət baytarlıq 
və fitosanitar nəzarətində olan yüklərin satılması, yaxud qida məhsulları, dövlət baytarlıq və 
fitosanitar nəzarətində olan yüklərlə bağlı qadağan edilmiş işlərin (xidmətlərin) yerinə 
yetirilməsi (göstərilməsi) istisna olmaqla” sözləri əlavə edilsin; 

1.4.3. 45.2-ci bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və 
aşağıdakı məzmunda 45.3-cü bənd əlavə edilsin: 

“45.3. qida məhsullarının, dövlət baytarlıq və fitosanitar nəzarətində olan yüklərin 
istehsalına və ya satılmasına, yaxud qida məhsulları, dövlət baytarlıq və fitosanitar 
nəzarətində olan yüklərlə bağlı qadağan olunmuş işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə 
(göstərilməsinə) münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 
adından – bu Siyahının 18-1-ci hissəsində nəzərdə tutulan vəzifəli şəxslər.”. 

1.5. 46-cı hissə üzrə: 

1.5.1. 46.2-ci bəndə “xətanı” sözündən sonra “(saxta və ya keyfiyyətsiz qida 
məhsullarının, dövlət baytarlıq və fitosanitar nəzarətində olan yüklərin idxalı ilə bağlı 
inzibati xəta istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilsin; 

1.5.2. 46.2-ci bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və 
aşağıdakı məzmunda 46.3-cü bənd əlavə edilsin: 
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“46.3. inzibati xətanı “(saxta və ya keyfiyyətsiz qida məhsullarının, dövlət baytarlıq və 
fitosanitar nəzarətində olan yüklərin idxalına münasibətdə) aşkar etmiş Azərbaycan 
Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi adından – bu Siyahının 18-1-ci hissəsində 
nəzərdə tutulan vəzifəli şəxslər.”. 

1.6. 47-ci hissə üzrə: 

1.6.1. 47.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“47.1. inzibati xətanı aşkar etmiş Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi adından – bu Siyahının 18-1-ci hissəsində nəzərdə tutulan vəzifəli şəxslər;”; 

1.6.2. 47.2-ci və 47.3-cü bəndlər ləğv edilsin; 

1.6.3. 47.4-cü bənddə “idxala münasibətdə” sözlərindən sonra “o cümlədən” sözləri 
əlavə edilsin. 

1.7. Aşağıdakı məzmunda 48-1-ci hissə əlavə edilsin: 

“48-1. Məcəllənin 456-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlər 
üzrə protokol: 

48-1.1. inzibati xətanı aşkar etmiş Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi 
adından – bu Siyahının 1-ci hissəsində nəzərdə tutulan vəzifəli şəxslər; 

48-1.2. inzibati xətanı aşkar etmiş Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi adından – bu Siyahının 18-1-ci hissəsində nəzərdə tutulan vəzifəli şəxslər.”. 

1.8. 49-cu hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“49. Məcəllənin 459.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlər 
üzrə protokol: 

49.1. qida məhsulları, dövlət baytarlıq və fitosanitar nəzarətində olan yüklərlə bağlı 
elektron ticarət istisna olmaqla, digər hallara münasibətdə Azərbaycan Respublikasının 
İqtisadiyyat Nazirliyi adından – bu Siyahının 8.1-ci bəndində nəzərdə tutulan vəzifəli 
şəxslər; 

49.2. qida məhsulları, dövlət baytarlıq və fitosanitar nəzarətində olan yüklərlə bağlı 
elektron ticarətə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 
adından – bu Siyahının 18-1-ci hissəsində nəzərdə tutulan vəzifəli şəxslər.”. 

1.9. Aşağıdakı məzmunda 63-1-ci hissə əlavə edilsin: 

“63-1. Məcəllənin 544.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında 
işlər üzrə protokol: 

63-1.1. qida məhsulları, dövlət baytarlıq və fitosanitar nəzarətində olan yüklərin 
istehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsinə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyi adından – bu Siyahının 18-1-ci hissəsində nəzərdə tutulan vəzifəli 
şəxslər; 

63-1.2. qida məhsulları, dövlət baytarlıq və fitosanitar nəzarətində olan yüklərin 
istehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsi istisna olmaqla, digər hallara münasibətdə 
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi adından – bu Siyahının 8.1-ci bəndində 
nəzərdə tutulan vəzifəli şəxslər.”. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması 
ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim etsin; 

2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu 
Fərmana uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin; 



2.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana 
uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını 
təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 
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