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Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 

12 mart tarixli 59 nömrəli Qərarı 

ilə təsdiq edilmişdir. 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Antiinhisar və İstehlak  

Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti tərəfindən təsərrüfat  

subyektlərində yoxlamaların aparılması 

 

Q A Y D A L A R I 

 

1. Ümumi müddəalar 

1.1. Bu Qaydalar Naxçıvan Muxtar Respublikasının Antiinhisar və 

İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti (bundan sonra - Xidmət) tərəfindən 

təsərrüfat subyektlərində yoxlamaların aparılması ilə bağlı məsələləri 

tənzimləyir. 

1.2. Yoxlamalar yalnız qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda və 

qaydada aparılır. 

1.3. Qanunvericiliyin tələblərinin pozulması ilə, o cümlədən Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin məlumat reyestrində (bundan sonra 

– məlumat reyestri) qeydə alınmadan aparılan yoxlamaların hüquqi nəticəsi 

yoxdur. Bu cür yoxlamaların gedişində aşkar edilmiş sahibkarlıq fəaliyyətinə 

dair məcburi tələblər müəyyən edən normativ hüquqi aktların pozulması 

faktları ilə bağlı məsuliyyət tədbirləri tətbiq edilə bilməz. 

1.4. Yoxlamaların məqsədi sahibkarlıq fəaliyyətinə dair məcburi 

tələblərə sahibkarlar tərəfindən riayət olunmasının təmin edilməsi, o cümlədən 

bu sahədə yoxlayıcı orqan tərəfindən sahibkarlara kömək göstərilməsi yolu ilə 

insanların həyat və ya sağlamlığının, ətraf mühitin və dövlətin əmlak 

maraqlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsindən ibarətdir. 

2. Yoxlama aparılan fəaliyyət sahələri 

2.1. Xidmət qanunvericiliyə uyğun olaraq aşağıdakı fəaliyyət sahələri 

üzrə yoxlamalar apara bilər: 
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2.1.1. inhisarçılıq və haqsız rəqabət fəaliyyətinin qarşısının alınması, 

məhdudlaşdırılması və aradan qaldırılması, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul 

olan fiziki və hüquqi şəxslərin və istehlakçıların mənafelərinin pozulmasına 

gətirib çıxaran hərəkətlərin qarşısının alınması; 

2.1.2. razılaşdırılmış qiymətlərin tətbiq edilməsi hallarının qarşısının 

alınması; 

2.1.3. təbii inhisar subyektlərinin fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin həyata 

keçirilməsi, onların istehlakçıların mənafeyinə və rəqabətə mənfi təsir göstərə 

bilən hərəkətlərinin qarşısının alınması və aradan qaldırılması;  

2.1.4. texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə cavab verməyən, 

insanların həyat və sağlamlığı, ətraf mühit üçün təhlükə yaradan malların 

(işlərin, xidmətlərin) istehsalının, idxalının, satılmasının, məcburi 

sertifikatlaşdırılması tələb olunan, lakin sertifikatı olmadan malların (işlərin, 

xidmətlərin) satışının (yerinə yetirilməsinin) qarşısının alınması; 

2.1.5. istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanunvericiliyə, 

o cümlədən ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət normalarına və 

qaydalarına riayət olunması; 

2.1.6. istehlakçıların çəkidə (ölçüdə), qiymətdə, hesablaşmalarda 

aldadılması, mallar barədə istehlakçılara tam və düzgün məlumat verilməməsi, 

satış şərtlərinin pozulması; 

2.1.7. özgənin ticarət markalarından və əmtəə (xidmət) nişanlarından, 

əmtəənin mənşə yerinin adından və ya eynicinsli əmtəələrin adına oxşar 

adlardan qeyri-qanuni istifadə olunması; 

2.1.8. baytarlıq və fitosanitar nəzarətində olan yüklər istisna olmaqla, 

malların saxlanılması və ya satışı zamanı mal qonşuluğuna, temperatur 

rejiminə, satılmış malların dəyişdirilməsi və ya geri qaytarılması qaydalarma 

əməl olunması; 

2.1.9. açıq məkanda reklam istisna olmaqla, reklam subyektlərinin 

fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi; 

2.1.10. dövlət metroloji nəzarəti, habelə ölçmə vasitələrinin 

kalibrlənməsi fəaliyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsi; 
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2.1.11. istehlak bazarlarında texniki reqlamentlərin tələblərinə uyğun 

olmayan mallara nəzarət, istehlakçıların təhlükəsizliyini təmin etmək 

məqsədilə texniki reqlamentlərin tələblərinə uyğun olmayan malların 

dövriyyədən çıxarılması; 

2.1.12. qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərə məxsus 

binalarda, qurğularda, sahələrdə, ərazilərdə, qida məhsulları daşınan nəqliyyat 

vasitələrində qida təhlükəsizliyi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

2.1.13. təhlükəli və kütləvi zəhərlənməyə (xəstəliklərə) səbəb olmuş, 

habelə bu cür hallara səbəb ola biləcəyinə əsaslı sübutlar olan, muxtar 

respublikada istehsal edilən və ya muxtar respublikaya idxal edilmiş qida 

məhsullarının dövriyyədən çıxarılması. 

3..Yoxlamaların aparılması 
 

3.1. Yoxlama Xidmətin rəisi və ya onu əvəz edən şəxs tərəfindən 

imzalanan qərar əsasında aparılır. 

3.2. Yoxlama yalnız onun aparılması haqqında qərarda göstərilən 

yoxlayıcı (yoxlayıcılar) tərəfindən aparılır. 

3.3. Yoxlama başlamazdan əvvəl yoxlayıcı xidməti vəsiqəsini, 

yoxlamanın aparılması haqqında qərarın surətini və məlumat reyestrində 

qeydiyyata alınması barədə çıxarışı sahibkara və ya onun səlahiyyətli 

nümayəndəsinə təqdim edir, yoxlamanın hüquqi əsasları, predmeti, müddəti, 

yoxlama zamanı tərəflərin hüquq və vəzifələri haqqında məlumat verir. 

3.4. Bu Qaydaların 3.3-cü bəndində göstərilən sənədlər təqdim 

edilmədikdə və ya yoxlamanın aparılması haqqında qərarda və məlumat 

reyestrindən çıxarışda göstərilən yoxlama müddətlərinə riayət edilmədikdə, 

sahibkar yoxlayıcını yoxlamaya buraxmaqdan imtina edə bilər. 

3.5. Sahibkar yoxlama prosesində yoxlamaya aid sənədləri yoxlayıcıya 

təqdim etməli və yoxlama zamanı yaranan suallara şifahi və (və ya) yazılı 

izahatlar verməli, habelə təhrif olunmuş və ya yanlış məlumat verməməlidir. 

Götürülmüş sənədlərin əsli yoxlayıcı tərəfindən yoxlama zamanı və ya 

yoxlama bitdikdən dərhal sonra yoxlama aktının nüsxəsi ilə birlikdə sahibkara 

qaytarılmalıdır.  

3.6. Yoxlama yalnız sahibkarın iş vaxtında və iş günlərində sahibkarın 

yerləşdiyi və ya faktiki fəaliyyət göstərdiyi ünvanda (yoxlamanın aparıldığı 
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ünvan yoxlamanın aparılması haqqında qərarda və məlumat reyestrindən 

çıxarışda göstərilir) aparılır. Yoxlama tədbirləri sahibkarın normal iş rejimini 

pozmamalıdır. 

3.7. Yoxlama zamanı yoxlayıcılar əsaslı qərar qəbul etmək üçün bütün 

fakt və məsələləri, o cümlədən sahibkar üçün əlverişli olan halları 

aydınlaşdırmalıdırlar. 

3.8. Yoxlayıcılar yoxlama tədbirlərinin tam görülməsi üçün və müvafiq 

faktiki məlumatın yoxlanılan sahibkar tərəfindən təqdim olunan sənədlərdə 

olan məlumatla uyğunluğunu müəyyən etmək məqsədi ilə yoxlanılan 

sahibkarın fəaliyyət üçün istifadə etdiyi əraziyə (yaşayış sahəsi istisna 

olmaqla), istehsal və emal müəssisələrinə, anbarlara, satış sahələrinə və 

xidməti nəqliyyat vasitələrinə baxış keçirir. Yoxlayıcı baxışın keçirilməsi 

haqqında protokol tərtib edir.  

3.9. Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün istifadə olunan əraziyə (yaşayış sahəsi 

istisna olmaqla), istehsal və emal müəssisələrinə, anbarlara, satış sahələrinə və 

xidməti nəqliyyat vasitələrinə baxış yoxlanılan sahibkarın və ya onun 

nümayəndəsinin iştirakı ilə keçirilir. Yoxlayıcı həmin yerlərə buraxılmadıqda 

bu barədə yoxlama aktında qeydlər aparılır. 

3.10. Yoxlayıcı texniki vasitələrdən (audio, video və foto 

avadanlıqlarından, surətçıxarandan və skanerdən) istifadə etmək qərarını 

verdikdə bu barədə yoxlanılan sahibkara və ya onun nümayəndəsinə imzası 

alınmaqla məlumat verir. Yoxlanılan sahibkar və ya onun nümayəndəsi 

məlumatın alınması faktını imzası ilə təsdiqləməkdən imtina etdikdə yoxlayıcı 

tərəfindən imtina aktı tərtib edilir və bu barədə yoxlama aktında müvafiq 

qeydlər aparılır. 

3.11. Yoxlayıcı Xidmətin nəzarət sahəsinə aid olmayan məsələləri 

yoxlaya və həmin məsələlərlə bağlı materiallarla tanış ola bilməz. 

3.12. Yoxlamanın nəticələri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 

yoxlama aktı ilə rəsmiləşdirilir. 

3.13. Yoxlama nəticəsində sahibkarlıq fəaliyyətinə dair məcburi 

tələblərin pozulması aşkar olunduqda, yoxlayıcı orqan tərəfindən aşkar 

olunmuş pozuntuların aradan qaldırılması, həmçinin pozuntuya yol vermiş 

şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması ilə bağlı qanunla müəyyən edilmiş 
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tədbirlər görülür. Yoxlamanın nəticələri üzrə tətbiq olunan hüquqi tədbirlər 

qanunla nəzərdə tutulmalı və Xidmətin səlahiyyətlərinə uyğun olmalıdır. 

4. Yoxlamaların aparılması dövriliyi 

4.1. Təsərrüfat subyektlərində yoxlamaların aparılması dövriliyi onun 

aid olduğu risk qrupundan asılıdır və bu hissədə hər risk qrupu üçün müəyyən 

edilmiş dövrilikdən artıq dövriliklə aparıla bilməz. 

4.2. Bu Qaydaların 4.3-cü bəndində göstərilən sahələr istisna olmaqla, 

yoxlamalar aşağıdakı dövriliklə aparılır: 

4.2.1. yüksək risk qrupuna aid edilən sahibkara münasibətdə - ildə bir 

dəfədən çox olmayaraq; 

4.2.2. orta risk qrupuna aid edilən sahibkara münasibətdə - iki ildə bir 

dəfədən çox olmayaraq; 

4.2.3. aşağı risk qrupuna aid edilən sahibkara münasibətdə - üç ildə bir 

dəfədən çox olmayaraq. 

4.3. Yeyinti məhsullarının təhlükəsizliyinə nəzarət sahəsində yoxlamalar 

aşağıdakı dövriliklə aparılır: 

4.3.1. yüksək risk qrupuna aid edilən sahibkarlara münasibətdə - altı 

ayda bir dəfədən çox olmayaraq; 

4.3.2. orta risk qrupuna aid edilən sahibkarlara münasibətdə - ildə bir 

dəfədən çox olmayaraq; 

4.3.3. aşağı risk qrupuna aid edilən sahibkarlara münasibətdə - iki ildə 

bir dəfədən çox olmayaraq. 

4.4. Son iki yoxlama nəticəsində sahibkarın fəaliyyətində məcburi 

tələblərin pozulması aşkar edilmədikdə və ya aşkar edilmiş pozuntular 

insanların həyat və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak 

maraqlarına birbaşa və mühüm təhlükə yaratmırsa və ya mühüm zərər 

vurmursa, həmin təsərrüfat subyektində yoxlama onun aid olduğu risk qrupu 

üçün müəyyən edilmiş dövrilik 1,5 dəfə artırılmaqla təyin edilir. 

4.5. Bu Qaydaların 4.2-ci və 4.3-cü bəndlərində göstərilən müddətlər 

sonuncu yoxlamanın başa çatması tarixindən, barəsində yoxlamalar 

aparılmamış sahibkarla münasibətdə onun dövlət qeydiyyatına alındığı 
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tarixdən, sahibkarın risk qrupu dəyişildikdə isə risk qrupunun dəyişməsi 

tarixindən başlayaraq hesablanır. 

4.6. Sahibkarın müəyyən risk qrupuna aid edilməsi barədə məlumat 

yoxlayıcı orqan tərəfindən yoxlamaların məlumat reyestrinə daxil edilməlidir 

və həmin məlumat yoxlamaların məlumat reyestrində qeydiyyata alınmış 

sahibkarlar üçün açıq olmalıdır. 

4.7. Bu Qaydalarda göstərilən hallardan başqa Xidmət tərəfindən 

təsərrüfat subyektlərində yoxlamaların (sahibkarların və istehlakçıların yazılı 

müraciəti əsasında aparılan yoxlamalar istisna olmaqla) aparılması 

qadağandır. 

5. Məsuliyyət 
 

Bu Qaydaların tələblərinin pozulmasına görə sahibkarlar və Xidmətin 

vəzifəli şəxsləri qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda məsuliyyət 

daşıyırlar. 


