Poçt haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu

(2 oktyabr 2008-ci il tarixli
696-IIIQD nömrәli әlavәlәr vә dәyişikliklәrlә)
Bu qanun Azәrbaycan Respublikasında poçt rabitәsi sahәsindә fәaliyyәtin hüquqi, iqtisadi,
tәşkilati әsaslarını müәyyәnlәşdirir, poçt rabitәsi xidmәtlәri göstәrәnlәrlә istifadәçilәr
arasında münasibәtlәri tәnzimlәyir.
I Fәsil. Ümumi müddәalar

Maddә 1. Әsas anlayışlar
1.0. Bu Qanunun mәqsәdlәri üçün istifadә edilәn әsas anlayışlar aşağıdakılardır:
1.0.1. Poçt rabitәsi – poçt göndәrişlәrinin qәbulunu, çeşidlәnmәsini, daşınmasını, ünvan
sahibinә çatdırılmasını tәmin edәn obyektlәrin vә nәqliyyat vasitәlәrinin vahid texnoloji
sistemi;
1.0.2. Poçt rabitәsi xidmәtlәri - poçt göndәrişlәrinin qәbulu, çeşidlәnmәsi, saxlanılması,
daşınması, göndәrilmәsi vә ünvan sahibinә çatdırılması fәaliyyәti;
1.0.3. Universal poçt rabitәsi xidmәtlәri – Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә әhalinin
bütün tәbәqәlәrinin istifadә edә bilәcәyi müyәssәr tariflәrlә göstәrilәn vә ümumi istifadәdә
olan poçt rabitәsi xidmәtlәri;
1.0.4. Sürәtli poçt rabitәsi xidmәti – fiziki poçt göndәrişlәrinin әn sürәtlә işlәnmәsini vә
çatdırılmasını tәmin edәn poçt rabitәsi xidmәti;
1.0.5. Kuryer xidmәti – eyni kuryer tәrәfindәn poçt göndәrişinin qәbul edilәrәk ünvan
sahibinә çatdırılması;
1.0.6. Poçt rabitәsi operatoru – poçt rabitәsi xidmәtlәri göstәrәn fiziki vә ya hüquqi şәxs;
1.0.7. Poçt rabitәsinin milli operatoru (milli operator) – müvafiq icra hakimiyyәti orqanı
tәrәfindәn universal poçt rabitәsi vә poçt-maliyyә xidmәtlәri göstәrilmәsi üçün tәyin
olunmuş poçt operatoru;
1.0.8. Poçt göndәrişi – poçt rabitәsi operatoru tәrәfindәn müәyyәn ünvana çatdırılmaq
üçün qәbul edilmiş poçt kartları, mәktublar, teleqramlar, pul baratları, banderollar, kiçik
paketlәr, sekoqramlar, xüsusi “M” kisәlәri, bağlamalar;
1.0.9. Sadә poçt göndәrişi – göndәrilmәk üçün istifadәçidәn qeydiyyat aparılmadan vә
qәbz verilmәdәn qәbul olunan, çatdırılan zaman isә ünvan sahibindәn heç bir imza tәlәb
olunmayan poçt göndәrişi;
1.0.10. Sifarişli poçt göndәrişi – göndәrilmәk üçün qәbul olunduğuna dair istifadәçiyә qәbz
verilmәsi, çatdırılarkәn isә ünvan sahibinin müvafiq sәnәdi imzalaması tәlәb olunan poçt
göndәrişi;
1.0.11. Sekoqram – içәrisindә korlar üçün nәzәrdә tutulmuş qabarıq şriftli nәşrlәr olan poçt
göndәrişi;
1.0.12. Nәzarәt keçid müddәtlәri – müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn poçt
göndәrişinin qәbulundan ünvan sahibinә çatdırılmasınadәk tәyin edilmiş müddәtlәr;
1.0.13. Bәyan olunmuş qiymәt – poçt göndәrişinin qәbulu zamanı göndәrici tәrәfindәn
bәyan edilmiş vә poçt göndәrişinin (mәktub, bağlama) itirilmәsi, oğurlanması vә ya
içәrisindәki әşyaların zәdәlәnmәsi hallarında ona vә ya onun tәyin etdiyi şәxsә ödәnilәcәk
kompensasiyanın mәblәği;

1.0.14. Beynәlxalq poçt mübadilәsi yeri – beynәlxalq poçt göndәrişlәrinә gömrük
nәzarәtinin vә rәsmilәşdirilmәsinin hәyata keçirildiyi poçt rabitәsi obyekti;
1.0.15. Beynәlxalq poçt mübadilәsi mәntәqәsi – beynәlxalq poçt mübadilәsinin hәyata
keçirildiyi yer;
1.0.16. Xidmәti poçt göndәrişi – poçt rabitәsi operatorları tәrәfindәn xidmәti mәqsәdlә
göndәrilәn poçt göndәrişi;
1.0.17. Poçt çeki – poçt operatoru tәrәfindәn cari poçt hesabının sahibinә verilәn vә
tәqdim edәnә ödәnilәn pul sәnәdi;
1.0.18. Poçt-maliyyә xidmәtlәri (bundan sonra - maliyyә xidmәtlәri) – milli operator
tәrәfindәn bu Qanuna müvafiq olaraq maliyyә sahәsindә hәyata keçirilәn fәaliyyәt;
1.0.19. Poçt hesabı – fiziki vә hüquqi şәxslәrin pul vәsaitlәri ilә әmәliyyatların aparılması
üçün milli operator tәrәfindәn açılan hesab;
1.0.20. Poçt әmanәti – müvafiq müqavilәyә uyğun olaraq faizlәr hesablanmaqla әmanәti
ilk tәlәb üzrә qaytarmaq şәrti ilә (tәlәbli) vә ya müqavilәdә müәyyәnlәşdirilmiş müddәt
qurtardıqdan sonra qaytarmaq şәrti ilә (müddәtli), yaxud qanuna zidd olmayan başqa
qaytarma şәrtlәri ilә milli operator tәrәfindәn fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn nağd vә ya
köçürmә yolu ilә qәbul edilәn vә onların poçt hesablarında әks olunan pul vәsaiti.
Maddә 2. Poçt rabitәsi haqqında qanunvericilik
Poçt rabitәsi haqqında qanunvericilik Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, bu
Qanundan, Azәrbaycan Respublikasının digәr normativ hüquqi aktlarından vә Azәrbaycan
Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrdәn ibarәtdir.
II Fәsil. Poçt rabitәsinin idarә edilmәsi vә tәnzimlәnmәsi

Maddә 3. Poçt rabitәsinin idarә edilmәsi
3.0. Azәrbaycan Respublikasında poçt rabitәsini idarә edәn müvafiq icra hakimiyyәti
orqanı:
3.0.1. Poçt rabitәsi sahәsindә öz fәaliyyәtini bu Qanuna vә digәr normativ hüquqi
aktlara uyğun olaraq hәyata keçirir;
3.0.2. Poçt rabitәsi sahәsindә dövlәt nәzarәtini hәyata keçirir;
3.0.3. Poçt rabitәsi sahәsindә dövlәt proqramlarını işlәyib hazırlayır vә qanunvericiliklә
nәzәrdә tutulmuş qaydada hәyata keçirir;
3.0.4. Poçt rabitәsi xidmәtlәrinin standartlarını müәyyәn edir;
3.0.5. Poçt rabitәsi sahәsindә vahid elmi-texniki siyasәtin işlәnib hazırlanmasında vә
hәyata keçirilmәsindә iştirak edir;
3.0.6. Beynәlxalq poçt mübadilә mәntәqәlәrini vә yerlәrini müvafiq icra hakimiyyәti
orqanı ilә birgә qanunvericiliyә uyğun müәyyәn edir;
3.0.7. Poçt göndәrişlәrinin növlәrini vә onların xüsusiyyәtlәrini müәyyәn edir;
3.0.8. Poçt rabitәsi sahәsi üzrә Azәrbaycan Respublikasının beynәlxalq sәnәdlәrә
qoşulması barәdә tәklif verir;
3.0.9. Milli operatoru tәyin edir vә onun vәzifәlәrini müәyyәnlәşdirir.
Maddә 4. Poçt rabitәsi sahәsinin tәnzimlәnmәsi
4.1. Poçt rabitәsi sahәsi müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn aşağıdakı qaydada
tәnzimlәnir:
4.1.1. Universal poçt rabitәsi xidmәtlәrinin göstәrilmәsinin ümumi qaydalarının tәsdiqi,

keyfiyyәt normativlәrinin müәyyәn edilmәsi vә bu xidmәtlәrin tariflәrinә dair tәkliflәr
verilmәsi;
4.1.2. Poçt rabitәsinin növlәrinin qanunvericiliyә uyğun müәyyәnlәşdirilmәsi;
4.1.3. Dövlәt poçt ödәnişi nişanlarının hazırlanması, nominal dәyәrinin vә tirajının tәsdiq
edilmәsi, onların nәşri, dövriyyәyә buraxılması vә dövriyyәdәn çıxarılması qaydasının
müәyyәn edilmәsi;
4.1.4. Poçt indekslәrinin vә nәzarәt keçid müddәtlәrinә dair normativlәrin tәsdiq
edilmәsi;
4.1.5. Poçt rabitәsi xidmәtlәrinin keyfiyyәtinә qanunvericiliyә uyğun nәzarәt edilmәsi;
4.1.6. İstifadәçilәrin hüquq vә maraqlarının qorunmasının tәmin edilmәsi;
4.1.7. Milli operatorun fәaliyyәti üzrә beynәlxalq әlaqәlәrinin tәşkili;
4.1.8. Azәrbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyә uyğun olaraq fövqәladә
hallarda poçt rabitәsi şәbәkәlәrinin idarә edilmәsi ilә bağlı qaydaların hazırlanması.
4.2. Poçt göndәrişlәrindә göndәrilmәsi qadağan olan malların vә әşyaların siyahısı
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir.
Maddә 5. Milli operatorun fәaliyyәtinin maliyyәlәşmә mәnbәlәri
5.0. Milli operatorun fәaliyyәti aşağıdakı mәnbәlәr hesabına maliyyәlәşdirilir:
5.0.1. Poçt rabitәsi vә maliyyә xidmәtlәri göstәrilmәsindәn әldә edilәn gәlirlәr;
5.0.2. Poçtla reklam yayımından vә poçt göndәrişlәrinin üzәrindә reklamın
yerlәşdirilmәsindәn әldә edilәn gәlirlәr;
5.0.3. Müqavilә әsasında göstәrilәn xidmәtlәrdәn әldә edilәn gәlirlәr;
5.0.4. Bank kreditlәri, qrantlar, daxili vә xarici sәrmayәlәr;
5.0.5. Poçt rabitәsinin tәşkili, inkişafı, onun nәqliyyat, informasiya vә sosial
infrastrukturuna kapital qoyuluşları, maliyyә vә texniki yardımları.
Maddә 6. Milli operatorun müstәsna hüquqları
6.0. Milli operatorun müstәsna hüquqları aşağıdakılardır:
6.0.1. Poçt qutularında Azәrbaycan Respublikasının dövlәt gerbinin әksini hәkk etmәk;
6.0.2. Dövlәt poçt ödәnişi nişanlarının hazırlanması, nominal dәyәri, tirajı, onların nәşri,
dövriyyәyә buraxılması vә dövriyyәdәn çıxarılmasına dair tәkliflәr vermәk;
6.0.3. Göndәricilәrdәn sadә mәktub vә poçt kartlarının yığılması üçün poçt qutularını
istifadәçilәr üçün münasib yerlәrdә yerlәşdirmәk;
6.0.4. Poçt rabitәsi obyektlәrinә indekslәri tәyin etmәk;
6.0.5. Poçt göndәrişlәrinin vә pulların daşınması, inkassasiyası zamanı mühafizә
mәqsәdilә qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş qaydada silahla tәchiz etmәk;
6.0.6. Qanunvericiliyә uyğun olaraq maliyyә xidmәtlәrini, o cümlәdәn Ümumdünya Poçt
İttifaqının tәlәblәrinә müvafiq olaraq poçt ödәniş xidmәtlәrini (pul köçürmәlәri, poçt
çeklәri, poçt әmanәtlәri vә s.) hәyata keçirmәk.
III Fәsil. Poçt rabitәsi xidmәtlәri

Maddә 7. Poçt rabitәsinin növlәri
7.1. Poçt rabitәsi ümumi istifadәdә olan vә xüsusi tәyinatlı poçt rabitәsi növlәrinә
bölünür.
7.2. Ümumi istifadәdә olan poçt rabitәsi xidmәtlәrinә universal, sürәtli, kuryer vә s.

poçt rabitәsi xidmәtlәri aiddir.
7.3. Xüsusi tәyinatlı poçt rabitәsinә dövlәt-feldyeger, feldyeger-poçt vә xüsusi poçt
rabitәsi xidmәtlәri aiddir.
Maddә 8. Poçt rabitәsi sahәsindә fәaliyyәtin prinsiplәri
8.0. Poçt rabitәsi sahәsindә fәaliyyәt aşağıdakı prinsiplәr әsasında hәyata keçirilir:
8.0.1. Ümumi istifadәdә olan poçt rabitәsi xidmәtlәrindәn azad istifadә;
8.0.2. İstifadәçilәrin hüquqlarının qorunması;
8.0.3. Ümumi istifadәdә olan poçt rabitәsi fәaliyyәtindә hüquqi vә fiziki şәxslәrin
iştiraketmә hüquqlarının bәrabәrliyinin tәmin olunması;
8.0.4. Poçt rabitәsi sahәsindә mәxfiliyin qorunması;
8.0.5. Haqsız rәqabәtә vә inhisarçılığa yol verilmәmәsi.
Maddә 9. Poçt rabitәsi xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
9.1. Poçt rabitәsi operatoru poçt rabitәsi xidmәtlәrini müvafiq standartlara uyğun
hәyata keçirir.
9.2. Poçt rabitәsi operatoru poçt rabitәsi xidmәtlәrini göstәrmәk üçün digәr şәxslәrlә
müqavilә bağlaya bilәr.
9.3. Pul baratlarının ölkә әrazisindәn kәnara göndәrilmәsi Azәrbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinә uyğun hәyata keçirilir.
9.4. Universal poçt rabitәsi xidmәtlәri istisna olmaqla digәr poçt rabitәsi xidmәtlәrinin
tariflәri poçt rabitәsi operatorları tәrәfindәn sәrbәst şәkildә müәyyәn edilir.
Maddә 10. Milli operatorun müqavilә әsasında göstәrdiyi xidmәtlәr
Milli operator müqavilә әsasında dövri mәtbuatın abunә vә satış yolu ilә yayımı,
pensiyaların, müavinәtlәrin vә digәr mәqsәdli ödәnişlәrin ödәnilmәsi, telefon
danışıqlarının tәşkili, bütün növ telefon vә kommunal xidmәtlәrinә görә ödәnişlәrin
qәbulu ilә mәşğul ola bilәr.
Maddә 11. Universal poçt rabitәsi xidmәtlәri
11.1. Universal poçt rabitәsi xidmәtlәrinin tәrkibinә aşağıdakılar aiddir:
11.1.1. çәkisi 2 kq-a qәdәr olan daxili vә beynәlxalq mәktub, banderol vә kiçik
paketlәr (sadә vә sifarişli);
11.1.2. çәkisi 10 kq-a qәdәr olan daxili vә beynәlxalq adi poçt bağlamaları;
11.2. Universal poçt rabitәsi xidmәtlәrinin tariflәri Azәrbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinә uyğun müәyyәn edilir.
11.3. Aşağıdakı xidmәtlәrin milli operator tәrәfindәn göstәrilmәsi pulsuzdur:
11.3.1. çәkisi 7 kq-a qәdәr olan daxili vә beynәlxalq sekoqramların göndәrilmәsi;
11.3.2. poçt rabitәsi obyektlәri tәrәfindәn göndәrilәn xidmәti poçt göndәrişlәri.
11.4. Müddәtli hәqiqi hәrbi qulluqçular üçün pulsuz poçt rabitәsi xidmәtlәrinin
göstәrilmәsi Azәrbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinә uyğun hәyata
keçirilir.
11.5. Universal poçt rabitәsi xidmәtlәrinin normativlәrini vә bu xidmәtlәrin
göstәrilmәsi ilә bağlı zәrәrin kompensasiyası qaydalarını vә mәnbәlәrini müvafiq icra
hakimiyyәti orqanı müәyyәn edir.
Maddә 12. Dövlәt poçt ödәnişi nişanları

12.1. Dövlәt poçt ödәnişi nişanlarına poçt markaları, zәrflәrin vә poçt kartlarının
üzәrindә mәtbәә üsulu ilә hәkk edilmiş poçt markaları, dövlәt poçt ödәnişi nişanlarına
bәrabәr tutulan markalayıcı maşının hәkki daxildir.
12.2. Dövlәt poçt ödәnişi nişanlarının saxtalaşdırılması ilә mәşğul olan şәxslәr
Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә uyğun mәsuliyyәt daşıyırlar.
Maddә 13. Çatdırılması mümkün olmayan vә paylanmayan poçt
göndәrişlәrinin saxlanması, açılması, satışı vә mәhv edilmәsi
13.1. Aşağıdakı hallarda poçt göndәrişi çatdırılması mümkün olmayan hesab edilir:
13.1.1. Poçt göndәrişinin üzәrindә ünvanın dәqiq olmadığı, silindiyi, pozulduğu,
oxunmadığı vә ya buna oxşar digәr hallarda;
13.1.2. Ünvan sahibi poçt göndәrişini almaqdan imtina etdikdә.
13.2. Ünvanı dәqiqlәşdirmәk mümkün olmadıqda vә ya ünvan sahibi poçt göndәrişini
almaqdan imtina etdikdә, poçt göndәrişi çatdırılması mümkün olmayan göndәriş kimi
göndәriciyә qaytarılmalıdır. Poçt göndәrişinin üzәrindәki mәlumatlara әsasәn
göndәricini müәyyәnlәşdirmәk mümkün olmadıqda yaxud göndәrici poçt göndәrişini
geri almaqdan imtina etdikdә, belә göndәrişlәr paylanmayan poçt göndәrişilәrinә aid
edilir. Bu halda poçt rabitәsi operatoru poçt göndәrişini mәhkәmәnin müvafiq
qәrarından sonra aça bilәr.
13.3. Poçt rabitәsi operatoru paylanmayan poçt göndәrişlәri üçün 3(üç) ayda bir
dәfәdәn az olmayaraq, onların açılmasına razılıq almağa dair mәhkәmәyә müraciәt
etmәli, mәhkәmә hәmin müraciәtә 5 (beş) iş günü әrzindә baxmalıdır.
13.4. Paylanmayan poçt göndәrişlәri qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş hallar istisna
olmaqla poçt rabitәsi operatoru tәrәfindәn 6 (altı) ay saxlanmalıdır.
13.5. Paylanmayan poçt göndәrişlәrinin içәrisindә tez xarab olan mallar olduqda
onlar qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada satılmalı, bu mümkün olmadıqda isә
hәmin mallar mәhv edilmәlidir. Satışdan әldә olunan vәsait bu Qanunun 13.4-cü
maddәsindә göstәrilmiş müddәt başa çatdıqdan sonra poçt operatoru tәrәfindәn
çәkilmiş xәrclәr çıxıldıqdan sonra dövlәt büdcәsinә köçürülür.
13.6. Poçt göndәrişinin ünvan sahibinә vә ya göndәriciyә çatdırılması mümkün
olmadığı halda saxlama müddәti başa çatdıqdan sonra poçt rabitәsi operatorunun
müraciәti vә bu barәdә mәhkәmәnin müvafiq qәrarı ilә poçt göndәrişinin içәrisindәki
әşyalar, mallar vә pul vәsaitlәri sahibsiz hesab edilir.
13.7. Poçt göndәrişinin içәrisindә aşkar edilmiş yazışma xarakterli materiallar, bu
Qanunun 13.4-cü maddәsindә göstәrilmiş müddәt başa çatdıqdan sonra mәhv
edilmәlidir. Sahibsiz hesab edilәn poçt göndәrişinin içәrisindә olan digәr әşyalar
göndәricinin vә ünvan sahibinin şәxsi vә ya kommersiya sәciyyәli sirrinin mәxfiliyinә
xәlәl gәtirmәdiyi halda poçt operatoru tәrәfindәn satışa çıxarılmalıdır. Poçt
göndәrişinin içәrisindә aşkar edilmiş nağd pul, hәmçinin әşya vә ya malların
satışından әldә edilmiş vәsait poçt operatoru tәrәfindәn çәkilmiş xәrclәr çıxılmaqla
dövlәt büdcәsinә köçürülür.
13.8. Poçt göndәrişlәrinin saxlanması, açılması, satışı vә mәhv edilmәsi qaydaları
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir.

III-I Fәsil Milli operatorun maliyyә xidmәtlәri

Maddә 13-1. Maliyyә xidmәtlәri sahәsindә fәaliyyәt növlәri
13-1.1. Milli operator maliyyә xidmәtlәri sahәsindә aşağıdakı fәaliyyәt növlәrini hәyata
keçirә bilәr:
13-1.1.1. poçt hesablarının açılması vә aparılması;
13-1.1.2. pul köçürmәlәrinin hәyata keçirilmәsi;
13-1.1.3. maliyyә tәsisatlarında, o cümlәdәn Azәrbaycan Respublikasının Milli Bankında
(bundan sonra – Milli Bank) müxbir hesabların açılması;
13-1.1.4. poçt әmanәtlәrinin qәbul edilmәsi;
13-1.1.5. ödәniş vasitәlәrinin, o cümlәdәn debet vә kredit kartlarının, poçt çeklәrinin
buraxılması;
13-1.1.6. müştәrilәrin sifarişi vә vәsaiti hesabına xarici valyutanın alqı-satqısı;
13-1.1.7. nağd pulun vә digәr qiymәtlilәrin inkassasiyası.
13-1.2. Bu Qanunun 13-1-ci maddәsindә göstәrilmiş hәr hansı fәaliyyәt növü yalnız Milli
Bankdan xüsusi razılıq (lisenziya) alındıqdan sonra hәyata keçirilә bilәr.

Maddә 13-2. Maliyyә xidmәtlәrinin lisenziyalaşdırılması
13-2.1. Milli operator maliyyә xidmәtlәrinin göstәrilmәsi üzrә fәaliyyәti Milli Bankdan aldığı
xüsusi razılıq (lisenziya) әsasında, lisenziyada müәyyәn edilmiş hәcmdә hәyata keçirә bilәr.
Lisenziya verilmәsinin qaydaları Milli Bank tәrәfindәn müәyyәn olunur. Lisenziya alınması
üçün milli operatorun müraciәtinә tәlәb olunan bütün sәnәdlәr tәqdim olunduqdan sonra
әn geci 60 tәqvim günü müddәtindә baxılır vә müvafiq qәrar qәbul edilir. Lisenziya
müddәtsizdir vә verildiyi gündәn qüvvәyә minir.
13-2.2. Milli operatorun filial vә şöbәlәri maliyyә xidmәtlәri sahәsindә yalnız Milli Bankın
icazә verdiyi fәaliyyәt növlәri ilә mәşğul ola bilәrlәr. Filial vә şöbәlәrә icazәlәrin verilmәsi
şәrtlәri milli operatora lisenziyanın verilmәsi qaydalarında müәyyәn olunur.
13-2.3. Maliyyә xidmәtlәrinin hәyata keçirilmәsi, o cümlәdәn poçt әmanәtlәrinin qәbul
edilmәsi üçün xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilmәsi mәsәlәsinә milli operatorun daxili
informasiya, nәzarәt vә risklәri idarәetmә sistemlәrinin yaradılmasından vә onun Milli
Bankın normativ xarakterli aktları ilә müәyyәn edilәn kapital normativinә vә tәşkilati-texniki
tәlәblәrә tam cavab vermәsindәn sonra baxıla bilәr.
13-2.4. Lisenziyanın alınması üçün milli operator qanunvericiliklә müәyyәn edilәn
mәblәğdә dövlәt rüsumu ödәyir.

Maddә 13-3. Milli operatorun maliyyә xidmәtlәri sahәsindә fәaliyyәtinә dair
ümumi tәlәblәr
13-3.1. Bu Qanunda vә Milli Bankın normativ xarakterli aktlarında ayrı qayda nәzәrdә
tutulmadıqda, poçt әmanәtlәrinin qәbul edilmәsinә, poçt hesablarının aparılmasına vә milli
operatorun hәyata keçirdiyi digәr maliyyә xidmәtlәri növlәrinә bank fәaliyyәtini
tәnzimlәyәn normativ hüquqi aktlar tәtbiq edilir. Poçt әmanәtlәrinә “Әmanәtlәrin
sığortalanması haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu şamil olunmur.
13-3.2. Maliyyә xidmәtlәri sahәsindә milli operatorun fәaliyyәti Milli Bank tәrәfindәn
qanunvericiliyә uyğun olaraq bank fәaliyyәtinә şamil edilәn ayrı-ayrı prudensial
normativlәrin vә tәlәblәrin müәyyәn edilmәsi yolu ilә tәnzimlәnir.
13-3.3. Milli operatorun buraxdığı kredit kartının limiti kart sahibinin poçt әmanәtinin
mәblәğindәn artıq ola bilmәz. Maliyyә xidmәtlәri sahәsindә milli operatorun fәaliyyәt riskini
azaltmaq mәqsәdi ilә Milli Bank bir әmanәtçidәn qәbul edilәn әmanәtin maksimum
miqdarını müәyyәn edә bilәr.
13-3.4. Milli operator qәbul etdiyi poçt әmanәtlәrini vә poçt hesablarının qalıq vәsaitlәrini
yerli vә xarici emitentlәrin buraxdığı dövlәt qiymәtli kağızlarında, mәrkәzi bankların qiymәtli
kağızlarında, habelә müvafiq icra hakimiyyәti orqanının Milli Bankla birlikdә müәyyәn etdiyi
investisiya strategiyası çәrçivәsindә mәrkәzi banklarda vә yüksәk reytinqli digәr banklarda
depozitlәrdә, yüksәk reytinqli digәr maliyyә alәtlәrindә, habelә bu Qanunun 13-3.3-cü
maddәsindә nәzәrdә tutulmuş qaydada kredit kartları üzrә yerlәşdirә bilәr.
13-3.5. Milli operator maliyyә xidmәtlәri göstәrdiyi binada (o cümlәdәn filial vә şöbәlәrin
yerlәşdiyi binada) Milli Bankdan aldığı lisenziyanın (icazәnin) surәtini, habelә bu sahәdә
hәyata keçirdiyi fәaliyyәt növlәrinin şәrtlәrini vә qaydalarını hamı üçün rahat görünәn
sahәdә yerlәşdirir.
Maddә 13-4. Maliyyә xidmәtlәri sahәsindә dövlәt nәzarәti
13-4.1. Milli operatorun maliyyә xidmәtlәri sahәsindә fәaliyyәti üzәrindә dövlәt nәzarәti
sәlahiyyәtlәri daxilindә Milli Bank vә qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş qaydada müvafiq
icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn hәyata keçirilir.
13-4.2. Milli operator maliyyә xidmәtlәrinә dair prudensial hesabatları Milli Banka tәqdim
edir. Hesabatların forması, mәzmunu vә dövriliyi Milli Bank tәrәfindәn müәyyәn edilir.
13-4.3. Hesabatların tәhlili nәticәsindә prudensial normativlәrin vә tәlәblәrin pozulması
halları aşkar olunduqda, Milli Bank aşağıdakı tәsir tәdbirlәrini tәtbiq edә bilәr:
13-4.3.1. aşkar olunmuş pozuntuların aradan qaldırılması barәdә milli operatora icrası
mәcburi olan göstәrişlәrin verilmәsi;
13-4.3.2. maliyyә xidmәtlәri sahәsindә ayrı-ayrı fәaliyyәt növlәrinin mәhdudlaşdırılması vә
ya dayandırılması;
13-4.3.3. prudensial normativlәrin (tәlәblәrin) artırılması;

13-4.3.4. milli operatorun ayrı-ayrı filialları (şöbәlәri) tәrәfindәn göstәrilәn maliyyә
xidmәtlәrinin bir qisminin mәhdudlaşdırılması vә ya qadağan edilmәsi;
13-4.3.5. maliyyә xidmәtlәrinә vә bu sahәdә mühasibat işinә rәhbәrlik edәn şәxslәrin
(onların müavinlәrinin), habelә daxili audit bölmәsinin rәhbәrinin vәzifәdәn azad edilmәsi
barәdә milli operatorun rәhbәrliyi qarşısında mәsәlә qaldırılması vә/vә ya hәmin şәxslәrә
qarşı qanunvericiliyә müvafiq qaydada inzibati tәnbeh tәdbirlәrinin görülmәsi.
13-4.4. Milli Bank milli operatora verdiyi lisenziyanı aşağıdakı hallarda lәğv edә bilәr:
13-4.4.1. milli operatorun öz müraciәti әsasında;
13-4.4.2. lisenziya alınması üçün müraciәt edilәrkәn tәqdim edilmiş mәlumatların yanlış
olduğu aşkar edildikdә;
13-4.4.3. lisenziya qüvvәyә mindiyi gündәn milli operator 12 ay müddәtindә maliyyә
xidmәtlәrinin göstәrilmәsinә başlamadıqda;
13-4.4.4. milli operator müflis elan edildikdә vә ya lәğv edildikdә;
13-4.4.5. milli operatorun nizamnamә kapitalının vә ya mәcmu kapitalının miqdarı Milli
Bankın milli operator üçün müәyyәn etdiyi nizamnamә kapitalının vә ya mәcmu kapitalın
minimum miqdarından az olduqda vә ya kapitalın adekvatlıq әmsalı Milli Bankın milli
operator üçün müәyyәn etdiyi normativin 25%-dәn aşağı düşdükdә;
13-4.4.6. milli operator idarәetmәni vә cari fәaliyyәtini etibarlı vә prudensial qaydada
hәyata keçirmәdikdә; 13-4.4.7. milli operator maliyyә xidmәtlәri sahәsindә yol verdiyi ciddi
pozuntuların aradan qaldırılması barәdә Milli Bankın tәlәblәrinә әmәl etmәdikdә;
13-4.4.8. üç hesabat tarixinә Milli Banka prudensial hesabat tәqdim etmәdikdә vә ya
bilәrәkdәn Milli Banka yanlış hesabat vә mәlumat verildiyi faktları müәyyәnlәşdirildikdә.
13-4.5. Milli Bank milli operatorun filial vә ya şöbәsinә verdiyi icazәni aşağıdakı hallarda
lәğv edә bilәr:
13-4.5.1. icazә alınması üçün müraciәt edilәrkәn tәqdim edilmiş mәlumatların yanlış
olduğu aşkar edildikdә;
13-4.5.2. icazәni almış filial vә ya şöbә idarәetmәni vә ya cari fәaliyyәtini etibarlı vә
prudensial qaydada hәyata keçirmәdikdә;
13-4.5.3. maliyyә xidmәtlәri sahәsindә icazәdә nәzәrdә tutulmayan fәaliyyәt növlәrini
hәyata keçirdikdә;
13-4.5.4. filialın vә ya şöbәnin bağlanması haqqında qәrar qәbul edildikdә.
13-4.6. Milli Bank tәtbiq etdiyi tәsir tәdbirlәri vә sanksiyalar barәdә dәrhal milli operatora
yazılı mәlumat verir.

13-4.7. Maliyyә xidmәtlәri sahәsindә aparılan әmәliyyatların qanunauyğunluğunu yoxlamaq
mәqsәdi ilә Milli Bank milli operatordan, o cümlәdәn onun filial vә şöbәlәrindәn idarә
edilmәsinә vә cari fәaliyyәtinә dair sәnәdlәri, o cümlәdәn әmәliyyat sәnәdlәrini, mühasibat
kitablarını, habelә onlara dair izahat tәlәb edә vә yerindә yoxlamalar apara bilәr.
IV Fәsil. Poçt rabitәsi operatorlarının dövlәt vә yerli özünüidarәetmә
orqanları, digәr müәssisәlәrlә münasibәtlәri

Maddә 14. Poçt rabitәsi obyektlәrinin yerlәşdirilmәsi
14.1. Dövlәt hakimiyyәti vә bәlәdiyyә orqanları yaşayış mәntәqәlәrinin, hәmçinin
yaşayış binalarının layihәlәşdirilmәsi, tikintisi vә yenidәn qurulması zamanı Milli
operatorun poçt obyektlәrinin yerlәşdirilmәsi üçün binaların tikintisini, binalarda yerlәrin
vә ya torpaq sahәlәrinin ayrılmasını tәmin etmәlidir.
14.2. Milli operatorun obyektlәrinin yerlәşdirilmәsi üçün torpaq sahәlәri Azәrbaycan
Respublikasının torpaq qanunvericiliyinә uyğun olaraq ayrılır. Avtomobil, dәmiryol
stansiyalarında, hava vә dәniz limanlarında, poçt mübadilә mәntәqәlәrinin binalarının vә
qurğularının tikintisi üçün isә torpaq sahәlәri stansiya vә limanların bilavasitә
yaxınlığında, digәr poçt obyektlәrinin tikintisi üçün isә yaşayış mәntәqәlәrinin mәrkәzi
hissәsindә ayrılmalıdır.
14.3. Ünvan qutuları tikinti müәssisәlәri tәrәfindәn çoxmәrtәbәli binaların birinci
mәrtәbәlәrindә quraşdırılır. Ünvan qutularının alınması vә quraşdırılması xәrclәri bu
evlәrin tikinti xәrclәrinә daxil edilir.
14.4. Fәrdi tikililәrdә istifadәçilәr poçt göndәrişlәrini almaq üçün ünvan qutularını öz
vәsaitlәri hesabına quraşdırırlar.
14.5. Çoxmәrtәbәli binalarda yerlәşәn hüquqi şәxslәr binaların birinci mәrtәbәsindә
ünvan qutuları quraşdırır vә onların yararlı vәziyyәtdә saxlanılmasını tәmin edir.
14.6. Mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq Azәrbaycan Respublikası әrazisindә
fәaliyyәt göstәrәn poçt rabitәsi operatorları qanunvericilik ilә müәyyәn edilmiş qaydada
әmәliyyat-axtarış fәaliyyәtinin subyektlәrinә müvafiq tәdbirlәr keçirilmәsi üçün şәrait
yaratmalı, bu zaman yaranan tәşkilati-texniki mәsәlәlәri hәll etmәli vә istifadә olunan
üsulları gizli saxlamalıdırlar.
Maddә 15. Poçt göndәrişlәrinә tәhlükәsizlik, gömrük vә karantin nәzarәti
15.1. Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә poçt göndәrişlәri vasitәsi ilә idxal vә bu
әrazidәn ixrac olunan mallara gömrük nәzarәti bu Qanuna vә digәr qanunvericilik
aktlarına uyğun hәyata keçirilir.
15.2. Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә daxil olan vә göndәrilәn poçt göndәrişlәrinә
tәhlükәsizlik nәzarәti qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş hallarda vә qaydada hәyata
keçirilir.
15.3. Azәrbaycan Respublikası әrazisindәn sadә vә sifarişli mәktublarda gömrük
ödәnişlәri tәtbiq edilәn әşyaların göndәrilmәsi qadağandır.
15.4. Poçt rabitәsi operatorlarının xaricә göndәrdiklәri vә oradan aldıqları beynәlxalq
poçt göndәrişlәrinә tәhlükәsizlik vә gömrük nәzarәti müәyyәn olunmuş yerlәrdә
müvafiq icra hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn hәyata keçirilir.
15.5. Beynәlxalq poçt göndәrişlәri ilә göndәrilәn mallara tәtbiq edilәn gömrük ödәnişlәri
poçt rabitәsi operatoru tәrәfindәn alınaraq qanunvericiliklә müәyyәn edilәn qaydada
Azәrbaycan Respublikası gömrük orqanlarının hesabına köçürülür.

15.6. Gömrük orqanları tәrәfindәn beynәlxalq poçt göndәrişlәrindә göndәrilәn mallara
dair qәbul edilәn qәrarlara görә poçt rabitәsi operatorları cavabdehlik daşımır. Poçt
rabitәsi operatorları poçt göndәrişlәrindә sәrhәddәn keçirilmәsi qadağan olunan mallar
vә әşyalar barәdә istifadәçilәri әvvәlcәdәn mәlumatlandırmalıdır.
15.7. Beynәlxalq poçt göndәrişlәrindә göndәrilәn vә karantin nәzarәtinә cәlb olunan
mallara karantin nәzarәti müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn hәyata keçirilir.
Maddә 16. Poçt rabitәsindә nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadә
16.1. Milli operatora mәxsus olan vә poçtun daşınmasında istifadә edilәn nәqliyyat
vasitәlәrinin üzәrindә milli operatorun emblemi hәkk edilir vә bu nәqliyyat vasitәlәri
Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulan qaydada operativ
nәqliyyat vasitәlәri hesab edilir.
16.2. Poçt rabitәsi operatorları müqavilә әsasında avtomobil, dәmiryolu, hava, dәniz
nәqliyyatı vasitәsilә öz işçilәrinin müşayiәti yaxud nәqliyyat müәssisәlәrinin
cavabdehliyinә verilmәklә poçtun daşınmasını tәşkil edir.
V Fәsil. Poçt rabitәsi operatorlarının, istifadәçilәrin vә vasitәçilәrin
mәsuliyyәti

Maddә 17. Poçt rabitәsi operatorlarının mәsuliyyәti
17.1. Poçt rabitәsi operatorları istifadәçilәr qarşısında aşağıdakı qaydada maddi
mәsuliyyәt daşıyırlar:
17.1.1. qiymәti bәyan olunmuş poçt göndәrişinin itirilmәsi, oğurlanması, zәdәlәnmәsi
vә xarab olmasına görә poçt göndәrişinin bәyan olunmuş dәyәri hәcmindә;
17.1.2. qiymәti bәyan olunmuş poçt göndәrişinin içәrisindәkilәrin bir hissәsinin
itirildiyi, oğurlandığı zәdәlәndiyi vә xarab olduğu halda hәmin әşyaların göndәricinin
siyahıda göstәrdiyi qiymәtdәn artıq olmamaq şәrti ilә dәymiş ziyanın dәyәri
miqdarında;
17.1.3. daxili sifarişli poçt göndәrişinin vә ya adi bağlamanın itirilmәsinә,
oğurlanmasına, zәdәlәnmәsinә vә xarab olmasına görә ödәnilmiş haqqın 10 misli
miqdarında;
17.1.4. daxili sifarişli poçt göndәrişinin vә ya adi bağlamanın içәrisindәkilәrin bir
hissәsinin itirildiyi, oğurlandığı, zәdәlәndiyi vә xarab olduğu halda 17.1.3-cü maddәdә
göstәrilәn miqdardan artıq olmamaq şәrtilә itәn, oğurlanan, zәdәlәnәn vә xarab olan
әşyanın real dәyәri miqdarında;
17.1.5. itirilmiş, oğurlanmış, zәdәlәnmiş vә xarab olmuş poçt göndәrişinә görә bu
Qanunun 17.1.1-ci vә 17.1.3-cü maddәlәrindә nәzәrdә tutulan kompensasiyalardan
әlavә bәyan olunmuş qiymәtә görә ödәniş haqqı istisna olmaqla, digәr ödәniş haqları
miqdarında;
17.1.6. beynәlxalq sifarişli poçt göndәrişinin, adi bağlamanın vә ya onların
içәrisindәkilәrin bir hissәsinin itirilmәsinә, oğurlanmasına, zәdәlәnmәsinә vә xarab
olmasına görә Ümumdünya Poçt İttifaqının aktlarında, qәrarlarında vә tövsiyәlәrindә
nәzәrdә tutulan miqdardan az olmamaqla;
17.1.7. teleqramın mәtnindә mәna dәyişikliyinә sәbәb olan tәhriflәrә yol verilmәsinә
görә ödәniş haqqının 10 misli miqdarında;
17.1.8. pul baratının ödәnilmәdiyi vә ya qismәn ödәnildiyinә görә - ödәnilmәmiş

mәblәğ miqdarında;
17.1.9. poçt göndәrişinin nәzarәt-keçid müddәtlәri üzrә normativlәrә riayәt
edilmәdiyi halda ödәniş haqqının mәblәğindәn artıq olmamaq şәrtilә hәr gecikdirilәn
zaman vahidi üçün ödәniş haqqının 10%-i miqdarında;
17.1.10. içәrisindә sağlamlıq müәssisәsinә yollayış, avia, dәmiryol vә digәr gediş
biletlәri olan daxili qiymәtli mәktubun nәzarәt-keçid müddәtlәri üzrә normativlәrә
riayәt edilmәmәsi sәbәbindәn onların istifadә müddәtlәri keçdiyi halda dәymiş ziyanın
real dәyәri (göndәrici tәrәfindәn siyahıda göstәrilmiş qiymәtdәn artıq olmamaq
şәrtilә) miqdarında.
17.2. Bu Qanunun 17.1-ci maddәdә göstәrilәn kompensasiya vә ödәniş haqları
göndәriciyә vә ya onun yazılı müraciәtinә әsasәn ünvan sahibinә ödәnilir.
17.3. İtirilmiş vә ya oğurlanmış poçt göndәrişi kompensasiya vә ödәniş haqları
ödәnildikdәn sonra tapılarsa, qarşılıqlı razılıq әsasında ödәnilmiş kompensasiya
vә ödәniş haqları geri alındıqdan sonra bu poçt göndәrişi 5(beş) iş günü müddәtindә
göndәriciyә vә ya ünvan sahibinә verilir.
17.4.
Poçt rabitәsi operatorları aşağıdakı hallarda istifadәçilәr qarşısında
mәsuliyyәt daşımırlar:
17.4.1. poçt göndәrişinin itirilmәsi, içәrisindәkilәrin xarab olması, zәdәlәnmәsi vә ya
çatışmazlığı fors-major hadisәsi nәticәsindә baş verdikdә;
17.4.2. poçt göndәrişinin içәrisindәkilәrinin çatışmazlığı, zәdәlәnmәsi vә ya xarab
olması göndәrilәn әşyaların xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq baş verdikdә;
17.4.3. poçt göndәrişinin vә ya onun içәrisindәkilәrinin bir hissәsinin itirilmәsi,
oğurlanması, zәdәlәnmәsi, xarab olması, poçt göndәrişinin gecikdirilmәsi hallarında
әldә olunmayan gәlirә, dolayı dәymiş ziyana vә mәnәvi zәrәrә görә;
17.4.4. ünvan sahibi vә ya göndәrici poçt göndәrişinin qәbuluna dair iltizamnamә
verdikdә;
17.4.5. gömrük orqanlarının qәbul etdiklәri qәrara görә;
17.4.6. mәhkәmәnin qәrarı ilә poçt göndәrişinin götürüldüyü, üzәrinә hәbs
qoyulduğu vә müsadirә edildiyi hallara görә.

Maddә 18. İstifadәçilәrin mәsuliyyәti
İstifadәçilәr poçt göndәrişinin içәrisinә qanunvericiliklә göndәrilmәsi qadağan edilmiş
әşyaların qoyulması vә ya göndәrilәn әşyaların lazımi qaydada qablaşdırılmaması
nәticәsindә digәr poçt göndәrişlәrinin zәdәlәnmәsinә vә xarab olmasına görә poçt
rabitәsi operatorunun istifadәçilәr qarşısında daşıdığı maddi mәsuliyyәt miqdarında
mәsuliyyәt daşıyırlar.
Maddә 19. Poçt rabitәsi vasitәçilәrinin mәsuliyyәti
Poçt göndәrişlәrinin daşınmasında vasitәçilik edәn hüquqi vә ya fiziki şәxslәr poçt
rabitәsi
operatorları
qarşısında
poçt
göndәrişlәrinin
onların
tәqsiri
ucbatından itirilmәsinә, oğurlanmasına vә ya zәdәlәnmәsinә görә poçt
operatorlarının istifadәçilәr qarşısında daşıdığı maddi mәsuliyyәt miqdarında
mәsuliyyәt daşıyırlar.
Maddә 20. Poçt göndәrişlәrindәki yazışmanın, poçt göndәrişlәrinә dair
mәlumatların mәxfiliyi

20.1. Poçt göndәrişlәrindәki yazışmanın, poçt göndәrişlәrinә dair mәlumatların
mәxfiliyi bu Qanunla vә Azәrbaycan Respublikasının digәr qanunvericilik aktları ilә
qorunur.
20.2. Poçt rabitәsi sahәsindә işlәyәn şәxslәr poçt göndәrişlәrindәki yazışmanın, poçt
göndәrişlәrinә dair mәlumatların mәxfiliyini qorumalıdır.
20.3. Poçt göndәrişlәrinin üzәrinә hәbs qoyulması vә müsadirә edilmәsi müvafiq
qanunvericiliklә tәnzimlәnir.
Maddә 21. İstifadәçilәrin hüquqları
21.1. Poçt rabitәsi xidmәtlәrinin göstәrilmәsi üzrә öhdәliklәr icra edilmәdikdә vә ya
qismәn icra olunduqda istifadәçi poçt rabitәsi operatoruna öz iradını bildirmәk
hüququna malikdir.
21.2. Poçt göndәrişinin çatdırılmaması, gecikdirilmәsi, oğurlanması, zәdәlәnmәsi vә
itirilmәsi ilә bağlı istifadәçinin iradı göndәrişin qәbulu günündәn keçәn 6 (altı) ay
әrzindә müvafiq poçt rabitәsi operatorunun istәnilәn poçt mәntәqәsinә verilә bilәr.
21.3. İstifadәçilәrin daxili göndәrişlәrә dair iradı 15 (on beş) iş günü әrzindә,
beynәlxalq göndәrişlәrә görә iradı isә 3 (üç) ay әrzindә baxılmalı vә qәbul olunan
qәrar barәdә dәrhal istifadәçiyә yazılı mәlumat verilmәlidir.
21.4. İstifadәçinin iradı poçt rabitәsi operatoru tәrәfindәn tәmin olunmadıqda vә ya
qismәn tәmin edildikdә, yaxud baxılmasının nәticәsi haqqında vaxtında cavab
alınmadıqda istifadәçi iddia ilә mәhkәmәyә müraciәt etmәk hüququna malikdir.
Maddә 22. Poçt rabitәsi sahәsindә tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi
22.1. Poçt göndәrişlәrinin, obyektlәrinin, işçilәrinin vә istifadәçilәrinin tәhlükәsizliyini
tәmin etmәk mәqsәdilә poçt rabitәsi operatoru qanunvericiliyә uyğun müvafiq
tәdbirlәr hәyata keçirir.
22.2. Poçt rabitәsi sahәsindә tәhlükәsizlik tәdbirlәrini hәyata keçirәn şәxslәr poçt
rabitәsi sahәsindә qanunvericiliyin pozulması hallarını araşdırarkәn poçtla tәmasda
olan bütün müәssisәlәr (hava limanı, dәmir yolu nәqliyyatı, dәniz limanı, avtomobil
nәqliyyatı) bu şәxslәrә onların fәaliyyәti üçün lazım olan şәraiti tәmin etmәlidirlәr.
VI Fәsil. Poçt rabitәsi xidmәtlәri göstәrilmәsinin xüsusiyyәtlәri

Maddә 23. Poçt rabitәsi sahәsindә istifadә olunan dil
23.1. Azәrbaycan Respublikasının bütün әrazisindә poçt rabitәsi operatorları
tәrәfindәn kargüzarlıq qanunvericiliyә uyğun olaraq Azәrbaycan dilindә aparılır.
23.2. Daxili poçt göndәrişlәrindә ünvanlar vә qeydlәr Azәrbaycan dilindә
yazılmalıdır.
23.3. Beynәlxalq poçt göndәrişlәri Azәrbaycan Respublikasının beynәlxalq
müqavilәlәrinin tәlәblәrinә uyğun tәrtib edilir vә işlәnilir.
23.4. Tranzit ölkәlәrdә müәyyәn çәtinliklәrin yaranmaması üçün göndәrişin
ünvanlandığı ölkәnin adı Ümumdünya Poçt İttifaqı tәrәfindәn qәbul olunmuş
beynәlxalq dillәrin birindә yazıla bilәr.
Maddә 24. Uçot-hesabat vaxtı

Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә poçt rabitәsi xidmәtlәri üçün vahid uçothesabat vaxtı – Bakı vaxtı tәtbiq edilir. Beynәlxalq poçt rabitәsindә uçot-hesabat
vaxtı Azәrbaycan Respublikasının beynәlxalq müqavilәlәrinә әsasәn müәyyәn
edilir.
VII Fәsil. Yekun müddәalar

Maddә 25. Poçt rabitәsi sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlıq
25.1. Poçt rabitәsi sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlıq Azәrbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinә vә beynәlxalq müqavilәlәrinә, poçt rabitәsi
operatorlarının xarici poçt rabitәsi operatorları ilә bağladığı müqavilәlәrә
müvafiq olaraq hәyata keçirilir.
25.2. Poçt rabitәsi sahәsindә beynәlxalq layihәlәrin hәyata keçirilmәsindә iştirak
edәn Azәrbaycan Respublikasının hüquqi vә fiziki şәxslәri xarici hüquqi vә fiziki
şәxslәrlә Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә uyğun müqavilәlәr
bağlaya bilәrlәr.
25.3. Universal poçt rabitәsi xidmәtlәri sahәsindә beynәlxalq fәaliyyәti müvafiq
icra hakimiyyәti orqanı hәyata keçirir vә sәlahiyyәtlәri çәrçivәsindә digәr
ölkәlәrin poçt müdiriyyәtlәri ilә qarşılıqlı әlaqәlәr yaradır, beynәlxalq
tәşkilatlarda Azәrbaycan Respublikasını tәmsil edir vә maraqlarını qoruyur.
25.4. Azәrbaycan Respublikasının poçt rabitәsi üzrә beynәlxalq tәşkilatlarda
iştirakı ilә bağlı üzvlük haqları müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn
ödәnilir.
Maddә 26. Bu Qanunun pozulmasına görә mәsuliyyәt
Bu Qanunun tәlәblәrinin pozulmasına görә hüquqi vә fiziki şәxslәr Azәrbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinә uyğun mәsuliyyәt daşıyırlar.
Maddә 27. Mübahisәlәrin hәlli
27.1. Poçt rabitәsi fәaliyyәti ilә bağlı mübahisәlәr Azәrbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinә uyğun olaraq mәhkәmә qaydasında hәll edilir.
27.2. Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә vә xarici dövlәtlәrin әrazilәrindә
yerlәşәn poçt müәssisәlәri arasında mübahisәlәr Azәrbaycan Respublikasının
müvafiq qanunvericiliyi vә beynәlxalq müqavilәlәri ilә nәzәrdә tutulmuş
qaydada hәll olunur.
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