
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

MALİYYƏ NAZİRLİYİNİN KOLLEGİYASI 

QƏRAR  

  

№ Q-02 

  

Bakı şəhəri                                                                                        “24” yanvar 2014-cü il 

  

“İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı 

bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi və bəzi normativ hüquqi aktların ləğv 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2011-ci il 06 dekabr 

tarixli Q-01 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında 

  

İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 14 may tarixli 649-IVQD nömrəli 

Qanununun tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 04 iyul 

tarixli 937 nömrəli Fərmanının 1.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan 

Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyası 

  

QƏRARA ALIR: 

  

1.        Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2011-ci il 06 dekabr tarixli Q-01 

nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə sığorta 

şəhadətnaməsinin forması, onun çap olunması və doldurulması Qaydaları”nda aşağıdakı 

dəyişikliklər edilsin: 

1.1. 1.3-cü bənddə “9.5” rəqəmləri “8.1-1” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;   

1.2. 2.1-ci bəndə “blanklarının əsli və surəti” sözləri “blankları” sözü ilə əvəz edilsin; 

1.3. 2.2-ci bənddə “Blankların əsli” sözləri “Blanklar” sözü ilə əvəz edilsin, “, surəti isə 

adi A4 kağız formatında olan ağ vərəqdə, yalnız üz hissədən ibarət olmaqla” sözləri 

çıxarılsın; 

1.4. 2.3-cü bənddə “əsli və surətinin” sözləri çıxarılsın; 

1.5. 2.4-cü bənddə “əslinin” sözü çıxarılsın; 

1.6. 2.5-ci bənd ləğv edilsin; 

1.7. 2.7-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“2.7. Büro çap olunmuş şəhadətnamə blanklarının seriya və nömrələrini həmin 

şəhadətnamə blanklarının Büroya daxil olduğu tarixdən 1 iş günü müddətində müvafiq 

informasiya sisteminə daxil etməlidir.” 

1.8. 3.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:  



“3.1. Sığorta müqaviləsinin bağlanması üçün ilk öncə informasiya sistemi tərəfindən 

tələb olunan aşağıdakı məlumatlar sığortaçının əməkdaşı və ya sığorta vasitəçisi tərəfindən 

həmin sistemdə qeyd edilir:” 

1.9. 3.1.2.1-ci bənddə “nömrəsi” sözündən sonra “, 2.4-cü bənddə vətəndaşların 

şəxsiyyət vəsiqəsinin PİN kodu (fotoşəkil olan hissəsinin axırıncı sətrinin son səkkiz 

simvolunun ilk yeddisi), hərbiçilərə münasibətdə isə onların şəxsiyyətini təsdiq edən 

sənədin seriya və nömrəsi” sözləri əlavə edilsin; 

1.10. 3.1.2.2-ci bənddə “nömrəsi” sözündən sonra “, 2.4-cü bənddə VÖEN-i” sözləri 

əlavə edilsin; 

1.11. 3.1.3-cü bənddə “rekvizitləri” sözü “adı, nömrəsi və verildiyi tarix” sözləri ilə əvəz 

edilsin; 

1.12. Aşağıdakı məzmunda 3.1–1 - 3.1–3-cü bəndlər əlavə edilsin: 

“3.1–1. Şəhadətnamə, müvafiq blankın nömrəsi informasiya sisteminə daxil edilməklə 

avtomatik qeydiyyata alındıqdan sonra texniki vasitədə çap olunmaqla və ya əl ilə 

doldurulur. 

3.1–2. Şəhadətnamə formasının “Şəhadətnamə №” hissəsində informasiya sistemi 

tərəfindən avtomatik müəyyən edilən müvafiq nömrə qeyd edilir. 

3.1–3. Blank, onun qırmızı şriftlə qeyd edilmiş BA-dan başlayan iki hərfli “Seriya”sı və 

eyni rənglə göstərilmiş “№” işarəsindən sonrakı altı rəqəmli nömrəsi müvafiq olaraq 

blankın yaşıl şriftlə doldurulması nəzərdə tutulan “Seriya” və “№”si xanalarında qeyd 

olunmaqla informasiya sistemi tərəfindən təsdiqlənməlidir.” 

1.13. 3.2-ci bənddə “əsli” sözü çıxarılsın; 

1.14. 3.3-cü bənd ləğv edilsin; 

1.15. “Daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə sığorta şəhadətnaməsinin forması, onun 

çap olunması və doldurulması Qaydaları”na Əlavənin “Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 

şəhadətnaməsi” hissəsində “Sığortalının (hüquqi şəxs olduqda, səlahiyyətli 

nümayəndəsinin) imzası __________” sözləri çıxarılsın; 

1.16. Həmin Əlavənin “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanunundan Çıxarış” hissəsində ikinci abzas aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“Maddə 8.1-1. İcbari sığorta müqaviləsi yalnız “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununda nəzərdə tutulmuş informasiya sistemi vasitəsilə bağlandığı və 

həmin sistemin informasiya ehtiyatında mövcud olduğu halda etibarlıdır.”; 

1.17. Həmin Əlavənin Qeyd hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

"1. Sığortalının bağladığı icbari sığorta müqaviləsinin mövcudluğu barədə mobil 

telefon və internet vasitəsilə müvafiq informasiya sistemindən təsdiqləyici bilgi almaq və 

həmin müqavilədə əks olunan məlumatları əldə etmək imkanı vardır. 

2. Sığortalı və ya sığorta olunan bu şəhadətnamə əsasında bağlanmış icbari sığorta 



müqaviləsi üzrə hüquqlarının pozulduğunu hesab etdiyi hallarda 404-46-99 nömrəli 

telefonla və ya www.sigorta.maliyye.gov.az internet səhifəsində mövcud olan «Sorğu və 

müraciətlər» bölməsi, yaxud info@maliyye.gov.az elektron poçt ünvanı vasitəsilə Bakı 

şəhəri, Səməd Vurğun küçəsi-83 ünvanında yerləşən Azərbaycan Respublikası Maliyyə 

Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinə şikayət edə bilər.” 

2.         Həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki 

məsuliyyətin icbari sığortası üzrə sığorta şəhadətnaməsinin forması, onun çap olunması və 

doldurulması Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

2.1. 1.3-cü bənddə “5.3-cü” sözündən sonra “8.1-1-ci” sözü əlavə edilsin; 

2.2. 2.1-ci bəndə “blanklarının əsli və surəti” sözləri “blankları” sözü ilə əvəz edilsin; 

2.3. 2.2-ci bənddə “Blankların əsli” sözləri “Blanklar” sözü ilə əvəz edilsin, “surəti isə adi 

A4 kağız formatında olan ağ vərəqdə, yalnız üz hissədən ibarət olmaqla çap edilir” sözləri 

çıxarılsın; 

2.4. 2.3-cü bənddə “əsli və surətinin” sözləri çıxarılsın; 

2.5. 2.4-cü bənddə “əslinin” sözü çıxarılsın; 

2.6. 2.5-ci bənd ləğv edilsin; 

2.7. 2.7-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“2.7. Büro çap olunmuş şəhadətnamə blanklarının seriya və nömrələrini həmin 

şəhadətnamə blanklarının Büroya daxil olduğu tarixdən 1 iş günü müddətində müvafiq 

informasiya sisteminə daxil etməlidir.” 

2.8. 3.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:  

“3.1. Sığorta müqaviləsinin bağlanması üçün ilk öncə informasiya sistemi tərəfindən 

tələb olunan aşağıdakı məlumatlar sığortaçının əməkdaşı və ya sığorta vasitəçisi tərəfindən 

həmin sistemdə qeyd edilir:” 

2.9. 3.1.3-cü bənddə “rekvizitləri” sözü “adı, nömrəsi və verildiyi tarix” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 

2.10. Aşağıdakı məzmunda 3.1–1 - 3.1–3-cü bəndlər əlavə edilsin: 

“3.1–1. Şəhadətnamə, müvafiq blankın nömrəsi informasiya sisteminə daxil edilməklə 

avtomatik qeydiyyata alındıqdan sonra texniki vasitədə çap olunmaqla və ya əl ilə 

doldurulur. 

3.1–2. Şəhadətnamə formasının “Şəhadətnamə №” hissəsində informasiya sistemi 

tərəfindən avtomatik müəyyən edilən müvafiq nömrə qeyd edilir. 

3.1–3. Blank, onun qırmızı şriftlə qeyd edilmiş CA-dan başlayan iki hərfli “Seriya”sı və 

eyni rənglə göstərilmiş “№” işarəsindən sonrakı altı rəqəmli nömrəsi müvafiq olaraq 

blankın bənövşəyi şriftlə doldurulması nəzərdə tutulan “Seriya” və “№”si xanalarında qeyd 

olunmaqla informasiya sistemi tərəfindən təsdiqlənməlidir.” 

2.11. 3.2-ci bənddə “əsli” sözü çıxarılsın; 

2.12. 3.3-cü bənd ləğv edilsin; 



2.13. “Daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə sığorta şəhadətnaməsinin forması, onun 

çap olunması və doldurulması Qaydaları”na Əlavənin “Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı 

mülki məsuliyyətin icbari sığorta şəhadətnaməsi” hissəsində “Sığortalının (hüquqi şəxs 

olduqda, səlahiyyətli nümayəndəsinin) imzası ______” sözləri çıxarılsın; 

2.14. həmin Əlavənin “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanunundan Çıxarış” hissəsinə aşağıdakı məzmunda ikinci abzas əlavə edilsin: 

“Maddə 8.1-1. İcbari sığorta müqaviləsi yalnız “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununda nəzərdə tutulmuş informasiya sistemi vasitəsilə bağlandığı və 

həmin sistemin informasiya ehtiyatında mövcud olduğu halda etibarlıdır. 

2.15. həmin Əlavənin Qeyd hissəsinə aşağıdakı məzmunda birinci bənd əlavə edilsin 

və qeyd hissəsinin mətni ikinci bənd hesab edilsin: 

“1. Sığortalının bağladığı icbari sığorta müqaviləsinin mövcudluğu barədə mobil 

telefon və internet vasitəsilə müvafiq informasiya sistemindən təsdiqləyici bilgi almaq və 

həmin müqavilədə əks olunan məlumatları əldə etmək imkanı vardır.” 

3.        Həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki 

məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta şəhadətnaməsinin forması, onun çap olunması 

və doldurulması Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

3.1.            1.3-cü bənddə “5.3-cü,” sözündən sonra “8.1-1-ci,” sözü əlavə edilsin, “51.1-

ci” sözü çıxarılsın; 

3.2.            2.3-cü bənddə “çap olunma tarixindən” sözləri” “həmin şəhadətnamə 

blanklarının Büroya daxil olduğu tarixdən” sözləri ilə əvəz edilsin, “avtonəqliyyat vasitəsi 

sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə” sözləri çıxarılsın; 

3.3.  3.1-ci bənddə “avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari 

sığortası üzrə”, “(bundan sonra – “informasiya sistemi”)” sözləri çıxarılsın; 

3.4.  3.6.1-ci bənddə “isə” sözü çıxarılsın, mötərizədən sonra “, hərbiçilərə 

münasibətdə isə onların şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi” sözləri əlavə 

edilsin; 

3.5.  3.8-ci bənddə “avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari 

sığortası üzrə” sözləri çıxarılsın; 

3.6.  “Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə 

sığorta şəhadətnaməsinin forması, onun çap olunması və doldurulması Qaydaları”na 

Əlavənin “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan Çıxarış 

hissəsində ikinci abzas aşağıdakı redaksiyada verilsin:  

“Maddə 8.1-1. İcbari sığorta müqaviləsi yalnız “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununda nəzərdə tutulmuş informasiya sistemi vasitəsilə bağlandığı və 

həmin sistemin informasiya ehtiyatında mövcud olduğu halda etibarlıdır.” 

4.        Həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası üzrə sığorta 

şəhadətnaməsinin forması, çap olunması və doldurulması Qaydaları”nda aşağıdakı 

dəyişikliklər edilsin: 



4.1. 1.3-cü bənddə “9.5-ci” sözü “8.1-1-ci”, “36.1-ci” sözü isə “66-cı” sözləri ilə əvəz 

edilsin; 

4.2. 2.1-ci bəndə “blanklarının əsli və surəti” sözləri “blankları” sözü ilə əvəz edilsin; 

4.3. 2.2-ci bənddə “Blankların əsli” sözləri “Blanklar” sözü ilə əvəz edilsin, “, surəti isə 

adi A4 kağız formatında olan ağ vərəqdə, yalnız üz hissədən ibarət olmaqla” sözləri 

çıxarılsın; 

4.4. 2.3-cü bənddə “əsli və surətinin” sözləri çıxarılsın; 

4.5. 2.4-cü bənddə “əslinin” sözü çıxarılsın; 

4.6. 2.5-ci bənd ləğv edilsin; 

4.7. 2.7-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“2.7. Büro çap olunmuş şəhadətnamə blanklarının seriya və nömrələrini həmin 

şəhadətnamə blanklarının Büroya daxil olduğu tarixdən 1 iş günü müddətində müvafiq 

informasiya sisteminə daxil etməlidir.” 

4.8. 3.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:  

“3.1. Sığorta müqaviləsinin bağlanması üçün ilk öncə informasiya sistemi tərəfindən 

tələb olunan aşağıdakı məlumatlar sığortaçının əməkdaşı və ya sığorta vasitəçisi tərəfindən 

həmin sistemdə qeyd edilir:” 

4.9. 3.1.2.1-ci bənddə “nömrəsi” sözündən sonra “, 2.4-cü bənddə VÖEN-i” sözləri 

əlavə edilsin; 

4.10. 3.1.2.2-ci bənddə “nömrəsi” sözündən sonra “, 2.4-cü bənddə VÖEN-i” sözləri 

əlavə edilsin; 

4.11. Aşağıdakı məzmunda 3.1–1 - 3.1–3-cü bəndlər əlavə olunsun: 

“3.1–1. Şəhadətnamə, müvafiq blankın nömrəsi informasiya sisteminə daxil edilməklə 

avtomatik qeydiyyata alındıqdan sonra texniki vasitədə çap olunmaqla və ya əl ilə 

doldurulur. 

3.1–2. Şəhadətnamə formasının “Şəhadətnamə №” hissəsində informasiya sistemi 

tərəfindən avtomatik müəyyən edilən müvafiq nömrə qeyd edilir. 

3.1–3. Blank, onun qırmızı şriftlə qeyd edilmiş DA-dan başlayan iki hərfli “Seriya”sı və 

eyni rənglə göstərilmiş “№” işarəsindən sonrakı altı rəqəmli nömrəsi müvafiq olaraq 

blankın qəhvəyi şriftlə doldurulması nəzərdə tutulan “Seriya” və “№”si xanalarında qeyd 

olunmaqla informasiya sistemi tərəfindən təsdiqlənməlidir. 

4.12. 3.2-ci bənddə “əsli” sözü çıxarılsın; 

4.13. 3.3-cü bənd ləğv edilsin; 

4.14. “Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası üzrə sığorta şəhadətnaməsinin forması, 

çap olunması və doldurulması Qaydaları”na Əlavənin “Sərnişinlərin icbari fərdi qəza 

sığortası şəhadətnaməsi ” hissəsində “Sığortalının (hüquqi şəxs olduqda, səlahiyyətli 

nümayəndəsinin) imzası ___________” sözləri çıxarılsın; 

4.15. həmin Əlavənin “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanunundan Çıxarış hissəsi üzrə: 

4.15.1. ikinci abzas aşağıdakı redaksiyada verilsin: 



“Maddə 8.1-1. İcbari sığorta müqaviləsi yalnız “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununda nəzərdə tutulmuş informasiya sistemi vasitəsilə bağlandığı və 

həmin sistemin informasiya ehtiyatında mövcud olduğu halda etibarlıdır.” 

4.15.2. dördüncü abzasda “qanunvericilikdə” sözü “qanunda” sözü ilə əvəz edilsin; 

4.15.3. beşinci abzasda “36.1” rəqəmləri “66” rəqəmləri ilə əvəz edilsin; 

4.16. həmin Əlavənin Qeyd hissəsinə aşağıdakı məzmunda birinci bənd əlavə edilsin 

və qeyd hissəsinin mətni ikinci bənd hesab edilsin: 

"1. Sığortalının bağladığı icbari sığorta müqaviləsinin mövcudluğu barədə mobil 

telefon və internet vasitəsilə müvafiq informasiya sistemindən təsdiqləyici bilgi almaq və 

həmin müqavilədə əks olunan məlumatları əldə etmək imkanı vardır.” 

5. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş “İcbari sığorta növlərinin aparılmasına icazə verilməsi 

üçün Əlavə Tələblər”in 3–1-ci hissəsində ”avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki 

məsuliyyətinin icbari sığortası” sözləri “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş hər hansı icbari sığorta” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 

6. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki 

məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə yol-nəqliyyat hadisəsi iştirakçılarının tərtib etdiyi 

protokolun forması və tərtib edilməsi” Qaydasında aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

6.1. Qaydaya Əlavə 1-in “Qeyd” hissəsinin üçüncü abzası ləğv edilsin. 

6.2. Qaydaya Əlavə 2-in I hissəsinin üçüncü abzası ləğv edilsin, yeddinci abzasında 

“müvafiq” sözü “yol-nəqliyyat hadisəsi haqqında” sözləri ilə əvəz edilsin. 

6.3. Qaydaya Əlavə 3 yeni redaksiyada təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

7. Maliyyə və sığorta bazarının tənzimlənməsi şöbəsinə və Dövlət Sığorta Nəzarəti 

Xidmətinə tapşırılsın ki, bu Qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi 

Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 

Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsinlər. 

  

Kollegiyanın sədri, 

Azərbaycan Respublikasının 

Maliyyə naziri Samir Şərifov 

  

  

  



“Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin 

mülki məsuliyyətinin icbari sığortası 

üzrə Yol-nəqliyyat hadisəsinin 

iştirakçılarının tərtib etdiyi protokolun 

forması və tərtib edilmə Qaydası”na 

Əlavə 3 

  

Yol-nəqliyyat hadisələrinin nümunəvi sxemləri 

  

Sxemlərdə istifadə olunan şərti işarələr: 

«А»və «В» − yol-nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olan avtonəqliyyat vasitələri; 

«0» − yol-nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı hadisə nəticəsində dəyən zərərə görə 

məsuliyyət daşımır. 

«1» − yol-nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı hadisə nəticəsində dəyən zərərə səbəb 

olan, yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə məsuliyyət daşıyır. 

«1/2» − yol-nəqliyyat hadisəsinin hər iki iştirakçısı yol hərəkəti qaydalarının müvafiq 

tələblərini pozmaqla hadisə nəticəsində dəymiş zərərə görə birgə məsuliyyət daşıyırlar. 

       yol-nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olan və həmin hadisənin baş 

verməsinə görə yol hərəkəti qaydalarının müvafiq tələblərini pozmaqla 

məsuliyyət daşıyan avtonəqliyyat vasitəsi; 

  

       yol-nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olan, lakin həmin hadisənin baş 

verməsinə görə məsuliyyət daşımayan avtonəqliyyat vasitəsi; 

  

və   yol-nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olan və həmin 

hadisənin baş verməsinə görə yol hərəkəti qaydalarının 

müvafiq tələblərini pozmaqla birgə məsuliyyət daşıyan 

avtonəqliyyat vasitələri; 

  

          yol-nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olan və icazə verilmiş 

maksimum kütləsi 3,5 t-dan artıq olan yük avtomobili; 

  

     yol-nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olan və icazə verilmiş maksimum 



kütləsi 2,5 t-dan artıq olan yük avtomobili; 

  

   yol-nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olan və sürəti 40 km/s-dan artıq 

olmayan avtonəqliyyat vasitəsi; 

  

       yol-nəqliyyat hadisəsində iştirak etməyən avtonəqliyyat vasitəsi; 

  

  

       avtonəqliyyat vasitəsinin hərəkət istiqaməti; 

  

             avtomobillərin toqquşması zamanı zərbə yeri; 

  

           işıqfor (yanan işıq çarpaz xətlərlə və ya “ox” işarəsi ilə qeyd edilir) 

  

       yolun hərəkət hissəsindəki maneə 

  

  

  

Sxemlərin izahında istifadə olunan akronimlər: 

  

  YHH Qanun – “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu; 

  

  YNH – yol-nəqliyyat hadisəsi; 

  

  

  

 

 

 

 

 
 



I. Eyni istiqamətdə hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti zamanı baş verən yol 

nəqliyyat hadisələri 

  

Sxem № 1.1 Şərh А В 

 

A yerdəyişmə zamanı özündən sağda 

hərəkət edən B-yə yol vermir. Beləliklə, 

A YHH Qanunun 42-ci maddəsinin 

beşinci hissəsinin tələblərini pozur. 

1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

A B 

9 

10 

9 

17 

  

Sxem № 1.2 Şərh А В 

 

A yerdəyişmə zamanı özündən solda 

hərəkət edən B-yə yol vermir. Beləliklə, A 

YHH Qanunun 42-ci maddəsinin beşinci 

hissəsinin tələblərini pozur. 

1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

A B 

9 

10 

17 

9 

  

Sxem № 1.3 Şərh А В 

 

A və B eyni vaxtda yerdəyişmə edərkən 

A B-yə yol vermir. Beləliklə, A YHH 

Qanunun 42-ci maddəsinin beşinci 

hissəsinin tələblərini pozur. 

1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

9 

10 

9 

10 

17 



 Sxem № 1.4 Şərh А В 

 

A sola dönərkən düzgün mövqe tutmur 

və B ilə toqquşur. Beləliklə, A YHH 

Qanunun 42-ci maddəsinin altıncı 

hissəsinin tələblərini pozur. 

1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

10 

13 

17 

8 

  

Sxem № 1.5 Şərh А В 

 

A sola dönərkən sol kənar zolaqda 

mövqe tutmur və eyni zamanda sol 

kənar zolaqdan hərəkət hissəsi ilə bir 

səviyyədə yerləşən eyni istiqamətli 

hərəkət zolağı ilə sola dönən B ilə 

toqquşur. Beləliklə, A YHH Qanunun 42-

ci maddəsinin altıncı hissəsinin 

tələblərini pozur. 

1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

13 

17 
13 

  

Sxem № 1.6 Şərh А В 

 

B sola dönməni 5.8.1 və ya 5.8.2 

nişanlarının olduğu halda hərəkət 

hissəsi ilə bir səviyyədə yerləşən eyni 

istiqamətli tramvay yolları ilə yerinə 

yetirir. A sola dönərkən sol kənar 

vəziyyəti tutmur. Beləliklə, A və B YHH 

Qanunun 42-ci maddəsinin altıncı 

hissəsinin tələblərini pozur. 

1/2 1/2 

  



  

Sxem № 1.7 Şərh А В 

 

B sola dönməni sol kənar zolaqdan 

yerinə yetirir. A sola dönməni 5.8.1 və 

ya 5.8.3 nişanlarının olduğu halda 

hərəkət hissəsi ilə bir səviyyədə yerləşən 

eyni istiqamətli tramvay yolları ilə yerinə 

yetirir. Beləliklə, A YHH Qanunun 42-ci 

maddəsinin altıncı hissəsinin tələblərini 

pozur. 

1 0 
YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

13 
13 

17 

  

Sxem № 1.8 Şərh А В 

 

A sola dönməni hərəkət hissəsinin sol 

kənar zolağı ilə yerinə yetirir. B sola 

dönməni hərəkət hissəsi ilə bir 

səviyyədə yerləşən eyni istiqamətli 

tramvay yolları ilə yerinə yetirir. Beləliklə, 

A YHH Qanunun 42-ci maddəsinin 

altıncı hissəsinin tələblərini pozur. 

1 0 YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А 

  

В 

  

  

  

13 

17 

  

  

  

13 

  



  

Sxem № 1.9 Şərh А В 

 

A sağa dönməni hərəkət hissəsinin sağ 

kənar zolağı ilə hərəkət etmək imkanı 

olduğu halda, sağ kənar zolaqla yerinə 

yetirmir. B YHH Qanunun tələblərinə 

riayət edərək sol kənar zolaqla hərəkət 

edir. Beləliklə, A YHH Qanunun 42-ci 

maddəsinin yeddinci hissəsinin 

tələblərini pozur. 

1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

12 

18 
  

  

Sxem № 1.10 Şərh А В 

 

B sağa dönməni tormozlama 

zolağından, A isə sol kənar zolaqdan 

yerinə yetirir. Beləliklə, A YHH Qanunun 

42-ci maddəsinin yeddinci hissəsinin 

tələblərini pozur. 

1 0 
YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

9 

12 

  

9 

12 

17 

  

Sxem № 1.11 Şərh А В 

 

A hərəkət hissəsində olan maneənin sol 

tərəfindən ötüb keçir. B sol hərəkət 

zolağı ilə hərəkət edir. Beləliklə, A YHH 

Qanunun 42-ci maddəsinin beşinci 

hissəsinin tələblərini pozur. 

1 0 
YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

9 

10 
9 



 Sxem № 1.12 Şərh А В 

 

А və Вeyni istiqamətdə eyni zolaqda 

hərəkət edir. Beləliklə, A YHH Qanunun 

50-ci maddəsinin üçüncü hissəsinin 

tələblərini pozur. 

1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

8 8 

  

Sxem № 1.13 Şərh А В 

 

А və Вeyni istiqamətdə eyni zolaqda 

hərəkət edir. B döngədə sola dönür. 

Beləliklə, A YHH Qanunun 50-ci 

maddəsinin üçüncü hissəsinin 

tələblərini pozur. 

1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

8 
8 

13 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Sxem № 1.14 Şərh А В 

 

А və Вeyni istiqamətdə eyni zolaqda 

hərəkət edir. B döngədə sağa dönür. 

Beləliklə, A YHH Qanunun 50-ci 

maddəsinin üçüncü hissəsinin 

tələblərini pozur. 

1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

8 

8 

12 

  

  

Sxem № 1.15 Şərh А В 

 

A bir istiqamətdə 2-dən çox hərəkət 

zolağı olan yolun hərəkət hissəsinin sol 

kənar zolağı ilə hərəkət edərək 

qarşısında hərəkət edən yük avtomobili 

(icazə verilən maksimum kütləsi 3.5 

tondan çox olan) ilə toqquşur. Beləliklə, 

A YHH Qanunun 50-ci maddəsinin 

üçüncü hissəsinin tələblərini pozur. 

1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

8 8 

  

Sxem № 1.16 Şərh А В 

 

A bir istiqamətdə 2 hərəkət zolağı olan 

hərəkət hissəsinin sol kənar zolağı ilə 

hərəkət edərək qarşısında hərəkət edən 

nəqliyyat vasitəsi (surəti 40 km/saatdan 

çox olmayan) ilə toqquşur. Beləliklə, A 

YHH Qanunun 50-ci maddəsinin üçüncü 

hissəsinin tələblərini pozur. 1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

8 8 



 Sxem № 1.17 Şərh А В 

 

B hərəkət zolaqlarının sərhədlərini 

göstərən nişanlanma xəttinin üstündən 

keçərək hərəkət edir. A B-dən arxada 

hərəkət edir. Beləliklə, A YHH Qanunun 

50-ci maddəsinin üçüncü hissəsinin 

tələblərini pozur. 

1 0 YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

8 8 (və ya 9) 

  

Sxem № 1.18 Şərh А В 

 

А və В yol kənarı ilə hərəkət edir. A, B-

dən arxada hərəkət edir. Beləliklə, A YHH 

Qanunun 50-ci maddəsinin üçüncü 

hissəsinin tələblərini pozur. 

1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

8 8 (və ya 9) 

  

Sxem № 1.19 Şərh А В 

 

В ayırıcı zolaqla hərəkət edir. A sol kənar 

zolaqda B-nin arxası ilə hərəkət edir. 

Beləliklə, A YHH Qanunun 50-ci 

maddəsinin üçüncü hissəsinin tələblərini 

pozur. 

1 0 
YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

8 8 (və ya 9) 

  



Sxem № 1.20 Şərh А В 

 

A ayırıcı zolaqla hərəkət edir. B sol kənar 

zolaqda A-nın qarşısında hərəkət edir. 

Beləliklə, A YHH Qanunun 1-ci 

maddəsinin 14-cü bəndinin və 50-ci 

maddəsinin üçüncü hissəsinin tələblərini 

pozur. 

1 0 YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

8 (və ya 9) 8 (və ya 9) 

 
 

  

Sxem № 1.21 Şərh А В 

 

В yol çiyini ilə hərəkət edir. A sağ kənar 

zolaqda B-nin arxası ilə hərəkət edir. 

Beləliklə, A YHH Qanunun 50-ci 

maddəsinin üçüncü hissəsinin tələblərini 

pozur. 

1 0 
YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

8(və ya 9) 8 (və ya 9) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Sxem № 1.22 Şərh А В 

 

A yol çiyini ilə hərəkət edir. B sağ kənar 

zolaqda A-nın qarşısında hərəkət edir. 

Beləliklə, A YHH Qanunun 50-ci 

maddəsinin üçüncü hissəsinin 

tələblərini pozur. 

1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

8 (və ya 9) 8 (və ya 9) 

  

 
 

Sxem № 1.23 Şərh А В 

 

A B-nin onu ötməyə başlamasına əmin 

olmadan eyni istiqamətli yolda növbəti 

nəqliyyat vasitəsini ötməyə başlayır. 

Beləliklə, A YHH Qanunun 51.-ci 

maddəsinin birinci hissəsinin ikinci 

bəndinin tələblərini pozur. 
1 0 YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

9 

10 

11 

17 

9 

11 

  

  

Sxem № 1.24 Şərh А В 

 

A ötməni yerinə yetirərkən ötməni başa 

çatdırmadan hərəkət zolağını dəyişir və 

B ilə toqquşur. Beləliklə, A YHH 

Qanunun 51-ci maddəsinin birinci 

hissəsinin üçüncü bəndinin tələblərini 

pozur. 
1 0 YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

9 

11 

9 

17 



  

Sxem № 1.25 Şərh А В 

 

A ötmə hərəkətini yerinə yetirərkən 

ötməni başa çatdırmadan hərəkət 

zolağını dəyişir və bunun nəticəsində 

nəqliyyat vasitələrinin toqquşması baş 

verir. Beləliklə, A YHH Qanunun 51-ci 

maddəsinin birinci hissəsinin üçüncü 

bəndinin tələblərini pozur. 1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

9 

11 

9 

17 

  

 
 

Sxem № 1.26 Şərh А В 

 

A ötmə, yandan keçmə və ya yerdəyişmə 

prosesində olan və əvvəldən eyni 

hərəkət zolağında B-ni ötməyə başlayır. 

Beləliklə, A YHH Qanunun 51-ci 

maddəsinin birinci hissəsinin ikinci 

bəndinin və 51-ci maddəsinin beşinci 

hissəsinin tələblərini pozur. 1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

9 

11 

9 

11 

17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Sxem № 1.27 Şərh А В 

 

5.1 və 5.3 nişanları ilə işarələnmiş 

avtomagistralda və ya avtomobillər üçün 

yolda eyni istiqamətdə hərəkət edən B 

(icazə verilən maksimum kütləsi 3.5 

tondan çox olan yük avtomobili) və A 

eyni zamanda yerdəyişmə edir: A sağ 

zolağa, B isə üçüncü və ya sonrakı 

zolağa. Beləliklə, A YHH Qanunun 42-ci 

maddəsinin beşinci hissəsinin tələblərini 

pozur. 

1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

9 

10 

  

9 

10 

17 

  

Sxem № 1.28 Şərh А В 

 

A dayanacaqdan (duracaqda) yola çıxır 

və öz zolağı ilə hərəkət edən B-yə yol 

vermir. Beləliklə, A YHH Qanunun 42-ci 

maddəsinin dördüncü hissəsinin 

tələblərini pozur. 

1 0 
YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

2 (və ya 4) 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



II. Əks istiqamətlərdə hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti zamanı baş verən 

yol nəqliyyat hadisələri 

  

Sxem № 2.1 Şərh А В 

 

A hərəkət hissəsinin hərəkət istiqaməti 

dəyişə bilən zolağına çıxır. B həmin 

zolaqda qarşılıqlı svetoforun icazə 

siqnalında hərəkət edir. Beləliklə, A 

YHH Qanunun 59-cu maddəsinin 

səkkizinci hissəsinin tələblərini pozur. 

1 0 YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

16   

  

Sxem № 2.2 Şərh А В 

 

A və B hərəkət hissəsinin 1.9 nişanlama 

xətti ilə işarələnmiş, qarşılıqlı 

svetoforun siqnallarının sönməsi ilə 

hərəkət istiqaməti dəyişə bilən zolaqda 

hərəkət edirlər. Beləliklə, A və B YHH 

Qanunun 59-cu maddəsinin səkkizinci 

hissəsinin tələblərini pozurlar. 1/2 1/2 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

    

  



  

Sxem № 2.3 Şərh А В 

 

A hərəkət hissəsinin kəsişməsindən 

çıxarkən əks istiqamətli hərəkət zolağına 

çıxır və B ilə toqquşur. Beləliklə, A YHH 

Qanunun 42-ci maddəsinin altıncı 

hissəsinin və 42-ci maddəsinin yeddinci 

hissəsinin tələblərini pozur. 

1 0 YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

13 

16 
  

  

Sxem № 2.4 Şərh А В 

 

B öz zolağı ilə düzünə hərəkət edir. A 

əks istiqamətli hərəkət üçün nəzərdə 

tutulmuş yolla onun qarşısına çıxır. 

Beləliklə, A YHH Qanunun 49-cu 

maddəsinin ikinci hissəsinin tələblərini 

pozur. 
1 0 YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

16   

  

Sxem № 2.5 Şərh А В 

 

B üç hərəkət zolağı olan yolun sağ kənar 

zolağı ilə hərəkət edir. A bu zolağa çıxır. 

Beləliklə, A YHH Qanunun 49-cu 

maddəsinin üçüncü hissəsinin tələblərini 

pozur. 

1 0 
YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

16   



 Sxem№ 2.6 Şərh А В 

 

A və B ayırıcı zolaqla hərəkət edirlər. 

Beləliklə, A və B YHH Qanunun 1-ci 

maddəsinin 14-cü bəndinin tələblərini 

pozurlar. 

1/2 1/2 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

    

  

Sxem № 2.7 Şərh А В 

 

A ötmə zamanı qarşıdan gələn nəqliyyat 

vasitələri üçün təhlükənin olub-

olmamasına əmin olmur və bu da B ilə 

toqquşmaya gətirib çıxarır. Beləliklə, A 

YHH Qanunun 51-ci maddəsinin birinci 

hissəsinin üçüncü bəndinin tələblərini 

pozur. 1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

11 

16 
  

  

Sxem № 2.8 Şərh А В 

 

A nizamlanan yolayrıcında ötmə zamanı 

əks istiqamətli hərəkət zolağına keçir və 

B ilə toqquşur. Beləliklə, A YHH 

Qanunun 51-ci maddəsinin beşinci 

hissəsinin birinci bəndinin tələblərini 

pozur. 
1 0 YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

11 

16 
  

  



  

Sxem № 2.9 Şərh А В 

 

A nizamlanmayan yolayrıcında baş yol 

olmayan yolla hərəkət edərkən ötmə 

zamanı əks istiqamətli hərəkət zolağına 

keçir və B ilə toqquşur. Beləliklə, A YHH 

Qanunun 51-ci maddəsinin beşinci 

hissəsinin birinci bəndinin tələblərini 

pozur. 1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

11 

16 
  

  

Sxem № 2.10 Şərh А В 

 

A ötən və ya maneənin yanından keçən 

nəqliyyat vasitəsini ötür və B ilə 

toqquşur. Beləliklə, A YHH Qanunun 51-

ci maddəsinin beşinci hissəsinin 

dördüncü bəndinin tələblərini pozur. 

1 0 
YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

11 

16 
  

  

Sxem № 2.11 Şərh А В 

 

A yoxuşun axırında və ya yolun 

məhdudiyyətli görünüşlü digər 

sahəsində əks istiqamətli hərəkət 

zolağına çıxmaqla ötməni yerinə yetirir 

və B ilə toqquşur. Beləliklə, A YHH 

Qanunun 51-ci maddəsinin beşinci 

hissəsinin beşinci bəndinin tələblərini 

pozur. 

1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

11 

16 
  

  



  

Sxem № 2.12 Şərh А В 

 

A enişlə aşağı hərəkət edir və maneə 

olan yolda yoxuşla yuxarı gedən 

nəqliyyat vasitəsinə yol vermir. 

Beləliklə, A YHH Qanunun 51-ci 

maddəsinin yeddinci hissəsinin 

tələblərini pozur. 

1 0 YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

  

10 

16 

19 

  

Sxem № 2.13 Şərh А В 

 

A üç hərəkət zolağı olan yolda orta 

zolaqla hərəkət edir. B də həmin 

zolaqda hərəkət edir. Beləliklə, A və B 

YHH Qanunun 49-cu maddəsinin 

üçüncü hissəsinin tələblərini pozurlar. 

1/2 1/2 
YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

    

  



III. Nəqliyyat vasitələrinin bir birinə doğru bucaq altında hərəkəti zamanı baş verən 

yol nəqliyyat hadisələri 

  

Sxem № 3.1 Şərh А В 

 

A sola dönməni yerinə yetirir, B isə sağ 

kənar zolaqdan (tormozlama zolağının 

olduğu halda) sağa dönməni yerinə 

yetirir. Beləliklə, A YHH Qanunun 77-ci 

maddəsinin dördüncü bəndinin 

tələblərini pozur. 
1 0 YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

13 12 

  

Sxem № 3.2 Şərh А В 

 

B svetoforun və ya nizamlayıcının icazə 

verən siqnalında, A isə qadağa 

siqnalında keçir. Beləliklə, A YHH 

Qanunun 60-cı maddəsinin ikinci 

hissəsinin tələblərini pozur. 

1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Sxem № 3.3 Şərh А В 

 

A sürətləndirmə zolağından istifadə 

etmədən baş yola çıxır. B baş yolla 

düzünə hərəkət edir. Beləliklə, A YHH 

Qanunun 42-ci maddəsinin yeddinci 

hissəsinin tələblərini pozur. 

1 0 
YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

12 

18 
  

  

Sxem № 3.4 Şərh А В 

 

A B-dən solda olduğu halda sağa 

dönür, B isə sola dönür. Beləliklə, A və B 

YHH Qanunun 42-ci maddəsinin altıncı 

hissəsinin birinci bəndinin tələblərini 

pozurlar. 

1/2 1/2 
YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

12 

17 

13 

  

  

Sxem № 3.5 Şərh А В 

 

B əks istiqamətli hərəkət zolağı ilə 

hərəkət edir və sola dönən A ilə 

toqquşur. Beləliklə, B YHH Qanunun 

49-cu maddəsinin ikinci hissəsinin, A 

isə 42-ci maddəsinin birinci hissəsinin 

tələblərini pozurlar. 
1/2 1/2 YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

13 

17 

11 

16 

  
 



Sxem № 3.6 Şərh А В 

 

B hərəkət hissəsinin 1.9 üfüqi 

nişanlanma xətti (reversiv hərəkətlə 

nizamlanma) ilə nişanlanmış orta zolağı 

ilə hərəkət edir. A kəsişən yoldan sağa 

dönərək bu zolağa daxil olur. Bu 

halda A YHH Qanunun 69-cu 

maddəsinin yeddinci hissəsinin 

dördüncü bəndinin tələblərini pozur. 

  

1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

12   

  

Sxem № 3.7 Şərh А В 

 

B 5.9, 5.10.1, 5.10.3 nişanları ilə 

işarələnmiş marşrut nəqliyyat vasitələri 

üçün nəzərdə tutulmuş zolaqla hərəkət 

edir. A sola dönür. Beləliklə, A YHH 

Qanunun 77-ci maddəsinin 4-cü 

hissəsinin tələblərini pozur. 

1 0 YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

13   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Sxem № 3.8 Şərh А В 

 

B 5.9, 5.10.1, 5.10.3 nişanları ilə 

işarələnmiş marşrut nəqliyyat vasitələri 

üçün nəzərdə tutulmuş zolaqla hərəkət 

edir. A baş yola çıxarkən sola dönür. 

Beləliklə, A YHH Qanunun 77-ci 

maddəsinin birinci hissəsinin tələblərini 

pozur. 1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

13 

17 

18 

  

  

Sxem № 3.9 Şərh А В 

 

A svetoforun yaşıl işığında sola 

dönərkən qarşıdan düzünə hərəkət edən 

B-yə yol vermir. Beləliklə, A YHH 

Qanunun 76-cı maddəsinin birinci 

hissəsinin tələblərini pozur. 

1 0 
YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

13   

  



  

Sxem № 3.10 Şərh А В 

 

A svetoforun qırmızı siqnalı ilə eyni 

vaxtda əlavə bölməsində yandırılmış ox 

işarəsi istiqamətində sağa dönür və 

svetoforun yaşıl siqnalında hərəkət edən 

B-yə yol vermir. Beləliklə, A YHH 

Qanunun 76-cı maddəsinin ikinci 

hissəsinin tələblərini pozur. 1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

12 

17 
  

  

Sxem № 3.11 Şərh А В 

 

A svetoforun icazə siqnalında hərəkət 

edir və yol ayrıcında hərəkəti başa 

çatdırmaqda olan B-yə yol vermir. 

Beləliklə, A YHH Qanunun 76-cı 

maddəsinin beşinci hissəsinin tələblərini 

pozur. 
1 0 YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

    

  

Sxem № 3.12 Şərh А В 

 

Eyni əhəmiyyətli olmayan yolların 

kəsişdiyi yolayrıcında A baş yolla hərəkət 

edən B-yə yol vermir. Beləliklə, A YHH 

Qanunun 77-ci maddəsinin birinci 

hissəsinin tələblərini pozur. 

1 0 
YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

18 17 

  



 Sxem № 3.13 Şərh А В 

 

Eyni əhəmiyyətli yolların kəsişdiyi 

yolayrıcında A sağdan yaxınlaşan B-yə 

yol vermir. Beləliklə, A YHH Qanunun 

77-ci maddəsinin üçüncü hissəsinin 

tələblərini pozur. 

1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

  17 

  

Sxem № 3.14 Şərh А В 

 

B yanıb-sönən sarı siqnal olan baş 

yolla hərəkət edir. A yanıb-sönən sarı 

siqnal olan ikinci dərəcəli yolla hərəkət 

edir. Beləliklə, A YHH Qanunun 75-ci 

maddəsinin dördüncü hissəsinin və 

77-ci maddəsinin birinci hissəsinin 

tələblərini pozur. 1 0 
YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

18 17 

  

Sxem № 3.15 Şərh А В 

 

B yaşayış zonasına bitişik yolla hərəkət 

edir. A yaşayış zonasından bu yola çıxır. 

Beləliklə, A YHH Qanunun 45-ci 

maddəsinin üçüncü hissəsinin 

tələblərini pozur. 

1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

4   



IV. Nəqliyyat vasitələrinin geriyə hərəkəti zamanı baş verən yol nəqliyyat hadisələri 

  

Sxem № 4.1 Şərh А В 

 

Ageriyə hərəkət edir. B isə önə hərəkət 

edir. Beləliklə, A YHH Qanunun 42-ci 

maddəsinin on üçüncü hissəsinin 

tələblərini pozur. 

1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

15   

  

Sxem № 4.2 Şərh А В 

 

A səkinin kənarındakı dayanacaqdan 

geriyə hərəkət edərək çıxır. B yolla 

hərəkət edir. Beləliklə, A YHH Qanunun 

42-ci maddəsinin on üçüncü hissəsinin 

tələblərini pozur. 

1 0 
YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

2 (və ya 4) 

15 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sxem № 4.3 Şərh А В 

 

B səkinin kənarındakı dayanacaqdan 

geriyə hərəkət edərək çıxır. Bu zaman A 

yolla geriyə hərəkət edir. Beləliklə, A və 

B YHH Qanunun 42-ci maddəsinin on 

üçüncü hissəsinin tələblərini pozur. 

1/2 1/2 
YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

15 
2 (və ya 4) 

15 

Sxem № 4.4 Şərh А В 

 

A avtomagistralda və ya 5.3 nişanı ilə 

işarələnmiş yolda geriyə hərəkət edir. 

B isə öz zolağı ilə hərəkət edir. 

Beləliklə, A YHH Qanunun 42-ci 

maddəsinin on üçüncü hissəsinin 

tələblərini pozur. 

1 0 YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

15   

  



V.Dayanan nəqliyyat vasitəsi ilə qarşılaşan zamanı baş verən 

yol nəqliyyat hadisələri 

  

Sxem № 5.1 Şərh А В 

 

B YHH Qanunun tələblərinə uyğun 

şəkildə parklama edib. A-nın sürücüsü 

dayanacaqdan çıxarkən B ilə toqquşur. 

Beləliklə, A YHH Qanunun 42-ci 

maddəsinin birinci hissəsinin tələblərini 

pozur. 
1 0 YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

2 (və ya 4) 1 

  

Sxem № 5.2 Şərh А В 

 
  

 

A dayanmaq (durmaq) üçün manevr 

edərkən YHH Qanunun tələblərinə 

uyğun şəkildə parklama etmiş B ilə 

toqquşur. Beləliklə, A YHH Qanunun 

42-ci maddəsinin birinci hissəsinin 

tələblərini pozur. 

1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

3 (və ya 5) 1 



Sxem № 5.3 Şərh А В 

 
  

 
  

 

A dayanmaq (durmaq) üçün manevr 

edərkən YHH Qanunun tələblərinə 

uyğun olmayan şəkildə parklama etmiş 

B ilə toqquşur. Beləliklə, A YHH 

Qanunun 42-ci maddəsinin birinci 

hissəsinintələblərini pozur. 

1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

3 (və ya 5) 1 

  

  

 

 

 
 



Sxem № 5.4 Şərh А В 

 

B yol kənarının mövcudluğu şəraitində 

yolun kifayət qədər görünən sahəsində 

hərəkət hissəsində dayanıb. A hərəkət 

təhlükəsizliyini təmin etməyərək B ilə 

toqquşur. Beləliklə, A YHH Qanunun 50-

ci maddəsinin birinci hissəsinin 

tələblərini pozur. 

  

1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

  1 

  

Sxem № 5.5 Şərh А В 

 

B ikinci cərgədə dayanıb. A hərəkətin 

təhlüksizliyini təmin edə bilmir və B ilə 

toqquşur. Beləliklə, A YHH Qanunun 50-

ci maddəsinin birinci hissəsinin 

tələblərini pozur. 

1 0 
YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

  1 

  

Sxem № 5.6 Şərh А В 

 
 

 

B 5.1 və 5.3-lə işarələnmiş 

avtomagistralda və ya avtomobillər 

üçün nəzərdə tutulmuş yolun sağ kənar 

zolağında dayanıb. A sağ kənar zolaqla 

hərəkət edir və B ilə toqquşur. Beləliklə, 

A YHH Qanunun 50-ci maddəsinin 

birinci hissəsinin tələblərini pozur. 
1 0 

YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

  1 

 



Sxem № 5.7 Şərh А В 

 

A nəqliyyat vasitəsinin öz-özünə 

hərəkəti də daxil olmaqla digər zəruri 

tədbirlər görməyib və bu da onun B ilə 

toqquşmasına səbəb olub. Beləliklə, A 

YHH Qanunun 52-ci maddəsinin 

doqquzuncu hissəsinin tələblərini pozur. 
1 0 YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

15 1 

  

Sxem № 5.8 Şərh А В 

 

A hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etmədən 

dayanaraq qapını açıb. Nəticədə B A ilə 

toqquşur. Beləliklə, A YHH Qanunun 52-ci 

maddəsinin səkkizinci hissəsinin tələblərini 

pozur. 

1 0 
YNH barədə protokolun 13-cü bəndi 

А В 

1 

17 
  

 


