İşarə

Pozuntu növü

İXM-in
maddəsi

Cərimə

Nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti zamanı telefonu
əldə saxlamaqla ondan istifadə etmə

155.6

50 azn

Təhlükəsizlik kəmərini bağlamadan nəqliyyat
vasitəsini idarə etmə

151-2.3

40 azn

Yol ayrıcını keçmə qaydalarının pozulması

151.2

60 azn + 3 bal

Svetoforun və ya nizamlayıcının
qadağanedici işarəsi verilərkən hərəkətin
davam etdirilməsi

151.2

60 azn + 3 bal

Müəyyən edilmiş sürət həddini aşma:
- 10-20 km/s
- 20-40 km/s
- 40-60 km/s
- > 60 km/s

151-1.1
151-1.2
151-1.3
151-1.4

10 azn
50 azn + 2 bal
150 azn + 3 bal
250 azn + 4 bal

Dayanma və ya durma qaydalarını pozma

158-1.1

20 azn

Ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələrinin
dayanacaq meydançasında və ya onlara 15
metrdən az yaxınlıqda dayanma

158-1.2

40 azn

Piyada keçidində piyadaya yol verilməməsi

151-3

50 azn

Qadağan olunan yerdə ötmə:
- əks istiqamətli hərəkət zolağına çıxmadan
- əks istiqamətli hərəkət zolağına çıxmaqla

151.1
151.2

40 azn
60 azn + 3 bal

151.1
151.2

40 azn
60 azn + 3 bal

151.3-1

100 azn + 4 bal

151.3

80 azn + 4 bal

Bütöv xətt nişanlanmanın pozulması:
- eyni istiqamətli hərəkət zolağına çıxmaqla
- qismən əks istiqamətli hərəkət zolağına
çıxmaqla
- tamamilə əks istiqamətli hərəkət zolağına
çıxmaqla
- Dəmiryol keçidlərinin keçilmə qaydalarının
pozulması
- Qəza şəraitinin yaradılması
İdarə etmə:
- hüquqsuz
- vəsiqəsiz

152.2
-

100 azn
Cərimə yoxdur, lakin 3
saat ərzində vəsiqəni
təqdim etmək lazımdır

Sərxoş vəziyyətdə idarə etmə

152-1.1

300 azn + 5 bal və ya
6 aydan 1 ilədək
müddətə
məhdudlaşdırılması

dövlət qeydiyyat nişanı:
-öz yerində olmaması (və ya çirkli)
- olmaması

155.1
155.3

40 аzn
60 azn + 4 bal

Sərnişin daşıma qaydalarının pozulması

151.2

60 аzn + 3 bal

Yük daşıma qaydalarının pozulması

151.1

40 azn

İcbarı sığortanın olmaması

253-1.3

50 azn

İşıq cihazlarından və səs siqnallarından
istifadə qaydalarının pozulması

151-2.2

30 azn

