Lotereyaların təәşkili vəә keçirilməәsi Qaydaları
1. Ümumi müddəәalar
1.1
Bu
Qaydalar
“Lotereyalar
haqqında”
Azəәrbaycan
Respublikasının
Qanununa
vəә
Azəәrbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2009-cu il 05 mart tarixli 70 nömrəәli Fəәrmanı
iləә
təәsdiq
edilmiş
“Azəәrbaycan
Respublikasının
Qiyməәtli
Kağızlar üzrəә Dövləәt Komitəәsi haqqında” ƏӘsasnaməәyəә uyğun
olaraq hazırlanmışdır vəә lotereya təәşkilatçısı (bundan sonra –
Təәşkilatçı)
təәrəәfindəәn
lotereyaların
(stimullaşdırıcı
lotereyalar
istisna
olmaqla)
təәşkili,
keçirilməәsi,
məәlumatların
açıqlanması
vəә
Azəәrbaycan
Respublikasının
Qiyməәtli Kağızlar üzrəә Dövləәt Komitəәsinəә (bundan sonra – QKDK)
hesabatların təәqdim edilməәsi qaydalarını təәnzimləәyir.
2. Lotereyanın şəәrtləәri
2.1
Lotereyanın şəәrtləәrinin təәsdiq edilməәsi haqqında qəәrar
Təәşkilatçının icra orqanının rəәhbəәri təәrəәfindəәn qəәbul edilir.
2.2
Lotereyanın
şəәrtləәrindəә
aşağıdakı
məәlumatlar
göstəәrilməәlidir:
2.2.1
lotereyanın şəәrtləәrinin təәsdiq edilməәsi haqqında
qəәrarın tarixi vəә nömrəәsi;
2.2.2
Təәşkilatçının tam adı vəә olduğu yer;
2.2.3
lotereyanın adı vəә keçirilməә forması;
2.2.4
lotereyanın keçirilməәsi müddəәti;
2.2.5
lotereyanın keçirildiyi əәrazi;
2.2.6
lotereyanın uduş fonduna daxil olan uduşların
adları, həәr uduş adı üzrəә sayı, habeləә qeyri-pul
uduşlarının həәr birinin qiyməәti; uduş fondunun
məәbləәği satılmış lotereya biletləәrinin məәbləәğindəәn
asılı olaraq müəәyyəәn edildikdəә isəә, uduş fondunun
satılmış
lotereya
biletləәrinin
ümumi
məәbləәğinəә
minimal faiz nisbəәti;
2.2.7
uduş fondunun oynanılması qaydası;
2.2.8
uduş fondunun oynanılması tarixi(ləәri) haqqında
məәlumat;
2.2.9
lotereya biletinin nümunəәsi;
2.2.10
lotereya biletləәrinin sayı vəә nömrəәləәri (uduş
fondunun məәbləәği satılmış lotereya biletləәrinin
məәbləәğindəәn
asılı
olaraq
müəәyyəәn
ediləәn
lotereyalarda istifadəә olunan lotereya biletləәri
istisna olmaqla);
2.2.11 bir lotereya biletinin vəә ya bir oyun variantının
qiyməәti;
2.2.12 uduşlu lotereya biletləәrinin Təәşkilatçı təәrəәfindəәn
qəәbulu vəә uduşların ödəәnilməәsi müddəәti vəә qaydası.

2.3
Məәqsəәdli lotereyanın şəәrtləәrindəә bu Qaydaların 2.2-ci
bəәndindəә
göstəәriləәn
məәlumatlardan
əәlavəә
lotereyanın
keçirilməәsi barəәdəә qəәrarın tarixi, onu qəәbul etmiş dövləәt
orqanının adı vəә maliyyəәləәşdiriləәn layihəә haqqında məәlumat
göstəәrilməәlidir.
2.4
Təәşkilatçı
lotereya
iştirakçısının
təәləәbi
iləә
lotereyanın şəәrtləәrini ona təәqdim etməәlidir.
2.5
Lotereyanın şəәrtləәri Təәşkilatçının möhürü iləә təәsdiq
edilməәli vəә icra orqanının rəәhbəәri təәrəәfindəәn imzalanmalıdır.
2.6
Təәşkilatçı
lotereyanın
şəәrtləәrini
yalnız
lotereya
qeydiyyata alındıqdan sonra, lotereya biletləәrinin satışı
başlanana qəәdəәr kütləәvi informasiya vasitəәləәri iləә elan
etməәlidir.
3. Lotereya biletləәrinin hazırlanmasına vəә rekvizitləәrinəә
dair təәləәbləәr
3.1
Lotereya
biletindəә
əәn
azı
aşağıdakı
məәlumatlar
göstəәrilməәlidir:
3.1.1
Təәşkilatçının tam adı vəә olduğu yer;
3.1.2
lotereyanın adı vəә keçirilməә forması;
3.1.3
lotereya biletinin seriyası (olduqda) vəә nömrəәsi;
3.1.4
tirajın nömrəәsi vəә həәmin tirajın uduş fondunun
oynanılması tarixi (tirajlı lotereyalar üçün);
3.1.5
lotereyanın uduş fonduna daxil olan uduşların
adları, həәr uduş adı üzrəә sayı, habeləә qeyri-pul
uduşlarının həәr birinin qiyməәti; uduş fondunun
məәbləәği satılmış lotereya biletləәrinin məәbləәğindəәn
asılı olaraq müəәyyəәn edildikdəә isəә, uduş fondunun
satılmış lotereya biletləәrinin ümumi məәbləәğinəә faiz
nisbəәti;
3.1.6
uduş fondunun oynanılması qaydası;
3.1.7
uduşlu lotereya biletləәrinin Təәşkilatçı təәrəәfindəәn
qəәbulu vəә uduşların ödəәnilməәsi müddəәti vəә qaydası;
3.1.8
lotereyanın qeydiyyat tarixi vəә nömrəәsi;
3.1.9
lotereya biletinin vəә ya bir oyun variantının
qiyməәti;
3.1.10
lotereya biletini çap etmiş hüquqi şəәxsin adı, ona
verilmiş bütün növ qiyməәtli kağız blanklarının
hazırlanması vəә satışı fəәaliyyəәtinəә xüsusi razılığın
(lisenziyanın) qeydiyyat nömrəәsi vəә verilməә tarixi.
3.2
Lotereya biletləәrindəә olan məәlumatlar onların istifadəә
edildiyi lotereyanın şəәrtləәrindəә göstəәriləәn məәlumatlarla eyni
olmalıdır.
3.3
Lotereya biletləәri (digəәr formada məәlumat daşıyıcıları
olan lotereya biletləәri istisna olmaqla) bütün növ qiyməәtli
kağız blanklarının hazırlanması vəә satışı fəәaliyyəәtinəә xüsusi

razılığa (lisenziyaya) sahib olan hüquqi şəәxsləәr təәrəәfindəәn
hazırlanmalıdır.
3.4
Digəәr formada məәlumat daşıyıcıları olan lotereya
biletləәrindəә aşağıdakılar göstəәrilməәlidir:
3.4.1 Təәşkilatçının tam adı vəә olduğu yer;
3.4.2 lotereyanın adı vəә keçirilməә forması;
3.4.3 lotereya biletinin seriyası (olduqda) vəә nömrəәsi;
3.4.4 tirajın nömrəәsi vəә həәmin tirajın uduş fondunun
oynanılması tarixi (tirajlı lotereyalar üçün);
3.4.5 lotereyanın uduş fonduna daxil olan uduşların
adları, həәr uduş adı üzrəә sayı, habeləә qeyri-pul
uduşlarının
həәr
birinin
qiyməәti;
uduş
fondunun
məәbləәği satılmış lotereya biletləәrinin məәbləәğindəәn
asılı olaraq müəәyyəәn edildikdəә isəә, uduş fondunun
satılmış lotereya biletləәrinin ümumi məәbləәğinəә faiz
nisbəәti;
3.4.6 uduşlu lotereya biletləәrinin Təәşkilatçı təәrəәfindəәn
qəәbulu vəә uduşların ödəәnilməәsi müddəәti vəә qaydası;
3.4.7 lotereyanın qeydiyyat tarixi vəә nömrəәsi;
3.4.8
lotereya biletinin vəә ya bir oyun variantının
qiyməәti.
4. Lotereya biletləәrinin elektron qaydada satılması
4.1
Təәşkilatçı digəәr formada məәlumat daşıyıcıları olan
lotereya biletləәrinin elektron qaydada satışını elektron
ticarəәt haqqında qanunvericiliyəә uyğun olaraq vəә xüsusi
elektron sistem vasitəәsi iləә həәyata keçirməәlidir.
4.2
Xüsusi elektron sistem aşağıdakılara imkan verməәlidir:
4.2.1.
həәr bir lotereya iştirakçısı üçün lotereya
hesabının açılmasına, o cümləәdəәn “istifadəәçi adı” vəә
“şifrəә”-nin müəәyyəәn edilməәsinəә vəә dəәyişdirilməәsinəә;
4.2.2.
lotereya iştirakçısının bank hesabından lotereya
hesabına, habeləә lotereya hesabından bank hesabına
köçürməәləәr edilməәsinəә vəә bu barəәdəә məәlumatların
uçotunun aparılmasına;
4.2.3.
lotereya
iştirakçısı
təәrəәfindəәn
lotereya
biletləәrinin
seçilməәsinəә,
təәrtib
edilməәsinəә
vəә
alınmasına;
4.2.4.
lotereya
iştirakçısı
təәrəәfindəәn
lotereya
hesabındakı
qalıq
haqqında
məәlumatların
onun
elektron poçtuna göndəәrilməәsinəә vəә çap olunmasına;
4.2.5.
lotereya iştirakçısı təәrəәfindəәn alınmış lotereya
biletinin
nüsxəәsinin
onun
elektron
poçtuna
göndəәrilməәsinəә vəә çap olunmasına.
4.3
Lotereya iştirakçısı üçün xüsusi elektron sistemdəә
lotereya hesabının açılması, lotereya hesabına köçürməәləәrin
edilməәsi vəә uduşların ödəәnilməәsi zamanı təәşkilatçı lotereya

iştirakçısını
eyniləәşdirməәli
vəә
bu
zamanı
onun
adını,
soyadını, atasının adını, doğulduğu tarix (gün, ay, il) vəә yer
(ölkəә, rayon, şəәhəәr, qəәsəәbəә, kəәnd), şəәxsiyyəәtini təәsdiq edəәn
səәnəәdin seriya vəә nömrəәsini müəәyyəәnləәşdirməәlidir.
4.4
Təәşkilatçı xüsusi elektron sisteməә nəәzarəәtin təәmin
edilməәsi məәqsəәdiləә QKDK-nı aşağıdakılara imkan verəәn birbaşa
çıxışla təәmin etməәlidir:
4.4.1
lotereyanın təәşkili vəә keçirilməәsinəә nəәzarəәt
etməәk, o cümləәdəәn bilet nömrəәsi vəә seriyası,
lotereyanın adı vəә keçirilməә forması, tiraj nömrəәsi
vəә tarixi, habeləә lotereya iştirakçısının adı vəә
soyadı üzrəә axtarışlar aparmaq, habeləә nəәticəәləәrin
elektron vəә çap formasında çıxarışlarını almaq;
4.4.2
lotereya iştirakçısının bank hesabından lotereya
hesabına, habeləә lotereya hesabından bank hesabına
edilmiş
köçürməәləәrləә
bağlı
məәlumatlara
nəәzarəәt
etməәk, o cümləәdəәn udmuş şəәxsin adı, atasının adı,
soyadı, şəәxsiyyəәt təәsdiq edəәn səәnəәdin növü, seriyası
vəә
nömrəәsi,
uduşa
düşmüş
biletin
nömrəәsi
vəә
seriyası, lotereyanın adı vəә keçirilməә forması,
tiraj nömrəәsi vəә tarixi, vəә uduşun məәbləәği üzrəә
axtarışlar aparmaq, habeləә nəәticəәləәrin elektron vəә
çap formasında çıxarışlarını almaq;
4.4.3
müəәyyəәn dövr əәrzindəә keçirilmiş lotereyaların
nəәticəәləәri haqqında məәlumatlar, udmuş biletləәrin
seriyaları vəә nömrəәləәri, həәr bir lotereya biletindəә
düşmüş uduşun məәbləәği vəә həәmin dövr əәrzindəә müəәyyəәn
olunmuş
uduşların
ümumi
məәbləәği
haqqında
məәlumatların əәks olunduğu hesabatları təәrtib etməәk,
habeləә
nəәticəәləәrin
elektron
vəә
çap
formasında
çıxarışlarını almaq;
4.4.4
Lotereya iştirakçılarına ödəәnilmiş uduşlar vəә
onların sahibləәri (ödəәnişin məәbləәği, tarixi vəә
vaxtı, lotereya iştirakçısının adı, atasının adı,
soyadı,
vəәtəәndaşlığı,
şəәxsiyyəәtini
təәsdiq
edəәn
səәnəәdin
növü,
seriyası
vəә
nömrəәsi),
habeləә
Təәşkilatçı təәrəәfindəәn ödəәnilməәli olan, lakin qəәbul
edilməәmiş uduşlar (uduşa düşmüş biletin nömrəәsi vəә
seriyası, lotereyanın adı vəә keçirilməә forması,
tiraj nömrəәsi vəә tarixi) haqqında məәlumatların əәks
olunduğu hesabatları təәrtib etməәk.
4.5
Xüsusi elektron sistemdəә emal olunan vəә saxlanılan
informasiyalara təәşkilatçının əәməәkdaşları təәrəәfindəәn çıxışı
təәşkilatçı təәrəәfindəәn reqlamentləәşdirilməәlidir. Bu reqlamentdəә
məәlumatlara çıxış iki pilləәli (istifadəәçi vəә rəәhbəәr şəәxs)
avtorizasiyadan sonra əәldəә edilməәsi, habeləә istifadəәçiləәrin
sistemdəә uçotunun yaradılması vəә ləәğv edilməәsi iləә bağlı
prosedurlar müəәyyəәn edilməәlidir.
4.6
Səәhvləәri, saxtakarlıq hallarını, sistemdəә saxlanılan
məәlumatların səәlahiyyəәtsiz şəәxsləәr təәrəәfindəәn istifadəәsi vəә ya

dəәyişdirilməәsi riskləәrini azaltmaq məәqsəәdiləә xüsusi elektron
sisteməә daxil olma hüquqları iləә sisteməә giriş qeydləәrinin
mütəәmadi müqayisəәsi aparılmalıdır.
4.7
Xüsusi
elektron
sistemin
üzləәşdiyi
riskləәrin
səәviyyəәləәrinin aşağı salınması məәqsəәdiləә məәlumat bazasında
toplanmış dəәyişiklikləәr üzrəә qeydləәrin (loqların) ehtiyat
surəәtləәrinin
gündəәlik
olaraq
yaradılmalıdır.
Bu
qeydləәr
(loqlar), təәləәb olunduqda QKDK-ya təәqdim olunmalıdır.
4.8
Elektron qaydada satılan lotereya biletləәrinin nömrəә vəә
seriyaları ardıcıl olaraq müəәyyəәn edilməәli, həәmçinin çap
formasında satılan biletləәrin nömrəә vəә seriyalarını təәkrar
etməәməәlidir.
4.9
Lotereya iştirakçısı almaq istəәdiyi bileti seçdikdəәn vəә
ya təәrtib etdikdəәn sonra, xüsusi elektron sistem təәrəәfindəәn
iştirakçıya
biletin
alınmasının
təәsdiqi
üçün
sorğu
göndəәrilməәlidir. Lotereya iştirakçısı sorğunu təәsdiq etdikdəәn
sonra lotereya biletini almış hesab edilir.
4.10
Təәşkilatçı lotereya biletləәrinin elektron satışını
təәşkili zamanı lotereya iştirakçısı barəәsindəә əәldəә etmiş
olduğu
məәlumatların
təәhlükəәsizliyini
təәmin
etməәli
vəә
qanunvericilikləә nəәzəәrdəә tutulmuş hallar istisna olmaqla digəәr
şəәxsləәrəә verməәməәlidir.
4.11
Təәşkilatçı təәrəәfindəәn lotereya biletləәrinin elektron
satışının təәşkili zaman lotereya iştirakçısı barəәsindəә əәldəә
etmiş olduğu məәlumatların təәhlükəәsizliyinin təәmin edilməәsi
məәqsəәdi iləә istifadəәçi vəә təәşkilatçının serverləәri arasında
məәlumatlar Təәhlükəәsiz Soket Protokolu (SSL - Secure Sockets
Layer) vasitəәsi iləә şifrləәnmiş vəәziyyəәtdəә ötürülməәlidir.
4.12
Təәşkilatçı xüsusi elektron sistemin davamlılığının vəә
təәhlükəәsizliyinin təәmin edilməәsi məәqsəәdiləә daxili nəәzarəәt
sistemini təәtbiq etməәli vəә mütəәmadi olaraq arxivləәşdirməә vəә
yedəәkləәməә təәdbirləәrini həәyata keçirməәlidir.
5. Lotereyanın uduş fondu
5.1.
Lotereyanın uduş fondu Təәşkilatçının yalnız lotereya
iştirakçıları qarşısındakı öhdəәlikləәrinin yerinəә yetirilməәsi
məәqsəәdi iləә istifadəә olunur.
5.2.
Lotereyanın uduş fondu bu fondun oynanılmasınadəәk azı 1
(bir) saat qalmış formalaşdırılmalıdır.
5.3.
Tirajlı lotereyanın uduş fondunun minimum həәcmi müvafiq
tiraj üzrəә buraxılmış, uduş fondunun məәbləәği satılmış lotereya
biletləәrinin məәbləәğindəәn asılı olaraq müəәyyəәn edildikdəә isəә,
satılmış lotereya biletləәrinin ümumi məәbləәğinin 50%-dəәn az vəә
80%-dəәn çox ola bilməәz.
5.4.
Ani lotereyanın uduş fondunun həәcmi buraxılmış lotereya
biletləәrinin ümumi məәbləәğinin 50%-dəәn az vəә 80%-dəәn çox
olmamalıdır.

5.5.
Tirajlı lotereyanın uduş fondunun məәbləәği satılmış
lotereya
biletləәrinin
məәbləәğindəәn
asılı
olaraq
müəәyyəәn
edildikdəә, bir tirajın uduş fondunun oynanılmamış hissəәsi
lotereyanın şəәrtləәrindəә nəәzəәrdəә tutulduqda növbəәti tirajda
oynanıla biləәr.
5.6.
Tirajlı lotereyanın uduş fondunun oynanılmasında yalnız
satılmış lotereya biletləәri iştirak edir.
6. Lotereyanın qeydiyyatı
6.1
Lotereyanın
qeydiyyata
alınması
üçün
Təәşkilatçı
lotereyanın keçirilməәsinin başlanmasına azı 20 (iyirmi) iş
günü qalmış QKDK-ya aşağıdakı səәnəәdləәri təәqdim etməәlidir:
6.1.1
lotereyanın qeydiyyata alınması üçün əәrizəәni.
ƏӘrizəәdəә
Təәşkilatçının
tam
adı,
olduğu
yer,
lotereyanın
adı
vəә
keçirilməә
forması
göstəәrilməәlidir;
6.1.2
lotereyanın şəәrtləәrini;
6.1.3
lotereyada istifadəә olunacaq lotereya biletinin
nümunəәsini;
6.1.4
Təәşkilatçının
dövləәt
qeydiyyatı
haqqında
şəәhadəәtnaməәnin notariat qaydasında təәsdiq olunmuş
surəәtini;
6.2 Bu Qaydaların 6.1.4-cü bəәndindəә göstəәriləәn səәnəәdin surəәti
Təәşkilatçı
təәrəәfindəәn
keçiriləәn
sonrakı
lotereyaların
qeydiyyatı zamanı təәləәb olunmur.
6.3
QKDK lotereyanın şəәrtləәrindəә göstəәriləәn müddəәaların
aydınlaşdırılmasını vəә ya onlara konkretləәşdirici müddəәaların
əәlavəә edilməәsini, habeləә təәqdim olunmuş digəәr səәnəәdləәrdəә aşkar
edilmiş
nöqsanların
aradan
qaldırılmasını,
onlar
təәqdim
edildiyi tarixdəәn etibarəәn 15 (on beş) iş günü müddəәtindəә
Təәşkilatçıdan təәləәb etməәk hüququna malikdir.
6.4
Bu Qaydaların 6.1-ci bəәndindəә göstəәriləәn səәnəәdləәr QKDKya təәqdim edildiyi tarixdəәn etibarəәn 15 (on beş) iş günündəәn
gec olmayaraq o, lotereyanın qeydiyyata alınması vəә ya bundan
imtina barəәdəә qəәrar qəәbul edib, bu barəәdəә Təәşkilatçıya məәlumat
təәqdim etməәlidir.
6.5
QKDK
aşağıdakı
əәsaslarla
lotereyanın
qeydiyyata
alınmasından imtina edir:
6.5.1
bu Qaydaların 6.1-ci bəәndindəә göstəәriləәn səәnəәdləәr
QKDK-ya tam şəәkildəә təәqdim edilməәdikdəә;
6.5.2
QKDK-ya təәqdim olunmuş səәnəәdləәrəә “Lotereyalar
haqqında” Qanunun vəә bu Qaydaların təәləәbləәrinəә cavab
verməәyəәn vəә ya natamam, qeyri-dürüst, yaxud təәhrif
olunmuş məәlumatlar daxil edildikdəә.
6.6
Təәşkilatçı lotereyanın qeydiyyata alınmasından imtina
barəәdəә qəәrardan inzibati vəә məәhkəәməә qaydasında şikayəәt verəә
biləәr.

6.7
Qeydiyyata alınmamış
reklamına yol verilmir.

lotereyaların

keçirilməәsinəә

vəә

7. Lotereyanın şəәrtləәrinəә əәlavəә vəә (vəә ya) dəәyişiklikləәrin
edilməәsi.
7.1
Lotereyanın şəәrtləәrinəә əәlavəә vəә (vəә ya) dəәyişiklikləәrin
edilməәsi barəәdəә qəәrar Təәşkilatçının icra orqanının rəәhbəәri
təәrəәfindəәn qəәbul edilir.
7.2
Lotereyanın şəәrtləәrinəә əәlavəә vəә (vəә ya) dəәyişiklikləәrin
edilməәsi üçün Təәşkilatçı QKDK-ya aşağıdakı səәnəәdləәri təәqdim
etməәlidir:
7.2.1
lotereyanın
şəәrtləәrinəә
əәlavəә
vəә
(vəә
ya)
dəәyişiklikləәrin edilməәsinəә icazəәnin verilməәsi üçün
əәrizəәni. ƏӘrizəәdəә Təәşkilatçının tam adı, olduğu yer,
lotereyanın adı vəә keçirilməә forması, lotereyanın
şəәrtləәrinəә əәlavəә vəә (vəә ya) dəәyişiklikləәrin edilməәsi
haqqında qəәrarın tarixi vəә nömrəәsi, habeləә həәmin
əәlavəә vəә (vəә ya) dəәyişiklikləәrin qüvvəәyəә minməәsi
tarixi göstəәrilməәlidir;
7.2.2
Lotereya
şəәrtləәrinəә
əәlavəә
vəә
(vəә
ya)
dəәyişiklikləәrin Təәşkilatçının möhürü iləә təәsdiq
edilmiş
vəә
icra
orqanının
rəәhbəәri
təәrəәfindəәn
imzalanmış məәtnini;
7.2.3
lotereya şəәrtləәrinin yeni redaksiyasını.
7.3
Bu Qaydaların 7.2-ci bəәndindəә göstəәriləәn səәnəәdləәr QKDKya təәqdim edildiyi tarixdəәn etibarəәn 3 (üç) iş günündəәn gec
olmayaraq
o,
lotereyanın
şəәrtləәrinəә
əәlavəә
vəә
(vəә
ya)
dəәyişiklikləәrin edilməәsinəә icazəәnin verilməәsi vəә ya bundan
imtina haqqında qəәrar qəәbul edib, bu barəәdəә Təәşkilatçıya
məәlumat təәqdim etməәlidir.
7.4
QKDK
lotereyanın
şəәrtləәrinəә
əәlavəә
vəә
(vəә
ya)
dəәyişiklikləәrin edilməәsinəә icazəәnin verilməәsindəәn aşağıdakı
əәsaslarla imtina edir:
7.4.1
bu Qaydaların 7.2-ci bəәndindəә göstəәriləәn səәnəәdləәr
QKDK-ya tam şəәkildəә təәqdim edilməәdikdəә;
7.4.2
QKDK-ya təәqdim olunmuş səәnəәdləәrəә lotereyalar
haqqında qanunvericiliyəә zidd olan, o cümləәdəәn
lotereya
iştirakçılarının
hüquqlarını
məәhdudlaşdıran,
lotereyanın
formasını
dəәyişəәn,
satışa buraxılmış lotereya biletləәrinin iştirak
etdiyi tirajın vəә ya ani lotereyanın uduş fondunun
təәrkibini
dəәyişəәn,
satışa
buraxılmış
lotereya
biletləәrinin iştirak etdiyi tirajın vəә ya ani
lotereyanın uduş fondunun həәcmini azaldan, habeləә
natamam
vəә
ya
qeyri-dürüst
müddəәalar
daxil
edildikdəә.

7.5
Tirajlı lotereyanın şəәrtləәrinəә əәlavəәləәr vəә
dəәyişiklikləәr, onların aid olduğu tirajın uduş
oynanılmasına azı 10 (on) iş günü qalana qəәdəәr edilir.
7.6
Təәşkilatçı lotereyanın şəәrtləәrinəә əәlavəә vəә
dəәyişiklikləәri onların aid olduğu tirajın uduş
oynanılması tarixinəә azı 7 (yeddi) iş günü qalmış
informasiya vasitəәləәri iləә elan etməәlidir.

(vəә ya)
fondunun
(vəә ya)
fondunun
kütləәvi

8. Tiraj komissiyası
8.1
Tirajlı
lotereyalarda
uduş
fondunun
oynanılmasına
nəәzarəәti
həәyata
keçirəәn
tiraj
komissiyası
Təәşkilatçı
təәrəәfindəәn yaradılır.
8.2
Tiraj komissiyası üzvləәrinin sayı 5 (beş) nəәfəәrdəәn az
olmamaq şəәrti iləә təәk sayda yaradılır.
8.3
Təәşkilatçı tiraj komissiyasının əәn azı bir üzvünü
kütləәvi informasiya vasitəәləәrinin vəә ya ictimai təәşkilatların
nümayəәndəәləәrindəәn təәyin edir.
8.4
Təәşkilatçının vəәzifəәli şəәxsləәri, onların ailəә üzvləәri
(əәr, arvad, valideynləәr, övladlar vəә övladlığa götürülmüş
şəәxsləәr, onların əәrləәri vəә arvadları, bacılar, qardaşlar, bacı
vəә qardaş övladları, əәr-arvadların bacıları, qardaşları vəә
valideynləәri, bacıların əәrləәri vəә qardaşların arvadları,
valideynləәrin bacıları vəә qardaşları, qəәyyumlar vəә qəәyyumluğa
götürüləәnləәr) tiraj komissiyasının üzvləәri ola bilməәzləәr.
8.5
Təәşkilatçı uduş fondunun oynanılmasına azı 3 (üç) iş
günü qalmış tiraj komissiyasının üzvləәri haqqında aşağıdakı
məәlumatı QKDK-ya təәqdim etməәlidir:
8.5.1
lotereyanın adı vəә növü;
8.5.2
tirajın nömrəәsi vəә həәmin tirajın uduş fondunun
oynanılması tarixi;
8.5.3
tiraj komissiyasının həәr bir üzvünün adı, atasının
adı, soyadı vəә işləәdiyi yer.
8.6
Tiraj komissiyası qanunvericiliyin təәləәbləәri pozulmaqla
yaradıldıqda,
QKDK
tiraj
komissiyasının
təәrkibinəә
dəәyişiklikləәrin edilməәsi barəәdəә Təәşkilatçıya icrası məәcburi
olan göstəәriş verir.
8.7
Tiraj komissiyasının səәdri tiraj komissiyasının üzvləәri
təәrəәfindəәn adi səәs çoxluğu iləә seçilir.
8.8
Tiraj komissiyasının qəәrarları adi səәs çoxluğu iləә qəәbul
edilir. Qəәrar qəәbul ediləәrkəәn tiraj komissiyasının üzvü
bitəәrəәf qala bilməәz.
8.9
Tirajlı
lotereyanın
uduş
fondunun
oynanılmasının
nəәticəәləәri tiraj komissiyasının üzvləәri təәrəәfindəәn imzalanan
aktla təәsdiq olunur.
8.10 Uduş fondunun oynanılması zamanı lotereyanın şəәrtləәrinin
pozulması aşkar edildikdəә bu, uduş fondunun oynanılmasının
nəәticəәləәri haqqında aktda qeyd edilir. Tiraj komissiyası aşkar

olunmuş pozuntular barəәdəә 3 (üç) iş günü əәrzindəә QKDK-ya vəә
lotereya təәşkilatçısına məәlumat verməәlidir.
9. Uduşlu lotereya biletləәrinin qəәbulu vəә uduşların
verilməәsi (ödəәnilməәsi)
9.1
Təәşkilatçı tirajlı lotereyada uduş fondunun oynanılması
tarixindəәn etibarəәn 5 (beş) iş günündəәn gec olmayaraq
oynanılmış uduş fondu vəә uduşa düşmüş lotereya biletləәrinin
nömrəәləәri vəә (vəә ya) seriyaları barəәdəә məәlumatı kütləәvi
informasiya vasitəәləәri iləә elan etməәlidir.
9.2
Təәşkilatçı uduşların verilməәsi (ödəәnilməәsi) üçün uduşlu
lotereya biletləәrini lotereyanın şəәrtləәrindəә göstəәrilmiş qəәbul
müddəәti əәrzindəә lotereya iştirakçılarının ilk təәləәbi iləә qəәbul
etməәlidir. Elektron qaydada satılmış lotereya biletləәri üzrəә
pul uduşları həәmin biletin uduşa düşməәsi müəәyyəәnləәşdikdəәn
sonra 30 iş günündəәn gec olmayaraq lotereya təәşkilatçısı
təәrəәfindəәn
lotereya
iştirakçısının
lotereya
hesabına
köçürülür.
Lotereyanın şəәrtləәrindəә nəәzəәrdəә tutulduğu halda
lotereya iştirakçısının təәləәbi iləә qeyri-pul uduşlarının
əәvəәzinəә
onların
pul
ekvivalenti
lotereya
iştirakçısının
lotereya hesabına köçürülür.
9.3
Tirajlı
lotereyada
uduşlu
lotereya
biletləәrinin
Təәşkilatçı təәrəәfindəәn qəәbulu müddəәti həәmin tirajın uduş fondu
oynanıldığı tarixdəәn etibarəәn 7 (yeddi) iş günündəәn gec
olmayaraq başlamalı vəә 90 (doxsan) iş günündəәn az olmamalıdır.
9.4
Ani lotereyada uduşlu lotereya biletləәrinin Təәşkilatçı
təәrəәfindəәn qəәbulu lotereya başlandığı tarixdəәn başlamalı vəә
lotereya başa çatdığı tarixdəәn əәn azı 90 (doxsan) iş günü
davam etməәlidir. Ani lotereyanın başa çatması barəәdəә məәlumatın
Təәşkilatçı təәrəәfindəәn elan edildiyi tarix ani lotereyanın başa
çatdığı tarix hesab olunur.
9.5
Uduş Təәşkilatçı təәrəәfindəәn uduşlu lotereya bileti qəәbul
edildiyi tarixdəәn etibarəәn 30 (otuz) iş günündəәn gec olmayaraq
verilməәlidir (ödəәnilməәlidlir).
9.6
Lotereyanın
şəәrtləәrindəә
nəәzəәrdəә
tutulduğu
halda,
lotereya iştirakçısının təәləәbi iləә qeyri-pul uduşlarının
əәvəәzinəә onların pul ekvivalentinin ödəәnilməәsinəә yol verilir.
9.7
Uduş fondunun oynanılması zamanı lotereyanın şəәrtləәrinin
pozulması
barəәdəә
tiraj
komissiyasından
məәlumat
aldıqda,
lotereyanın təәşkilatçısı QKDK təәrəәfindəәn müvafiq qəәrar qəәbul
ediləәnəәdəәk
uduşların
verilməәsini
(ödəәnilməәsini)
dayandırmalıdır.
10. Uduşlu lotereya biletləәrinin saxlanılması, satılmamış
lotereya biletləәrinin satıcılardan geri alınması vəә məәhv
edilməәsi

10.1
Tirajlı lotereyada tiraj üzrəә satılmamış lotereya
biletləәri həәmin tirajın uduş fondunun oynanılmasına azı 2
(iki) saat qalmış Təәşkilatçı təәrəәfindəәn satıcılardan geri
alınmalıdır. Bu müddəәt bitdikdəәn sonra təәhvil verilməәmiş
lotereya biletləәri satılmış hesab olunurlar.
10.2 Uduşu ödəәnilmiş lotereya biletləәri Təәşkilatçı təәrəәfindəәn
3 (üç) il əәrzindəә saxlanmalıdır.
10.3 Satılmamış lotereya biletləәri vəә saxlanma müddəәti başa
çatmış uduşlu lotereya biletləәri Təәşkilatçının yaratdığı
ləәğvetməә komissiya təәrəәfindəәn məәhv edilir.
10.4
Lotereya biletləәrinin məәhv edilməәsi onların tamlığını
pozan, təәyinatı üzrəә istifadəәsini vəә eyniləәşdirilməәsini qeyrimümkün edəәn üsullarla (lotereya biletləәrinin yandırılması vəә
s.) həәyata keçirilir.
10.5 Ləәğvetməә komissiyası üzvləәrinin sayı 3 (üç) nəәfəәrdəәn az
olmamaq şəәrti iləә təәk saylı olmalıdır.
10.6 Lotereya biletləәrinin məәhv edilməәsinin nəәticəәləәrinəә görəә
ləәğvetməә
komissiyası
təәrəәfindəәn
akt
təәrtib
edilməәlidir.
Lotereya
biletləәrinin
məәhv
edilməәsi
haqqında
aktda
aşağıdakılar göstəәrilməәlidir:
10.6.1 Təәşkilatçının tam adı;
10.6.2 məәhv ediləәn lotereya biletləәrinin istifadəә edildiyi
lotereyanın adı, növü, qeydiyyat tarixi vəә qeydiyyat
nömrəәsi;
10.6.3 lotereya biletləәrinin məәhv edilməәsi tarixi vəә yeri;
10.6.4
ləәğvetməә komissiyasının həәr bir üzvünün adı,
atasının adı, soyadı vəә işləәdiyi yer;
10.6.5 tirajın nömrəәsi vəә həәmin tiraj üzrəә məәhv ediləәn
uduşlu lotereya biletləәrinin ümumi sayı (tirajlı
lotereyalar üçün);
10.6.6 tirajın nömrəәsi vəә həәmin tiraj üzrəә məәhv ediləәn
satılmamış lotereya biletləәrinin ümumi sayı (tirajlı
lotereyalar üçün);
10.6.7 ani lotereya üzrəә məәhv ediləәn uduşlu lotereya
biletləәrinin ümumi sayı;
10.6.8 ani lotereya üzrəә məәhv ediləәn satılmamış lotereya
biletləәrinin ümumi sayı;
10.6.9 lotereya biletləәrinin məәhv edilməәsi üsulu.
10.7
Lotereya biletləәrinin məәhv edilməәsi haqqında akt həәr
lotereya üzrəә ayrıca təәrtib olunur.
10.8 Lotereya biletləәrinin məәhv edilməәsi haqqında aktın həәr
səәhifəәsi ləәğvetməә komissiyasının üzvləәri təәrəәfindəәn imzalanır.
Ləәğvetməә komissiyasının üzvü aktı imzalamaqdan imtina etdikdəә,
bunun səәbəәbləәrini aktda göstəәrməәlidir.
10.9
Aktın təәrtib edildiyi tarixdəәn etibarəәn 7 (yeddi) iş
günündəәn gec olmayaraq, onun bir nüsxəәsi Təәşkilatçı təәrəәfindəәn
QKDK-ya təәqdim olunmalıdır.

10.10 Tirajlı lotereyada tirajın uduş fondunun oynanılması
başa
çatanadəәk
həәmin
tiraj
üzrəә
satılmamış
lotereya
biletləәrinin məәhv edilməәsinəә yol verilmir.
10.11
Ani
lotereyada
uduşların
verilməәsi
müddəәti
başa
çatanadəәk həәmin lotereya üzrəә satılmamış lotereya biletləәrinin
məәhv edilməәsinəә yol verilmir.
11. Lotereyaların təәşkili vəә keçirilməәsi iləә bağlı
hesabatların QKDK-ya təәqdim edilməәsi
11.1 Təәşkilatçı aşağıdakıları QKDK-ya təәqdim etməәlidir:
11.1.1
tirajlı
lotereyada
(Təәşkilatçının
filialları
vasitəәsiləә keçiriləәn tirajlı lotereyalar istisna
olmaqla) tirajın uduş fondunun oynanılmasına azı 1
(bir) saat qalmış - həәmin tirajın lotereya biletləәri
haqqında hesabatı;
11.1.2
tirajlı
lotereyada
(Təәşkilatçının
filialları
vasitəәsiləә keçiriləәn tirajlı lotereyalar istisna
olmaqla) tirajın uduş fondunun oynanılması başa
çatdığı tarixdəәn etibarəәn 3 (üç) iş günündəәn gec
olmayaraq - tirajın uduş fondunun oynanılmasının
nəәticəәləәri haqqında hesabatı vəә uduş fondunun
oynanılmasının nəәticəәləәri haqqında tiraj komissiyası
təәrəәfindəәn təәrtib olunmuş aktın bir nüsxəәsini;
11.1.3
tirajlı
lotereyada
(Təәşkilatçının
filialları
vasitəәsiləә keçiriləәn tirajlı lotereyalar istisna
olmaqla) uduşlu lotereya biletləәrinin Təәşkilatçı
təәrəәfindəәn qəәbulu müddəәti başa çatdığı tarixdəәn
etibarəәn 3 (üç) iş günündəәn gec olmayaraq – tirajlı
lotereyada verilmiş (ödəәnilmiş) uduşlar haqqında
hesabatı;
11.1.4
ani lotereyanın keçirilməәsi vəә həәmin lotereyada
uduşların ödəәnilməәsi müddəәti əәrzindəә həәr təәqvim ayı
bitdiyi tarixdəәn etibarəәn 5 (beş) iş günündəәn gec
olmayaraq - ani lotereyada verilmiş (ödəәnilmiş)
uduşlar haqqında hesabatı;
11.1.5
Təәşkilatçının
filialı
vasitəәsiləә
keçiriləәn
tirajlı lotereyanın keçirilməәsi müddəәti əәrzindəә həәr
təәqvim ayı bitdiyi tarixdəәn etibarəәn 5 (beş) iş
günündəәn gec olmayaraq – həәmin filial vasitəәsiləә
keçiriləәn tirajlı lotereya haqqında hesabatı.
11.2
Tirajın
lotereya
biletləәri
haqqında
hesabatda
aşağıdakılar göstəәrilməәlidir:
11.2.1 Təәşkilatçının tam adı;
11.2.2 lotereyanın adı, növü vəә tirajın nömrəәsi;
11.2.3 tirajın uduş fondunun oynanılması tarixi;
11.2.4
uduş fondunun oynanılmasında iştirak edəәn lotereya
biletləәrinin sayı;

11.2.5

uduş fondunun oynanılmasında iştirak etməәyəәn
lotereya biletləәrinin sayı vəә nömrəәləәnməәsi;
11.2.6
tirajın
uduş
fonduna
daxil
olan
qeyri-pul
uduşlarının həәr birinin adı, qiyməәti, habeləә pul
uduşlarının məәbləәği.
11.3
Tirajın uduş fondunun oynanılması haqqında hesabatda
aşağıdakılar göstəәrilməәlidir:
11.3.1 Təәşkilatçının tam adı;
11.3.2 lotereyanın adı, növü vəә tirajın sıra nömrəәsi;
11.3.3 tirajın uduş fondunun oynanılması tarixi;
11.3.4
lotereya biletləәrinin uduşlu olmasını müəәyyəәn
etməәk imkanı verəәn ardıcıl göstəәriciləәr (uduş
fondunun oynanılması bir neçəә məәrhəәləәdəәn ibarəәt
olduqda,
həәr
məәrhəәləә
üçün
ayrı-ayrılıqda
göstəәrilir);
11.3.5
tiraj üzrəә uduşlu lotereya biletləәrinin nömrəәləәri
(seriyaları) vəә onların həәr birinəә düşəәn uduş(lar).
11.4 tirajlı lotereyada verilmiş (ödəәnilmiş) uduşlar haqqında
hesabatda aşağıdakılar göstəәrilməәlidir:
11.4.1 Təәşkilatçının tam adı;
11.4.2 lotereyanın adı vəә növü;
11.4.3 tirajın tarixi vəә sıra nömrəәsi;
11.4.4 tirajın uduş fondunun oynanılması tarixi;
11.4.5 tiraj üzrəә uduşu verilmiş (ödəәnilmiş) lotereya
biletləәrinin nömrəәləәri (seriyaları) vəә onların həәr
biri üzrəә verilmiş (ödəәnilmiş) uduş.
11.5 Ani lotereyada verilmiş (ödəәnilmiş) uduşlar haqqında
hesabatda aşağıdakılar göstəәrilməәlidir:
11.5.1 Təәşkilatçının tam adı;
11.5.2 lotereyanın adı vəә növü;
11.5.3 hesabat ayı;
11.5.4
hesabat ayı əәrzindəә uduşu verilmiş (ödəәnilmiş)
lotereya biletləәrinin nömrəәləәri (seriyaları) vəә
onların həәr biri üzrəә verilmiş (ödəәnilmiş) uduş;
11.5.5
satılmamış
lotereya
biletləәrinin
nömrəәləәri
(seriyaları) – ani lotereya üzrəә sonuncu hesabatda
göstəәrilir.
11.6
Təәşkilatçının filialı vasitəәsiləә keçiriləәn tirajlı
lotereya haqqında hesabatda aşağıdakılar göstəәrilməәlidir:
11.6.1 filialın adı;
11.6.2 lotereyanın adı vəә növü;
11.6.3 hesabat ayı;
11.6.4
hesabat
ayı
əәrzindəә
keçirilmiş
uduş
fondu
oynanılmalarının tarixləәri, tirajların nömrəәləәri,
həәr tirajda oynanılmış uduş fondu vəә lotereya
biletləәrinin uduşlu olmasını müəәyyəәn etməәk imkanı
verəәn
ardıcıl
göstəәriciləәr
(uduş
fondunun

oynanılması bir neçəә məәrhəәləәdəәn ibarəәt olduqda, həәr
məәrhəәləә üçün ayrı-ayrılıqda göstəәrilir);
11.6.5 hesabat ayı əәrzindəә keçirilmiş həәr uduş fondu
oynanılmasının nəәticəәləәrinəә görəә uduşlu lotereya
biletləәrinin nömrəәləәri (seriyaları) vəә onların həәr
birinəә düşəәn uduş(lar).
11.7
Təәşkilatçı bu Qaydaların 11-ci bəәndindəә göstəәriləәn
hesabatlardan
əәlavəә
pulların
yuyulması
vəә
terrorçuluğun
maliyyəәləәşdirilməәsi
iləә
mübarizəәyəә
dair
hesabatı
QKDK
təәrəәfindəәn təәsdiq edilmiş “Qiyməәtli kağızlar bazarının peşəәkar
iştirakçıları olan brokerləәr, aktivləәrin idarəә edilməәsi üzrəә
peşəәkar fəәaliyyəәti həәyata keçirəәnləәr, habeləә investisiya
fondları vəә lotereya təәşkilatçısı təәrəәfindəәn «Cinayəәt yolu iləә
əәldəә
edilmiş
pul
vəәsaitləәrinin
vəә
ya
digəәr
əәmlakın
leqallaşdırılmasına
vəә
terrorçuluğun
maliyyəәləәşdirilməәsinəә
qarşı mübarizəә haqqında» Azəәrbaycan Respublikası Qanununun
təәləәbləәrinəә əәməәl edilməәsinəә nəәzarəәtin həәyata keçirilməәsi”
Qaydalarına uyğun olaraq təәqdim etməәlidir.
11.8
Bu Qaydaların 11-ci bəәndindəә göstəәriləәn hesabatlar
Təәşkilatçının möhürü iləә təәsdiq edilməәli vəә icra orqanının
rəәhbəәri təәrəәfindəәn imzalanmalıdır.
12. Lotereyanın dayandırılması vəә onun keçirilməәsinəә xitam
verilməәsi
12.1 Lotereyalar haqqında qanunvericiliyin təәləәbləәrinin vəә ya
lotereyanın şəәrtləәrinin Təәşkilatçı təәrəәfindəәn pozulması aşkar
edildikdəә, QKDK lotereyanın dayandırılması barəәdəә qəәrar qəәbul
edir
vəә
həәmin
pozuntuların
aradan
qaldırılması
üçün
Təәşkilatçıya təәləәbnaməә göndəәrir.
12.2 Təәşkilatçı lotereyanın dayandırılması barəәdəә təәləәbnaməәni
aldığı tarixdəәn etibarəәn 20 (iyirmi) iş günü əәrzindəә aşkar
edilmiş pozuntuları aradan qaldırmalı vəә bu barəәdəә QKDK-ya
məәlumat verməәlidir.
12.3
QKDK
pozuntuların
aradan
qaldırılması
barəәdəә
Təәşkilatçıdan məәlumat aldıqda, 5 (beş) iş günündəәn gec
olmayaraq
lotereyanın
bəәrpa
edilməәsi
vəә
ya
aradan
qaldırılmamış
pozuntular
göstəәrilməәkləә,
lotereyanın
dayandırılmasının qüvvəәdəә saxlanılması barəәdəә Təәşkilatçıya
yazılı bildiriş göndəәrir.
12.4 Təәşkilatçı aşkar olunmuş pozuntuları bu Qaydaların 12.2ci bəәndindəә göstəәriləәn müddəәtdəә aradan qaldırmadıqda vəә ya
onların aradan qaldırılması barəәdəә məәlumatı təәqdim etməәdikdəә,
QKDK
lotereyanın
keçirilməәsinəә
xitam
verilməәsi
barəәdəә
məәhkəәməәdəә vəәsatəәt qaldıra biləәr.
12.5 QKDK aşağıdakı əәsaslarla lotereyanın keçirilməәsinəә xitam
verir:
12.5.1
Təәşkilatçı
lotereyanın
keçirilməәsinəә
xitam
verilməәsi barəәdəә əәrizəә iləә müraciəәt etdikdəә;

12.5.2 Təәşkilatçı ləәğv edildikdəә;
12.5.3 məәhkəәməәnin qəәrarı olduqda.
12.6 Təәşkilatçı lotereyanın dayandırılması vəә ya ona xitam
verilməәsi barəәdəә bildirişi aldıqda, bu barəәdəә məәlumatı kütləәvi
informasiya vasitəәləәri iləә dəәrhal elan etməәlidir.
12.7
Lotereyanın dayandırılması vəә ya ona xitam verilməәsi
barəәdəә Təәşkilatçı təәrəәfindəәn veriləәn elanda aşağıdakılar
göstəәrilməәlidir:
12.7.1 Təәşkilatçının tam adı;
12.7.2 lotereyanın adı vəә növü;
12.7.3
lotereyanın dayandırılması vəә ya ona xitam
verilməәsi haqqında qəәrarın qəәbul edildiyi tarix vəә
onu qəәbul edəәn orqanın adı;
12.7.4
lotereyanın dayandırılması vəә ya ona xitam
verilməәsi haqqında qəәrarın qəәbul edilməәsi üçün əәsas;
12.7.5
keçirilməәsi baş tutmamış tirajın nömrəәsi vəә onun
uduş fondunun oynanılması nəәzəәrdəә tutulduğu tarix
(tirajlı lotereyalar üçün);
12.7.6
uduş fondunun oynanılmasında iştirak etməәmiş
lotereya
biletləәrinin
yığılması
vəә
ödəәnilməәsi
müddəәti;
12.7.7
uduş fondunun oynanılmasında iştirak etməәmiş
lotereya biletləәrinin yığılmasının vəә ödəәnilməәsinin
həәyata keçirildiyi yerləәrin ünvanları vəә mövcud olan
digəәr əәlaqəә məәlumatları.
12.8
Uduş fondunun oynanılmasında iştirak etməәmiş lotereya
biletləәrinin
Təәşkilatçı
təәrəәfindəәn
yığılması
müddəәti
bu
Qaydaların 12.7-ci bəәndindəә göstəәriləәn elan dəәrc edildiyi
tarixdəәn etibarəәn 3 (üç) iş günündəәn gec olmayaraq başlamalı
vəә 90 (doxsan) iş günündəәn az olmamalıdır.
12.9
Uduş fondunun oynanılmasında iştirak etməәmiş lotereya
biletləәri
Təәşkilatçı
təәrəәfindəәn
qəәbul
edildiyi
tarixdəәn
etibarəәn 30 (otuz) iş günündəәn gec olmayaraq ödəәnilməәlidir.
12.10 Təәşkilatçı lotereyanın dayandırılması vəә ya onun
keçirilməәsinəә xitam verilməәsi haqqında məәhkəәməә qəәrarının qəәbul
edilməәsi barəәdəә bildiriş aldıqda, lotereyanın uduş fondunun
oynanılmasında
iştirak
etməәmiş
lotereya
biletləәrinin
yığılmasını
vəә
onların
dəәyəәrini
lotereya
biletləәrinin
sahibləәrinin ilk təәləәbi iləә ödəәnilməәsini təәmin etməәlidir.
12.11 Lotereyanın dayandırılması vəә ya ona xitam verilməәsi
Təәşkilatçını
oynanılmış
uduşların
verilməәsi
(ödəәnilməәsi)
vəәzifəәsindəәn azad etmir.

