
Önəmli qanunlar və fərmanlar 
 

İNFORMASİYA ƏLDƏ ETMƏK HAQQINDA  
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU  
 
I fəsil 
Ümumi müddəalar 
 
Maddə 1. Qanunun məqsədi  
Bu Qanunun məqsədi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 50-ci maddəsi ilə təsbit olunmuş 
məlumat əldə etmək hüququnun sərbəst, maneəsiz və hamı üçün bərabər şərtlərlə, açıq cəmiyyətin və 
demokratik hüquqi dövlətin prinsipləri əsasında təmin edilməsinin hüquqi əsaslarını 
müəyyənləşdirməkdən, həmçinin, ictimai vəzifələrin yerinə yetirilməsinə vətəndaşlar tərəfindən nəzarət 
olunmasına şərait yaratmaqdan ibarətdir.  
 
Maddə 2. İnformasiya əldə etmək azadlığı  
2.1. Azərbaycan Respublikasında informasiyanın əldə olunması azaddır.  
2.2. Hər kəs özü birbaşa və ya nümayəndəsi vasitəsilə informasiya sahibinə müraciət etmək, 
informasiyanın növünü və əldə etmə formasını seçmək hüququna malikdir.  
2.3. İnformasiya sahibinə müraciət edən hər kəs:  
2.3.1. sorğu edilən informasiyanın informasiya sahibində olub-olmadığını öyrənmək, bu informasiya 
olmadıqda onu əldə etmək üçün yardımçı məlumatlar almaq;  
2.3.2. informasiya sahibi sorğu edilən informasiyaya malik olduqda onu sərbəst, maneəsiz və hamı üçün 
bərabər şərtlərlə əldə etmək hüququna malikdir.  
2.4. Fiziki şəxslərin özləri barəsindəki sənədləşdirilmiş informasiya ilə maneəsiz tanış olmaq, onu əldə 
etmək, bu informasiyada dəqiqləşdirmələr aparılmasını tələb etmək, informasiyadan kimlərin və hansı 
məqsədlə istifadə etdiyini öyrənmək hüququ vardır.  
2.5. İnformasiya sahiblərindən bu Qanunun tələblərinə uyğun olaraq əldə edilmiş sənədləşdirilmiş 
informasiyadan, digər məqsədlər, o cümlədən kommersiya məqsədləri üçün törəmə informasiya 
məhsulunun yaradılmasına bu şərtlə icazə verilir ki, törəmə informasiya yaradılarkən ilkin mənbəyə 
istinad edilsin.  
 
Maddə 3. Əsas anlayışlar  
3.0. Bu Qanunun məqsədləri üçün istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:  
3.0.1. informasiya  yaranma tarixindən, təqdimat formasından və təsnifatından asılı olmayaraq istənilən 
fəaliyyət nəticəsində yaradılan, yaxud əldə olunan faktlar, rəylər, bilgilər, xəbərlər və ya digər xarakterli 
məlumatlar;  
3.0.2. şəxsi və ailə həyatına dair məlumat (bundan sonra  fərdi məlumat)  şəxsiyyəti birbaşa və ya 
dolayısı ilə identikləşdirməyə imkan verən hadisələr, fəaliyyətlər, vəziyyətlər barədə faktlar, rəylər, 
bilgilər;  
3.0.3. ictimai informasiya  qanunlarla və ya digər normativ hüquqi aktlarla müəyyənləşdirilən ictimai 
vəzifələrin yerinə yetirilməsi prosesində yaradılan və ya əldə edilən faktlar, rəylər, bilgilər;  
3.0.4. informasiya xidmətləri  sorğu ilə müraciət edən hər kəsi informasiya ilə təmin etmək üçün 
göstərilən fəaliyyət;  
3.0.5. informasiya sahibi  informasiya əldə etmək hüququnu təmin etmək üçün bu Qanunun 9-cu 
maddəsi ilə müəyyənləşdirilən dövlət orqanları, bələdiyyələr, mülkiyyət növündən asılı olmayaraq 
yaradılmış hüquqi şəxslər və fiziki şəxslər;  
3.0.6. informasiya sorğusu  informasiya əldə etmək üçün yazılı və ya şifahi müraciət;  
3.0.7. informasiya sorğusu verən (bundan sonra  sorğucu)  informasiya əldə etmək üçün yazılı və ya 
şifahi şəkildə müraciət edən hüquqi və ya fiziki şəxs;  



3.0.8. informasiyanın açıqlanması  informasiyanın sorğu verilmədən kütləvi informasiya vasitələrində, 
rəsmi nəşrlərdə, sorğu və ya məlumat kitabçalarında yayılması, İnternet informasiya ehtiyatlarında 
yerləşdirilməsi, brifinqlərdə, mətbuat relizlərində və ya konfranslarında elan edilməsi, rəsmi və ya 
kütləvi tədbirlərdə bildirilməsi.  
 
Maddə 4. Qanunun tənzimləmə sahəsi  
4.1. Bu Qanunla aşağıdakılar müəyyənləşdirilir:  
4.1.1. informasiyanın əldə olunmasının şərtləri, qaydaları və formaları, habelə informasiya sahibinin bu 
cür informasiyanı təqdim etməkdən imtinasının əsasları;  
4.1.2. ictimai informasiyanın əldə olunmasına qoyulan məhdudiyyətlər və həmin informasiyanın digər 
qanunlarla tənzimlənməyən hissəsinin açıqlanma və təqdim edilmə qaydaları;  
4.1.3. informasiyanın əldə olunmasının təşkilinə nəzarətin həyata keçirilməsi qaydaları.  
4.2. Bu Qanun aşağıdakılara şamil edilmir:  
4.2.1. qanunla müəyyənləşdirilmiş dövlət sirri təşkil edən məlumatlara;  
4.2.2. "Milli arxiv fondu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq arxiv 
sənədləri ilə işləməyə buraxılmanın təmin edilməsinə;  
4.2.3. "Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
ilə tənzimlənən təklif, ərizə və şikayətlərə;  
4.2.4. beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən edilmiş məhdudiyyətlərə.  
 
Maddə 5. İnformasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi  
5.1. İnformasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyasından, bu Qanundan və bu Qanunun tələblərinə uyğun hazırlanmış digər 
normativ hüquqi aktlardan ibarətdir.  
5.2. Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktlarında informasiyanın əldə olunması ilə 
bağlı bu Qanunun tələblərindən fərqli qaydalar müəyyənləşdirilə bilməz.  
 
Maddə 6. İnformasiya əldə olunmasının əsas prinsipləri  
6.0. İnformasiya əldə olunmasının əsas prinsipləri aşağıdakılardır:  
6.0.1. informasiya sorğusunun sərbəst, maneəsiz və hamı üçün bərabər şərtlərlə təmin edilməsi;  
6.0.2. informasiyanın əldə olunmasının qanuniliyi;  
6.0.3. dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin informasiyanı açıqlamaq vəzifəsi;  
6.0.4. informasiyanın maksimum açıqlığı;  
6.0.5. informasiya sorğusunun ən qısa zamanda və ən münasib üsulla təmin edilməsi;  
6.0.6. informasiya təqdim olunarkən insanların, cəmiyyətin və dövlətin təhlükəsizliyinin qorunması;  
6.0.7. informasiya əldə etmək hüququnun dövlət tərəfindən qorunması, o cümlədən məhkəmə yolu ilə 
müdafiəsi;  
6.0.8. bu Qanunla müəyyənləşdirilmiş hallar istisna olmaqla informasiyanın əldə edilməsinin ödənişsiz 
həyata keçirilməsi;  
6.0.9. informasiya əldə etmək hüququnun pozulmasına görə informasiya sahiblərinin məsuliyyət 
daşıması;  
6.0.10. informasiya əldə edilməsinə qoyulan məhdudiyyətin bu məhdudiyyəti doğuran əsaslardan daha 
artıq müəyyənləşdirilməməsi;  
6.0.11. ictimaiyyətdə maraq doğuran hüquq pozuntuları barədə məlumatı açıqlamağa görə vəzifəli 
şəxslərin təqib olunmaması.  
 
Maddə 7. Sənədləşdirilmiş informasiya (sənəd)  
7.1. Maddi daşıyıcıda mətn, səs və ya təsvir formasında qeydə alınan və identikləşdirməyə imkan verən 
istənilən rekvizitli informasiya mənbəyindən, saxlanma yerindən, rəsmi statusundan, mülkiyyət 
növündən, mənsub olduğu təşkilat tərəfindən yaradılıb-yaradılmadığından asılı olmayaraq 
sənədləşdirilmiş informasiya (bundan sonra  sənəd) hesab olunur.  



7.2. İnformasiya sahibi sənədə malikdir, əgər:  
7.2.1. informasiya sahibində mövcud olan sənəd digər informasiya sahibinə məxsus deyilsə;  
7.2.2. digər informasiya sahibində mövcud olan sənəd informasiya sahibinə məxsusdursa.  
 
Maddə 8. Sənədin saxlanması, komplektləşdirilməsi və mühafizəsi  
8.1. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı sənədlərin saxlanmasına, komplektləşdirilməsinə və mühafizəsinə 
dair qaydalar müəyyənləşdirir.  
8.2. İnformasiya sahibi malik olduğu sənədlərin bu Qanunun 8.1-ci maddəsində göstərilən qaydalara 
uyğun saxlanmasının, komplektləşdirilməsinin və mühafizəsinin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.  
8.3. İnformasiya sahibi fiziki şəxsin özü haqqında fərdi məlumatlarla tanış olması və lazım gələrsə 
onlarda dəqiqləşdirmələr aparılması üçün bu Qanunun tələblərinə uyğun qaydalar müəyyənləşdirir və 
bu qaydaların icrasını təmin edir.  
 
Maddə 9. İnformasiya sahibləri  
9.1. Aşağıdakılar informasiya sahibləri sayılır:  
9.1.1. dövlət orqanları və bələdiyyələr;  
9.1.2. ictimai funksiyaları yerinə yetirən hüquqi şəxslər, həmçinin normativ hüquqi aktlarla və ya 
müqavilə əsasında təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və sosial sahələrdə xidmət göstərən özəl hüquqi şəxslər 
və fiziki şəxslər.  
9.2. Bu Qanunun 9.1.2-ci maddəsində təsbit olunan hüquqi və fiziki şəxslərə informasiya sahiblərinin 
bu Qanunla müəyyənləşdirilmiş vəzifələri yalnız ictimai funksiyaların yerinə yetirilməsi, yaxud 
normativ hüquqi aktlarla və ya müqavilə əsasında təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və sosial sahələrdə 
göstərilən xidmət nəticəsində yaranan və ya əldə edilən informasiyalar üzrə şamil olunur.  
9.3. Aşağıdakılar informasiya sahiblərinə bərabər tutulur:  
9.3.1. əmtəə bazarında hökmran mövqe tutan, xüsusi və ya müstəsna hüquqa, yaxud təbii inhisara malik 
olan hüquqi şəxslər  malların və xidmətlərin təklif edilməsi şərtlərinə və onların qiymətlərinə, həmin 
şərtlərdə və qiymətlərdə dəyişikliklərə aid informasiyalar üzrə;  
9.3.2. tamamilə və ya qismən dövlət mülkiyyətində, yaxud asılılığında olan qeyri-kommersiya 
təşkilatları, büdcədənkənar fondlar, həmçinin dövlətin üzvü olduğu və ya iştirak etdiyi kommersiya 
birlikləri  dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid 
informasiyalar üzrə.  
 
II fəsil 
İnformasiya əldə olunmasının təşkili 
 
Maddə 10. İnformasiya sahibinin vəzifələri  
10.1. İnformasiya sahibi öz informasiya ehtiyatlarından hər kəsin sərbəst, maneəsiz və hamı üçün 
bərabər şərtlərlə informasiya əldə etmək hüququnu bu Qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada təmin 
etməyə borcludur.  
10.2. İnformasiya sahibi bu məqsədlə informasiya məsələləri üzrə vəzifəli şəxs təyin edir, yaxud 
struktur bölmə yaradır, informasiya xidmətləri göstərir.  
10.3. İnformasiya məsələləri üzrə vəzifəli şəxsin təyin olunmaması və ya struktur bölmənin 
yaradılmaması informasiya xidmətləri göstərməkdən imtina üçün əsas ola bilməz.  
10.4. İnformasiya sahibi:  
10.4.1. informasiya sorğusunu ən qısa zamanda və sorğuçu üçün ən münasib üsulla təmin etməlidir;  
10.4.2. sənədlərin reyestrini aparmalıdır;  
10.4.3. ictimai vəzifələrin yerinə yetirilməsi haqqında ictimaiyyətə müntəzəm məlumat verməlidir;  
10.4.4. açıqlamalı olduğu ictimai informasiyanı bu Qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada və müddətdə 
açıqlamalıdır;  
10.4.5. sorğuçuya kömək göstərməlidir;  
10.4.6. informasiyanın əldə olunmasına qoyulan məhdudiyyətlər barədə sorğuçuya məlumat verməlidir;  



10.4.7. əldə olunması qanunla məhdudlaşdırılan informasiyaları qorumalıdır;  
10.4.8. həqiqətə uyğun olmayan, natamam və ya qeyri-dəqiq informasiya verməməli, şübhə yarandığı 
hallarda informasiyanın düzgünlüyünü və mötəbərliyini yoxlamalıdır.  
10.5. İnformasiya məsələləri üzrə vəzifəli şəxs və ya struktur bölmə aşağıdakı funksiyaları yerinə 
yetirir:  
10.5.1. sorğuları diqqətlə araşdırıb qərarlar qəbul edir;  
10.5.2. sorğuları bu Qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada təmin edir;  
10.5.3. informasiya xidmətlərinin göstərilməsinə nəzarət edir;  
10.5.4. İnformasiya Məsələləri üzrə müvəkkilə təqdim olunacaq hesabatları hazırlayır;  
10.5.5. informasiya əldə edilməsi ilə bağlı informasiya sahibinə göndərilən şikayətləri araşdırıb qərar 
qəbul edir;  
10.5.6. informasiya xidmətləri göstərilməsi ilə bağlı digər vəzifələri yerinə yetirir.  
10.6. İnformasiya Məsələləri üzrə müvəkkilə hesabatlar ildə iki dəfə  hər cari ilin birinci və yeddinci 
aylarında təqdim olunur. Müvəkkil tələb edərsə, informasiya sahibi bu cür hesabatları əlavə olaraq 
təqdim etməlidir.  
 
Maddə 11. İnformasiya əldə olunmasının təşkilinə görə məsuliyyət  
11.1. İnformasiya sahibinin rəhbəri informasiya xidmətlərinin təşkili ilə əlaqədar daxili icraat 
qaydalarını müəyyənləşdirir.  
11.2. Bu Qanunun 9-cu maddəsində nəzərdə tutulan informasiya sahibləri informasiyanın əldə 
olunmasının təşkilinə görə qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.  
11.3. Əgər informasiya sahibi informasiya məsələləri üzrə vəzifəli şəxs təyin etməyibsə, yaxud struktur 
bölmə yaratmayıbsa, informasiya sorğusunun icrasına məsuliyyəti informasiya sahibinin bu funksiyanın 
yerinə yetirilməsi üçün müəyyənləşdirdiyi şəxs daşıyır.  
11.4. İnformasiyanın bu Qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada açıqlanması üçün məsuliyyəti, bu 
funksiyanın icrası rəsmi qaydada başqasına həvalə olunmayıbsa, informasiya sahibinin rəhbəri daşıyır.  
 
Maddə 12. Sənədlərin reyestri  
12.1. Sənədlərin reyestri (bundan sonra  reyestr) informasiya sahibinə daxil olan, ictimai vəzifələrin 
yerinə yetirilməsi nəticəsində yaradılan və ya əldə edilən informasiyaların qeydə alındığı və hər kəsin 
istifadə edə biləcəyi elektron məlumat toplusudur.  
12.2. Reyestrin yaradılması, saxlanması və vaxtaşırı yeniləşdirilməsi qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilir.  
12.3. İnformasiya sahibi reyestrdə aşağıda göstərilən sənədləri bu maddədə göstərilən müddətdə qeydə 
almalıdır:  
12.3.1. daxil olan, göndərilən və ya idarə daxilində hazırlanan sənədlər  daxil olduğu, göndərildiyi və ya 
idarə daxilində hazırlandığı gün;  
12.3.2. hüquqi aktlar  imzalandığı gün;  
12.3.3. müqavilələr  qüvvəyə mindiyi gün.  
12.4. Mühasibat sənədləri, təbrik məktubları, bildirişlər, memorandumlar, zəmanətlər, habelə iclaslar, 
müşavirələr, konfranslar və digər kütləvi tədbirlərin proqramları və ya belə tədbirlər haqqında 
məlumatlar, müxtəlif statistik hesabatlar sənədlərin reyestrində qeydə alınmır.  
12.5. Reyestrə bu Qanunun 15.1-ci maddəsində sadalananlarla yanaşı aşağıdakı məlumatlar da daxil 
edilməlidir:  
12.5.1. sənədin daxil olma və ya göndərilmə üsulu (elektron poçt, poçt, telefaks vasitəsilə, yaxud şəxsən 
təqdim etməklə);  
12.5.2. sənədin növü (informasiya sorğusu, təklif, ərizə və şikayət, raport, normativ xarakterli akt, və 
s.);  
12.5.3. əgər varsa, sənədin əldə olunmasına qoyulan məhdudiyyətlər və s.  



12.6. Reyestrdə, həmçinin, baxılma və ya cavab tələb edən sənədin icrası üçün qanunla 
müəyyənləşdirilmiş müddət, struktur bölmənin adı, habelə cavabı tərtib edən vəzifəli şəxsin adı və 
soyadı göstərilməlidir.  
12.7. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı reyestrdən istifadəni və sənədin axtarılmasını asanlaşdırmaq 
məqsədi ilə reyestrdən istifadəyə dair qaydalar müəyyənləşdirir.  
 
III fəsil 
İnformasiyanın əldə olunmasının sorğu əsasında təmin edilməsi 
 
Maddə 13. İnformasiya sorğusunun təqdim edilmə üsulu  
13.1. Sorğuçu informasiya sorğusunu aşağıdakı üsulla təqdim edir:  
13.1.1. informasiya sahibinin vəzifəli şəxsinə bilavasitə və ya telefonla müraciət etmək yolu ilə şifahi;  
13.1.2. sorğunu şəxsən təqdim etmək və ya informasiya sahibinə poçt, telefaks, yaxud elektron poçtla 
göndərmək yolu ilə yazılı.  
 
Maddə 14. İnformasiya əldə etmənin formaları  
14.1. Sorğuçu yazılı sorğunun aşağıdakı formalardan birində və ya mövcud olan digər formalarda təmin 
edilməsini tələb edə bilər:  
14.1.1. sənədlə tanış olmaq üçün ayrılmış yerə daxil olma;  
14.1.2. sənədin üzünün köçürülməsi;  
14.1.3. informasiya sahibinin texniki imkanlarından istifadə etməklə sənədin surətinin çıxarılması və ya 
sənədin təsdiqlənmiş surətinin verilməsi;  
14.1.4. sorğuçunun öz texniki imkanlarından istifadə etməklə sənədin surətinin çıxarılması;  
14.1.5. stenoqramların və ya digər formada kodlaşdırılmış sənədlərin oxunmaq üçün yararlı vəziyyətdə 
təqdim edilməsi;  
14.1.6. sənədin tərcümə olunması;  
14.1.7. sənədin surətinin elektron daşıyıcılara köçürülməsi və s.  
14.2. İnformasiyanın əldə olunmasının hüquqi formaları aşağıdakılardır:  
14.2.1. bu Qanunun tələblərinə uyğun olaraq mütləq qaydada təqdim olunan informasiyalar;  
14.2.2. müqavilə yolu ilə təqdim olunan informasiyalar.  
14.3. Bu Qanunun 14.2.1-ci maddəsində göstərilən hallarda informasiyaların əldə olunması ödənişsiz, 
haqqı ödənilməklə və ya güzəştli şərtlərlə həyata keçirilir.  
14.4. Bu Qanunun 14.2.2-ci maddəsində göstərilən hallarda informasiyanın təqdim olunma müddəti 
informasiya sahibi ilə sorğuçunun qarşılıqlı razılığı əsasında müəyyənləşdirilir.  
14.5. İnformasiya sahibi informasiya sorğusunun bu sorğuda göstərilən formada icrasından aşağıdakı 
hallarda imtina edə bilər:  
14.5.1. texniki imkanlar olmadıqda;  
14.5.2. informasiya daşıyıcısının növü ilə əlaqədar icrası mümkün deyilsə;  
14.5.3. şifahi sorğu əsasında verilməli olan informasiya böyük vaxt tələb etdiyindən informasiya 
sahibinin əsas vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə maneələr yaradırsa.  
14.6. Bu Qanunun 14.5.1. və 14.5.2-ci maddələrində göstərilən hallarda sorğunun təmin olunmasının 
münasib formasını informasiya sahibi özü seçir və sorğuda göstərilən əlaqə məlumatları imkan verirsə, 
bu məsələ sorğuçu ilə müzakirə olunur.  
14.7. Vəzifəli şəxsin şifahi cavabı sorğuçunu qane etmədikdə və ya bu Qanunun 14.5.3-cü maddəsində 
nəzərdə tutulan hallarda sorğuçuya yazılı şəkildə müraciət etməsi təklif olunur.  
14.8. İnformasiyanın təqdim edilmə forması sorğudan aydın olmursa və bunu sorğunun icrası üçün 
nəzərdə tutulmuş müddət ərzində dəqiqləşdirmək mümkün deyilsə, o zaman sorğunun icrası 
informasiya sahibinin seçdiyi formada təmin olunur.  
 
Maddə 15. İnformasiyanın əldə edilməsi haqqında sorğu  
15.1. Yazılı informasiya sorğusında aşağıdakılar göstərilməlidir:  



15.1.1. sorğuçunun adı və soyadı;  
15.1.2. sorğu hüquqi şəxs tərəfindən təqdim edildikdə  həmçinin hüquqi şəxsin adı;  
15.1.3. informasiya sahibinin sorğunu təmin edə bilməsi üçün sorğuçuya aid əlaqə məlumatları (poçt və 
ya elektron poçt ünvanı, telefon və ya telefaks nömrəsi);  
15.1.4. sorğu edilən informasiyanın məzmunu, yaxud sənədin növü və ya adı, sənədin sorğuçuya bəlli 
olan rekvizitləri;  
15.1.5. informasiyanın təqdim edilmə forması.  
15.2. Əgər sorğuçu fərdi məlumat əldə etmək istəyirsə, sorğunu bilavasitə informasiya sahibinin vəzifəli 
şəxsinə verir və bu zaman şəxsiyyətini təsdiqləyən sənəd təqdim edir.  
15.3. Fərdi məlumat tələb olunduqda, yaxud dövlət və ya bələdiyyə qulluqçusu qulluq vəzifəsini yerinə 
yetirmək üçün sorğu verdikdə, informasiya əldə etməyin zərurəti əsaslandırılmalıdır.  
15.4. Sorğuçu qulluq vəzifəsini yerinə yetirmək bəhanəsi ilə, yaxud qulluq mövqeyindən istifadə 
etməklə şəxsi məqsəd üçün informasiya əldə edə bilməz və ya qulluq vəzifəsini yerinə yetirərkən əldə 
etdiyi informasiyadan digər məqsədlər üçün istifadə edə bilməz.  
15.5. Sorğuçu bu Qanunun 15.3-cü, 21.2.1-ci, 22.4-cü və 24.3-cü maddələrində göstərilən hallardan 
başqa, informasiya əldə olunmasının zəruriliyini əsaslandırmağa borclu deyildir.  
15.6. Yazılı sorğu fiziki şəxs və ya hüquqi şəxsin rəhbəri, yaxud onların səlahiyyətli nümayəndəsi 
tərəfindən imzalanır.  
15.7. Yazılı sorğunu qəbul etməkdən imtina qadağandır.  
 
Maddə 16. İnformasiya sorğusunun icra olunma üsulları  
16.1. İnformasiya sahibi sorğuda tələb olunan informasiyanı aşağıdakı üsullarla icra edir:  
16.1.1. elektron informasiya daşıyıcısında yazmaqla və ya sorğuda göstərilən elektron poçt ünvanı üzrə 
göndərməklə;  
16.1.2. sənədin surətini və ya sənəddən çıxarışı sorğuçuya bilavasitə təqdim etməklə və ya onun poçt 
ünvanına göndərməklə;  
16.1.3. telefaksla;  
16.1.4. şifahi formada;  
16.1.5. informasiya ilə taniş olmaq üçün ayrılmış yerə girməyə icazə verməklə;  
16.1.6. informasiya daşıyıcısının növünü nəzərə almaqla başqa üsullarla.  
16.2. İnformasiya sorğusu yalnız aşağıdakı hallarda şifahi cavablandırılır:  
16.2.1. vəzifəli şəxslərə bilavasitə müraciət edildikdə;  
16.2.2. informasiya sorğusu üzrə məlumatlar soruşulduqda;  
16.2.3. informasiya sahibində sorğuçunu maraqlandıran məlumatın olub-olmadığı öyrənildikdə.  
16.3. Sənədin surətini çıxararkən onun əslinə ziyan vurulacağı təqdirdə informasiya sahibi:  
16.3.1. əlyazması və ya çap məhsulu ilə tanış olmaq;  
16.3.2. audio materialları dinləmək, audiovizual materialları seyr etmək və qeydlər götürmək üçün 
sorğuçuya şərait yaratmalıdır.  
16.4. Vəzifəli şəxs informasiya sorğusuna şifahi şəkildə cavab verdikdə sənədi oxumağa borclu deyildir.  
16.5. Sorğu edilən informasiya bir neçə dildə mövcud olduqda, sənəd sorğuda üstünlük verilən dildə 
təqdim edilir.  
 
Maddə 17. İnformasiya sahibinin sorğuçuya kömək göstərmək vəzifəsi  
17.1. İnformasiya sahibi informasiyanın əldə olunmasının şərtlərini, qaydalarını və üsullarını sorğuçuya 
anlaşıqlı şəkildə çatdırmalıdır.  
17.2. İnformasiya sahibi sorğu edilən informasiyaya malik olmadıqda onun mövcud ola biləcəyi yeri 
tapmaqda sorğuçuya kömək göstərməlidir.  
17.3. Sorğuda hansı informasiyanın əldə olunması və ya bu informasiyanın hansı formada təqdim 
edilməsi aydın göstərilməyibsə, vəzifəli şəxs bunu dəqiqləşdirmək üçün sorğuçu ilə bu Qanunla 
müəyyənləşdirilmiş qaydada əlaqə yaratmalıdır.  



17.4. Savadsızlığı, yaxud fiziki çatışmazlığı üzündən yazılı sorğu ilə müraciət edə bilməyənlərin şifahi 
sorğusu informasiya sahibinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən adları və soyadları, tutduqları vəzifə 
göstərilməklə yazılı şəkildə tərtib edilir və tarixi göstərilməklə qeydə alınır.  
 
Maddə 18. İnformasiya sorğusunun qeydə alınması  
18.1. İnformasiya sahibi informasiya sorğusunu daxil olduğu gün qeydə alır və bu Qanunun 12-ci 
maddəsində göstərilən reyestrə bu Qanunun 15.1-ci maddəsində sadalanan məlumatları daxil edir.  
18.2. İnformasiya sorğusu aşağıdakı hallarda qeydə alınmır və ona yazılı cavab verilmir:  
18.2.1. sorğu anonimdirsə;  
18.2.2. sorğu şifahi formada verilmişsə.  
18.3. Hüquqi şəxslərin firma nişanları olan blankda göndərildiyi, yaxud fiziki şəxsin əlaqə 
məlumatlarından ən azı birinin göstərildiyi hallarda sorğu anonim sayılmır.  
 
Maddə 19. İnformasiya sorğusunun öyrənilməsi  
19.1. Sorğu informasiya sahibinin vəzifəli şəxsi tərəfindən diqqətlə öyrənilir. Bu məqsədlə:  
19.1.1. sorğunun bu Qanunun tələblərinə uyğun tərtib olunub-olunmadığı;  
19.1.2. tələb olunan informasiyanın informasiya ehtiyatlarında olub-olmadığı;  
19.1.3. tələb olunan informasiya, informasiya ehtiyatlarında yoxdursa, sorğunun hara göndəriləcəyi;  
19.1.4. tələb olunan informasiya, informasiya ehtiyatlarında varsa, onun əldə olunması 
məhdudlaşdırılan informasiyaya aid olub-olmadığı;  
19.1.5. tələb olunan informasiya açıqdırsa, amma alınması qanunla məhdudlaşdırılan informasiyanın 
tərkibinə daxildirsə, həmin informasiyanın ayrılıb verilmə imkanları;  
19.1.6. tələb olunan informasiyanın sorğuda göstərilən formada verilməsinin mümkün olub-olmadığı;  
19.1.7. informasiyanın ödənişli, ödənişsiz və ya güzəştli şərtlərlə təqdim olunması dəqiqləşdirilir və 
araşdırmanın nəticəsi barədə qərar qəbul edilir.  
 
Maddə 20. Araşdırmanın nəticəsi barədə qərar  
20.1. İnformasiya sahibinin vəzifəli şəxsi araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq aşağıdakı qərarlardan 
birini qəbul edir:  
20.1.1. sorğunun icrasından imtina edir;  
20.1.2. sorğunun icrasını təmin edir;  
20.1.3. sorğunu aidiyyəti informasiya sahibinə göndərir.  
 
Maddə 21. İnformasiya sorğusunun icra edilməsindən imtina  
21.1. İnformasiya sahibi aşağıdakı hallarda sorğunun icrasından imtina edir:  
21.1.1. sorğu əldə edilməsi qanunla məhdudlaşdırılan informasiyaya aid olduqda, yaxud sorğuçunun bu 
informasiyanı əldə etməyə səlahiyyəti çatmadıqda və ya bu Qanunla tələb edildiyi hallarda, sorğuçu 
şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd təqdim etmədikdə;  
21.1.2. informasiya sahibi sorğulanan informasiyaya malik olmadıqda və yaxud həmin informasiyanın 
sahibini müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkdikdə;  
21.1.3. sorğuçunun hansı informasiyanı əldə etmək istədiyini aydınlaşdırmaq mümkün olmadıqda.  
21.2. İnformasiya sahibi aşağıdakı hallarda sorğunun icrasından imtina edə bilər:  
21.2.1. sorğuçuya artıq belə bir informasiya verilibsə və sorğuda informasiyanı təkrar əldə etmək 
zərurəti əsaslandırılmayıbsa;  
21.2.2. bu Qanunun 9.1.2-ci və 9.3-cü maddələrində nəzərdə tutulan hüquqi və fiziki şəxslərdən 
sorğulanan informasiya bu Qanunun 9.1.2-ci və 9.3-cü maddələrində göstərilən vəzifələrin yerinə 
yetirilməsinə aid deyilsə;  
21.2.3. sorğu edilən informasiyanın həcmi iri olduğundan sorğunun icrası informasiya sahibinin üzərinə 
qoyulmuş ictimai vəzifələrin yerinə yetirilməsinə ciddi maneə yaradırsa və ya əsassız böyük məsrəflərə 
səbəb olursa;  
21.2.4. sorğunun icrasını bir dəfəyə təmin etmək mümkün deyilsə;  



21.2.5. sorğunun icrası informasiyanın sistemləşdirilməsini, təhlil edilməsini və ya sənədləşdirilməsini 
tələb edirsə.  
21.3. İnformasiya sorğusunun təmin edilməsindən imtina barədə cavab Azərbaycan Respublikası 
qanunvericiliyinin müvafiq maddələri də göstərilməklə, aydın və əsaslandırılmış şəkildə tərtib edilməli, 
həmçinin burada sorğuçunun cavabdan məhkəməyə şikayət etmək hüququnun olduğu öz əksini 
tapmalıdır.  
 
Maddə 22. İnformasiya sorğusunun təmin edilməsi  
22.1. İnformasiya sahibi bu Qanunun 14.1-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq informasiyanın əldə 
olunmasına şərait yaradır, yaxud informasiyanı sorğuçuya təqdim edir.  
22.2. Tələb olunan informasiya əldə olunması qanunla məhdudlaşdırılan sənədin tərkibinə daxildirsə, 
onun ancaq açıq hissəsi təqdim oluna bilər.  
22.3. Natamam və ya qeyri-dəqiq informasiya təqdim edən informasiya sahibi sorğuçunun 
əsaslandırılmış tələbi üzrə informasiyaya ödənişsiz əlavələr edərək onu sorğuçuya çatdırmalıdır.  
22.4. İnformasiyanın rəsmi təsdiq edilərək verilməsi sorğuçunun hüquq və azadlıqlarının həyata 
keçirilməsi və ya vəzifəsinin icrası üçün tələb olunursa, informasiya sahibi həmin informasiyanı, o 
cümlədən açıqlanmış informasiyanı rəsmi təsdiqlə birlikdə verməlidir.  
 
Maddə 23. İnformasiya sorğusunun aidiyyəti üzrə göndərilməsi  
23.1. Sorğu edilən informasiya, informasiya sahibində yoxdursa, o, aidiyyəti informasiya sahibini 
müəyyənləşdirməli və informasiya sorğusunu ləngitmədən, lakin 5 iş günündən gec olmayaraq ona 
göndərməli, bu barədə sorğuçuya məlumat verməlidir.  
23.2. Bu Qanunun 9.1.2-ci və 9.3-cü maddələrində nəzərdə tutulan informasiya sahibləri sorğunu 
aidiyyəti üzrə göndərməyə bilərlər, bu şərtlə ki, sorğu edilən informasiyanın onlarda olmadığı barədə 
ləngitmədən, lakin 5 iş günündən gec olmayaraq sorğuçuya məlumat versinlər.  
 
Maddə 24. İnformasiya sorğusunun icra müddəti  
24.1. İnformasiya sorğusu ən qısa müddətdə, lakin 7 iş günündən gec olmayaraq icra edilir.  
24.2. Bu müddətdə həmin informasiya öz operativliyini itirərsə, sorğuya dərhal, bu mümkün olmadıqda 
isə 24 saatdan gec olmayaraq cavab verilməlidir.  
24.3. İnsan həyatı, sağlamlığı, yaxud şəxsin azadlığı üçün real təhlükə yarandığı hallarda axtarılması və 
hazırlanması müəyyən vaxt tələb edən informasiya 48 saat ərzində (bayram və istirahət günləri istisna 
olmaqla) təqdim edilir.  
24.4. Əgər sorğu natamam və ya qeyri-dəqiq tərtib olunubsa, vəzifəli şəxs müəyyən edilmiş 
çatışmazlıqlar barədə sorğuçuya 5 iş günü ərzində məlumat verir.  
24.5. İnformasiya sorğusunın bu Qanunla müəyyənləşdirilmiş icra müddəti sorğunun qeydə alındığı 
günün sonrakı iş günündən hesablanır.  
24.6. Bu Qanunun 24.4-cü maddəsində göstərilən hallarda sorğunun icra müddəti çatışmazlıqlar aradan 
qaldırıldıqdan sonra yenidən təqdim edildiyi günün sonrakı iş günündən, bu Qanunun 23.1-ci 
maddəsində nəzərdə tutulan hallarda isə sorğunun baxılma müddəti ilk daxil olduğu tarixdən deyil, 
göndərildiyi müvafiq informasiya sahibinə daxil olduğu günün sonrakı iş günündən hesablanır.  
 
Maddə 25. İnformasiya sorğusunun icra müddətinin uzadılması  
25.1. İnformasiya sahibi həddən çox sorğu aldıqda və bu səbəbdən informasiyanı hazırlamaq üçün əlavə 
vaxt tələb olunduqda və ya sorğunun mahiyyətini dəqiqləşdirmək, yaxud informasiyanın 
aydınlaşdırılması üçün çoxsaylı sənədləri araşdırmaq lazım gəldikdə, o, bu Qanunla nəzərdə tutulmuş 
icra müddətini əlavə olaraq 7 iş günü də uzada bilər.  
25.2. İnformasiya sahibi sorğuçuya müddətin uzadıldığı barədə səbəblərini göstərməklə 5 iş günü 
ərzində məlumat verir. 
 
Maddə 26. İnformasiyanın əldə olunmasına görə ödəniş 



26.1. Sorğuçu informasiya ilə tanış olduqda, əllə üzünü köçürdükdə və ya öz texniki imkanlarından 
istifadə edərək surətini çıxardıqda, habelə texniki kömək göstərilməyən digər hallarda informasiyanın 
əldə olunmasına görə haqq ödəmir.  
26.2. İctimai informasiyaların əldə edilməsinə görə ödəniş tələb olunmur.  
26.3. İnformasiya xidməti üçün haqq alına bilər, bu şərtlə ki, ödəniş məbləği informasiyanın 
hazırlanması və təqdim edilməsi üçün çəkilən xərcdən artıq olmasın.  
26.4. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı İnformasiya Məsələləri üzrə müvəkkillə razılaşdırmaq şərti ilə:  
26.4.1. haqq ödənilməklə göstərilən informasiya xidmətlərinin siyahısını;  
26.4.2. informasiyanın hazırlanıb təqdim olunmasına görə ödəniş qaydalarını;  
26.4.3. informasiyanın haqqı qabaqcadan ödənilməklə təqdim edilmə hallarını;  
26.4.4. ödəniş zamanı edilə biləcək güzəştin şərtlərini;  
26.4.5. bu Qanunun 14.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş hallardan başqa, müqavilə yolu ilə 
informasiya sorğusunun təmin edilmə şərtlərini və qaydalarını müəyyənləşdirir.  
 
Maddə 27. İnformasiya sorğusunun icra olunmuş sayılması  
27.1. Aşağıdakı hallarda informasiya sorğusu icra olunmuş sayılır:  
27.1.1. informasiya sorğuçuya bu Qanunla nəzərdə tutulmuş formada və üsulla təqdim edildikdə;  
27.1.2. informasiya sorğusu aidiyyəti üzrə göndərildikdə və sorğuçuya bu barədə məlumat verildikdə;  
27.1.3. açıqlanmış informasiya ilə tanış olma imkanları sorğuçuya izah edildikdə;  
27.1.4. informasiya sorğusunun icrasından imtina barədə sorğuçuya əsaslandırılmış cavab verildikdə.  
 
Maddə 28. İnformasiya sorğusunun icrasının və icrasından imtinanın qeydə alınması  
28.1. İnformasiya sorğusunun icrası və icrasından imtina reyestrdə qeydə alınır.  
28.2. İnformasiya sorğusu icra olunduqda və ya icrasından imtina edildikdə reyestrə aşağıdakı 
məlumatlar daxil edilir:  
28.2.1. sorğunun icrasına məsul olan vəzifəli şəxsin adı və soyadı;  
28.2.2. surəti, tərcüməsi və ya çıxarışları verilmiş sənədlərin rekvizitləri;  
28.2.3. sorğunun icra edildiyi və ya icrasından imtina edildiyi tarix;  
28.2.4. sorğunun icrasından imtina üçün bu Qanunla müəyyənləşdirilmiş əsaslar.  
 
IV fəsil 
İnformasiyanın açıqlanması 
 
Maddə 29. İnformasiya sahibinin informasiyanı açıqlamaq vəzifəsi  
29.1. İnformasiya sahibi cəmiyyətin maraqlarını daha asan və daha operativ şəkildə təmin etmək, 
çoxsaylı informasiya sorğularını azaltmaq məqsədi ilə malik olduğu, ictimai vəzifələrin yerinə 
yetirilməsi nəticəsində yaradılmış, yaxud əldə olunmuş aşağıdakı informasiyaları açıqlamalıdır:  
29.1.1. ümumiləşdirilmiş statistik məlumatlar, o cümlədən cinayətlərin və inzibati xətaların 
ümumiləşdirilmiş statistikası;  
29.1.2. büdcə proqnozları;  
29.1.3. dövlət orqanlarının struktur bölmələri haqqında əsasnamələr;  
29.1.4. dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin fəaliyyətləri ilə bağlı hazırlanmış təlimatlar;  
29.1.5. dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin ştat cədvəlləri, həmin idarələrdə çalışan vəzifəli şəxslərin 
adları, soyadları, telefon nömrələri, elektron poçt ünvanları, həmçinin onların təhsili və ixtisasları 
barədə məlumatlar;  
29.1.6. dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin fəaliyyəti barədə hesabatlar;  
29.1.7. ictimai funksiyaları yerinə yetirən hüquqi şəxslərin rəhbər orqanlarında çalışanların adları və 
soyadları, elektron poçt ünvanları;   
29.1.8. dövlət və bələdiyyə satınalmalarının şərtləri, nəticəsi, eləcə də dövlət və bələdiyyə əmlakının 
satılması, onun üzərində əmlak hüquqlarının dəyişməsi barədə məlumatlar;  



29.1.9. bu Qanunun 9.1-ci maddəsi ilə müəyyənləşdirilən informasiya sahiblərinin aldıqları kreditlər, 
qrantlar onların şərtləri və istifadəsi haqqında məlumatlar;  
29.1.10. normativ hüquqi aktların layihələri  razılaşdırmaya və ya təsdiq olunmağa göndərildiyi andan;  
29.1.11. normativ hüquqi aktlar  qüvvəyə mindiyi gündən;  
29.1.12. ictimai funksiyaları yerinə yetirən hüquqi şəxslərin fəaliyyətinə dair hesabatlar, onların gəlirləri 
və xərcləri barədə məlumatlar;  
29.1.13. dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin icrası barədə hesabatlar;  
29.1.14. ətraf mühitin vəziyyətinə, ətraf mühitə ziyan vurulmasına və təhlükəli ekoloji təsirlərə dair 
məlumatlar;  
29.1.15. dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin əmr, sərəncam və qərarları  əmr, sərəncam və qərarlar 
qüvvəyə mindiyi gündən;  
29.1.16. dövlətin ictimai əhəmiyyətli konsepsiyalarının, inkişaf planlarının və proqramlarının layihələri  
təsdiq olunmağa təqdim edilənədək;  
29.1.17. dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin vakansiyaları haqqında məlumatlar;  
29.1.18. dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin mal və xidmətlərinə dair məlumatlar;  
29.1.19. dövlət orqanları və bələdiyyələr tərəfindən təsis edilmiş və ya onların iştirakı ilə fəaliyyət 
göstərən özəl hüquqi şəxslərə dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan 
istifadəyə dair məlumatlar;  
29.1.20. kütləvi tədbirlərin proqramları;  
29.1.21. dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin göstərdikləri xidmətlə bağlı dəyişikliklərə dair 
məlumatlar  bu dəyişikliyin edilməsinə ən geci on gün qalanadək;  
29.1.22. dövlət və bələdiyyə orqanları rəhbərlərinin qəbul saatları barədə məlumatlar;  
29.1.23. dövlət və bələdiyyə müəssisələrində qüvvədə olan əmək haqqı dərəcələri, əməyin ödənilməsinə 
dair təlimatlar, habelə əlavə haqların ödənilməsi qaydaları və xüsusi güzəştlər barədə məlumatlar;  
29.1.24. ictimai funksiyaları yerinə yetirən hüquqi şəxslərin, həmçinin, normativ hüquqi aktlarla və ya 
müqavilə əsasında təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və sosial sahələrdə xidmət göstərən özəl hüquqi və fiziki 
şəxslərin bu funksiyaların yerinə yetirilməsi ilə bağlı malik olduqları informasiyalar; 
29.1.25. əmtəə bazarında hökmran mövqe tutan, xüsusi və ya müstəsna hüquqa və yaxud təbii inhisara 
malik olan hüquqi şəxslər  malların və xidmətlərin təklif edilməsi şərtlərinə və onların qiymətlərinə, 
həmin şərtlərdə və qiymətlərdə dəyişikliklərə aid informasiyalar  şərtlərin təklif edilməsinə və ya həmin 
şərtlərdə və qiymətlərdə dəyişiklik edilməsinə azı 30 gün qalmış; 
29.1.26. tamamilə və ya qismən dövlət mülkiyyətində, yaxud asılılığında olan qeyri-kommersiya 
təşkilatlarına, büdcədənkənar fondlara, həmçinin dövlətin üzv olduğu və ya iştirak etdiyi kommersiya 
birliklərinə dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid 
informasiyalar; 
29.1.27. əhaliyə göstərilən ictimai xidmətlər haqqında, habelə xidmət göstərilməsi zamanı onların 
qiymətlərində edilən dəyişikliklər barədə məlumatlar  bu dəyişikliklər edilənədək; 
29.1.28. məhkəmə aktları; 
29.1.29. qanunla nəzərdə tutulduğu həddə dövlət reyestrləri haqqında məlumatlar; 
29.1.30. informasiya sahiblərinin reyestri; 
29.1.31. ictimai rəy sorğusunun nəticələri; 
29.1.32. informasiya sahibinin mülkiyyəti və mülkiyyət öhdəliyi haqqında məlumatlar; 
29.1.33. dövlət sirri təşkil edən məlumatların siyahısı; 
29.1.34. açıqlanması xüsusi qanunla, beynəlxalq müqavilələrlə və ya onların əsasında qəbul edilən 
normativ aktlarla müəyyənləşdirilən informasiyalar, yaxud informasiya sahibinin açıqlanmasını zəruri 
saydığı digər məlumatlar.  
29.2. Bu Qanunun 29.1-ci maddəsində göstərilən ictimai informasiyalar bu Qanunun 22.4-cü 
maddəsində nəzərdə tutulan hallardan başqa, informasiya sorğusunun predmeti ola bilməz.  
 
Maddə 30. İnformasiyanın açıqlanması üsulları  



30.1. Bu Qanunun 29.1-ci maddəsində göstərilən ictimai informasiyalar İnternet informasiya 
ehtiyatlarında açıqlanmalıdır.  
30.2. Bu Qanunun 29.1-ci maddəsində göstərilən ictimai informasiyalar həmçinin:  
30.2.1. kütləvi informasiya vasitələrində;  
30.2.2. rəsmi nəşrlərdə;  
30.2.3. kitabxanalarda, ictimai informasiya mərkəzlərində, kütləvi istifadənin mümkün olduğu digər 
yerlərdə sənədlərlə tanış olmaq üçün şərait yaradılması yolu ilə;  
30.2.4. qanunvericilikdə nəzərdə tutulan başqa üsullarla açıqlana bilər.  
 
Maddə 31. İnformasiyanın açıqlanması üsulunun seçilməsi  
31.1. İnformasiya sahibi ictimai informasiyanı elə üsulla açıqlamalıdır ki, bu informasiya ehtiyacı olan 
hər kəsə mümkün qədər tez çatsın.  
31.2. İctimai informasiyanın açıqlanması üsulu xüsusi qanunla və ya beynəlxalq müqavilələrlə nəzərdə 
tutulubsa, onda ictimai informasiya açıqlanarkən həmin qanunla və ya beynəlxalq müqavilə ilə nəzərdə 
tutulan üsul tətbiq olunur. Əgər həmin vəzifə, həmçinin, bu Qanunun 29.1-ci maddəsinin tələblərindən 
irəli gəlirsə, ictimai informasiya İnternet informasiya ehtiyatlarına da daxil edilir.  
31.3. İnformasiya sahibi insanların həyatı, sağlamlığı və əmlakı, yaxud ətraf mühit üçün yaranan 
təhlükə, ictimaiyyət üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən digər hadisələr və faktlar barədə informasiyanı, 
həmin təhlükənin qarşısını almaq və onun mümkün olan nəticələrini azaltmaq məqsədi ilə dövri 
mətbuatda, teleradio verilişlərində və İnternet informasiya ehtiyatlarında təcili surətdə açıqlamalıdır.  
 
Maddə 32. İnternet informasiya ehtiyatlarının yaradılması vəzifəsi  
32.1. Dövlət orqanları və bələdiyyələr bu Qanunun 29.1-ci maddəsində göstərilən ictimai 
informasiyaları açıqlamaq üçün İnternet informasiya ehtiyatları yaradırlar.  
32.2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları onların tabeliyində olan dövlət orqanlarının İnternet 
informasiya ehtiyatları formalaşdırmalarına şərait yaratmalıdırlar. Bu məqsədlə sahə (korporativ), 
regional və s. formada İnternet informasiya ehtiyatları yaradıla bilər.  
32.3. Bu Qanunun 9.1.2-ci və 9.3-cü maddələrində göstərilən informasiya sahibləri ictimai 
informasiyaları açıqlamaq məqsədi ilə İnternet şəbəkəsində ayrı-ayrılıqda və ya birgə informasiya 
ehtiyatları yarada bilərlər.  
32.4. Dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin İnternet informasiya ehtiyatlarının yaradılması formaları və 
qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilir.  
 
Maddə 33. İnternet informasiya ehtiyatlarına verilən tələblər  
33.1. Bu Qanunun 9.1-ci maddəsində göstərilən informasiya sahibləri:  
33.1.1. İnternet informasiya ehtiyatları ilə tanış olmaq imkanları barədə məlumatı əks etdirən müvafiq 
ünvanları və ya onlara edilən dəyişiklikləri kütləvi informasiya vasitələrində açıqlamaq yolu ilə 
ictimaiyyətə çatdırırlar;  
33.1.2. İnternet informasiya ehtiyatlarında ən yeni və aktual informasiyaları yerləşdirirlər;  
33.1.3. köhnəlmiş, natamam, qeyri-dəqiq və ya çaşqınlıq yaradan informasiyaları İnternet informasiya 
ehtiyatlarında yerləşdirməkdən imtina edirlər;  
33.1.4. İnternet informasiya ehtiyatlarının etibarlı fəaliyyətini təmin edirlər.  
33.2. İnformasiya sahibi İnternet informasiya ehtiyatlarında sənədin yerləşdirildiyi vaxtı və digər 
üsullarla açıqlanması tarixini göstərməlidir.  
33.3. Bu Qanunun 9-cu maddəsində göstərilən informasiya sahibləri İnternet informasiya ehtiyatlarında 
yerləşdirilən ictimai informasiyaların tez və asan əldə edilməsi üçün şərait yaratmalıdırlar.  
 
V fəsil 
İnformasiyanın xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulması 
 
Maddə 34. İnformasiyanın təsnifatı  



34.1. Əldə olunma növünə görə informasiya ümumi istifadə üçün açıq və alınması məhdudlaşdırılan 
informasiyalara bölünür.  
34.2. Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə əldə olunması məhdudlaşdırılmayan informasiyalar açıq 
informasiyalar sayılır.  
34.3. Əldə edilməsi qanunla məhdudlaşdırılan informasiyalar hüquqi rejiminə görə məxfi və gizli 
(konfidensial) olur.  
34.4. Dövlət sirri məxfi, vətəndaşların, mülkiyyət növündən asılı olmayaraq yaradılmış idarə, müəssisə 
və təşkilatların, digər hüquqi şəxslərin qanuni maraqlarının qorunması məqsədi ilə əldə olunmasına 
məhdudiyyət qoyulan peşə (həkim, vəkil, notariat), kommersiya, istintaq və məhkəmə sirləri, habelə 
fərdi məlumatlar konfidensial xarakter daşıyır.  
 
Maddə 35. İnformasiyanın xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulmuş hesab edilməsinin əsasları  
35.1. İnformasiya sahibi informasiyanın əldə olunmasına məhdudiyyət qoymaq yolu ilə onu xidməti 
istifadə üçün nəzərdə tutulmuş hesab edə bilər.  
35.2. İnformasiya sahibi aşağıdakı informasiyaları bu Qanunda göstərilən müddət ərzində xidməti 
istifadə üçün nəzərdə tutulmuş hesab etməlidir:  
35.2.1. cinayət işi və ya inzibati xətalar haqqında iş üzrə toplanmış informasiya  iş məhkəməyə 
verilənədək və ya işin icraatına xitam verilməsi barədə qərar qəbul edilənədək;  
35.2.2. dövlət nəzarəti gedişində toplanan informasiya  həmin məsələ üzrə qərar qəbul edilənədək;  
35.2.3. vaxtından əvvəl açıqlanması dövlət siyasətinin formalaşdırılmasına, inkişafına və 
müvəffəqiyyətlə başa çatdırılmasına mane olan və ya mane ola bilən informasiya  prosesin başa çatması 
barədə razılaşma əldə edilənədək;  
35.2.4. vaxtından əvvəl açıqlanması dövlət orqanı tərəfindən testləşdirmə və ya maliyyə yoxlamasının 
səmərəliliyinə ciddi təhlükə yaradacaq və ya təhlükə yarada biləcək informasiya  test və ya maliyyə 
yoxlaması başa çatanadək;  
35.2.5. vaxtından əvvəl açıqlanması dövlət orqanında fikir mübadiləsini, məsləhətləşmə prosesini 
pozacaq və ya poza biləcək informasiya  son qərar qəbul edilənədək;  
35.2.6. vaxtından əvvəl açıqlanması dövlət orqanının iqtisadi, pul-kredit və ya maliyyə siyasətinin 
həyata keçirilməsinə mənfi təsir göstərə bilən informasiya  iqtisadi, pul-kredit və ya maliyyə fəaliyyəti 
ilə bağlı konkret əməliyyat başa çatanadək;  
35.2.7. ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinə əngəl törədəcək və ya törədə biləcək informasiya  
məhkəmə qərarı qəbul edilənədək;  
35.2.8. xarici ölkələrdən və ya beynəlxalq təşkilatlardan daxil olan sənədlər - sənədin açıqlanması üçün 
qarşılıqlı razılıq əldə edilənədək;  
35.2.9. ətraf mühit üçün təhlükə yaradacaq və ya yarada biləcək, ətraf mühitin komponentlərinə zərər 
vuracaq və ya zərər vura biləcək informasiya  bu təhlükəni törədən səbəblər aradan qalxanadək;  
35.2.10. açıqlanması informasiya sahibinin qanuni maraqlarına ziyan vurursa, yaxud ictimai 
funksiyaları yerinə yetirən özəl hüquqi şəxslərlə bağlanan müqavilədə informasiyanın xidməti istifadə 
üçün nəzərdə tutulması qeyd olunubsa  texniki həllər barədə informasiya.  
35.3. İnformasiya sahibləri əsaslandırdıqları hallarda aşağıdakı informasiyaları xidməti istifadə üçün 
nəzərdə tutulmuş hesab edə bilərlər:  
35.3.1. bu Qanunun 9.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan informasiya sahiblərinin əmr, sərəncam və 
qərarlarının layihələri  əmr, sərəncam və qərarlar qəbul edilməyə təqdim olunanadək;  
35.3.2. bu Qanunun 9.3-cü maddəsində göstərilən hüquqi şəxslərin bu Qanunun 9.3.1-ci və 9.3.2-ci 
maddələrində nəzərdə tutulan vəzifələrin yerinə yetirilməsinə dair aktları və onlara aid sənədlər  bu 
aktlar qəbul edilənədək və ya imzalananadək.  
35.4. Bu Qanunun 35.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş informasiyalar o halda xidməti istifadə üçün 
nəzərdə tutula bilər ki, informasiyanın yayılmasından dəyə biləcək ziyan həmin informasiyaya olan 
ictimai marağı üstələsin.  
 
Maddə 36. İnformasiyanın xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulmuş hesab edilməsi qaydası  



36.1. Xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulan sənədlərin və (və ya) onların saxlandığı qovluğun üzərinə 
"Xidməti istifadə üçün" qeydi yazılır. Fərdi məlumatları əks etdirən sənədlərin və (və ya) onların 
saxlandığı qovluğun üzərində "Xidməti istifadə üçün. Fərdi məlumatlar" qeydi aparılır.  
36.2. Hər iki halda sənədlərin və (və ya) onların saxlandığı qovluğun üzərində məhdudiyyətin qüvvəyə 
mindiyi və qüvvədən düşdüyü tarix göstərilməlidir.  
 
Maddə 37. İnformasiyanın xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulmuş hesab edilməsinə qoyulan 
məhdudiyyətlər  
37.1. Bu Qanunun 9.1-ci maddəsində göstərilən informasiya sahibləri aşağıdakı informasiyaları xidməti 
istifadə üçün nəzərdə tutulmuş hesab edə bilməzlər:  
37.1.1. ictimai rəy sorğusunun nəticələri;  
37.1.2. ümumiləşdirilmiş statistik məlumatlar;  
37.1.3. iqtisadi və sosial yönümlü proqnozlar;  
37.1.4. vətəndaşların həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə yaradan fövqəladə hadisələr, təbii fəlakətlər və 
qəzalar barədə;  
37.1.5. ekologiyanın, səhiyyənin, demoqrafiyanın, təhsilin, mədəniyyətin, iqtisadiyyatın, o cümlədən 
nəqliyyatın və kənd təsərrüfatının, habelə cinayətkarlığın vəziyyəti haqqında;  
37.1.6. informasiya sahibinin fəaliyyəti haqqında hesabatlar, o cümlədən vəzifələrin yerinə 
yetirilməsinin keyfiyyəti və buraxılan nöqsanlar barədə;  
37.1.7. dövlətin vətəndaşlara, vəzifəli şəxslərə, mülkiyyət növündən asılı olmayaraq hüquqi şəxslərə 
verdiyi imtiyazlar, güzəştlər və kompensasiyalar haqqında;  
37.1.8. Azərbaycan Respublikasının ali vəzifəli şəxslərinin sağlıq durumu haqqında;  
37.1.9. dövlət hakimiyyəti orqanları və onların vəzifəli şəxsləri tərəfindən qanunçuluğun pozulması 
faktları;  
37.1.10. fərdi məlumatlar istisna olmaqla, dövlət və bələdiyyə qulluqçularının, o cümlədən ictimai 
funksiyaları yerinə yetirən hüquqi və fiziki şəxslərin işgüzar nüfuzunun ləkələnməsi barədə;  
37.1.11. dövlət orqanlarındakı və bələdiyyələrdəki vakansiyalar haqqında;  
37.1.12. büdcə vəsaitlərindən istifadə və ölkənin iqtisadi durumu haqqında;  
37.1.13. dövlət orqanlarında və bələdiyyələrdə çalışan qulluqçuların vəzifə təlimatları;  
37.1.14. dövlətin qiymətli metal və valyuta ehtiyatları barədə;  
37.1.15. normativ hüquqi aktlar;  
37.1.16. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin açıq iclaslarının protokolları və stenoqramları;  
37.1.17. qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarları;  
37.1.18. dövlət sirri təşkil edən məlumatların siyahısı;  
37.1.19. qrantlar haqqında;  
37.1.20. informasiya sahibinin mülkiyyəti və mülkiyyət öhdəlikləri haqqında;  
37.1.21. dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi və ya intizam qaydasında qəbul edilmiş əmr, sərəncam və 
qərarlar;  
37.1.22. istehlakçıların qanuni maraqlarının müdafiəsi ilə bağlı olaraq malların və xidmətlərin 
keyfiyyəti haqqında;  
37.1.23. məlumatın açıqlanması dövlətin müdafiəsinə və təhlükəsizliyinə xələl gətirmirsə, dövlət 
orqanları və bələdiyyələr tərəfindən aparılan, yaxud sifariş verilən tədqiqatların və təhlillərin nəticələri 
barədə;  
37.1.24. ətraf mühitə, insanların sağlamlığına təsir edən və ya təsir edə biləcək fəaliyyət nəticəsində 
ətraf mühitin komponentlərində baş verən və ya baş verə biləcək dəyişikliklər, onların 
qiymətləndirilməsi, ətraf mühitin mühafizəsi və səmərəli istifadəsinə yönəldilmiş tədbirlər və xərclər 
barədə;  
37.1.25. reyestrdə qeydə alınmayan daxili sənədlər  təbrik məktubları, zəmanətlər, memorandumlar, 
kütləvi tədbirlərin proqramları, müxtəlif statistik hesabatlar.  
37.2. Bu Qanunun 9.3.1-ci maddəsində göstərilən hüquqi şəxslər malların və xidmətlərin təklif edilməsi 
şərtlərinə və qiymətlərinə, həmin şərtlərdə və qiymətlərdə dəyişikliklərə dair informasiyaları, bu 



Qanunun 9.3.2-ci maddəsində göstərilən hüquqi və fiziki şəxslər isə dövlət və ya bələdiyyə büdcəsindən 
verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə dair informasiyaları xidməti istifadə üçün 
məhdudlaşdıra bilməzlər.  
 
Maddə 38. Fərdi məlumatlar  
38.1. Əldə olunmasına məhdudiyyətlər qoymaqla fərdi məlumatları xidməti istifadə üçün nəzərdə 
tutulmuş hesab etmək olar.  
38.2. Fərdi məlumatlar şəxsi və ailə həyatına dair məlumatların məcmusudur. Əldə olunmasına 
məhdudiyyətlər qoyulan şəxsi həyata dair məlumatlar aşağıdakılardır:  
38.2.1. qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada qeydə alınan özəl hüquqi şəxslərdə, üzvlüyə dair 
məlumatlar istisna olmaqla, siyasi baxışları, dini etiqadları və dünya görüşlərini əks etdirən məlumatlar;  
38.2.2. etnik mənşə və ya irqi mənsubiyyət haqqında məlumatlar;  
38.2.3. cinayət işləri və ya digər hüquq pozuntularına dair işlər üzrə icraatın gedişində toplanmış 
informasiyalar  açıq məhkəmə iclasınadək və ya hüquq pozuntusuna dair məhkəmə qərarı çıxarılanadək, 
yaxud insanların mənəviyyatı, şəxsi və ailə həyatının müdafiəsi, yetkinlik yaşına çatmayanın, 
zərərçəkənin və ya şahidin mənafeyi, yaxud ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi üçün tələb edilən 
hallarda;  
38.2.4. sağlamlıq vəziyyəti haqqında məlumatlar;  
38.2.5. şəxslərin özəl xüsusiyyətləri, qabiliyyətləri və xarakterlərinin digər cizgiləri haqqında 
məlumatlar;  
38.2.6. sosial yardım və sosial xidmətlər göstərilməsinə dair vəsatətlər barəsində məlumatlar;  
38.2.7. ruhi və fiziki əzablara dair məlumatlar;  
38.2.8. vergi ödənişləri üzrə borclar istisna olmaqla, vergitutma ilə əlaqədar məlumatlar.  
38.3. Əldə olunmasına məhdudiyyətlər qoyulan ailə həyatına dair məlumatlar aşağıdakılardır:  
38.3.1. cinsi həyat haqqında məlumatlar;  
38.3.2. vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı haqqında məlumatlar;  
38.3.3. ailə həyatının ayrı-ayrı məqamları haqqında məlumatlar;  
38.3.4. övladlığa götürmə ilə bağlı məlumatlar.  
38.4. Fərdi məlumatlar alındığı və ya sənədləşdirildiyi gündən onların əldə olunmasına məhdudiyyətlər 
qoyulur.  
38.5. İnformasiya sahibi aşağıdakı hallar istisna olmaqla, fiziki şəxslərin sorğuları əsasında onları özləri 
barəsindəki fərdi məlumatla tanış etməyə borcludur:  
38.5.1. yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin informasiya ilə tanış olması onun mənşəyi haqqında sirri 
pozursa;  
38.5.2. informasiyanın əldə olunması cinayətin qarşısını almağa, cinayətkarı tutmağa və ya cinayət 
işində həqiqəti müəyyənləşdirməyə mane olarsa;  
38.5.3. digər insanların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi informasiyanın açıqlanmamasını tələb edirsə;  
38.5.4. informasiya dövlət təhlükəsizliyi naminə toplanıbsa.  
38.6. Aşağıdakı şəxslər bu maddədə göstərilən fərdi məlumatlarla tanış olmaq və ya onu əldə etmək 
hüququna malikdirlər:  
38.6.1. valideynlər və ya qəyyumlar  yetkinlik yaşına çatmayanlar haqqında məlumatlarla;  
38.6.2. qəyyumlar  fiziki cəhətdən qüsurlu şəxslər barədə məlumatlarla;  
38.6.3. dövlət və bələdiyyə qulluqçuları  xidməti vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı məlumatlarla;  
38.6.4. fərdi məlumatlarla işləməyə icazə alanlar  yalnız bu icazədə göstərilən məlumatlarla;  
38.6.5. normativ hüquqi aktlarla və ya müqavilə əsasında təhsil, mədəniyyət, səhiyyə və sosial sahələrdə 
xidmət göstərən özəl hüquqi şəxslərin işçiləri və sahibkarlar  yalnız bu xidmətlərin göstərilməsi üçün 
zəruri olan həddə informasiyalarla;  
38.6.6. fiziki şəxslər  özləri barəsindəki informasiyalarla;  
38.7. İnformasiya sahibi fərdi məlumatları əldə edən şəxslərin qeydiyyatını aparmalı, həmin 
qeydiyyatda informasiya ilə tanışlığın və ya onu əldə etmənin məqsədi, vaxtı və üsulu göstərilməlidir.  
 



Maddə 39. Xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulan informasiyanın əldə olunması  
39.1. İnformasiya sahibi ictimaiyyətdə maraq doğuran hüquq pozuntusu və ya bədbəxt hadisələrlə bağlı 
informasiyanı nəticə tam aydınlaşdırılana qədər elə həddə açıqlamalıdır ki, təhqiqatın aparılmasına və 
ya bədbəxt hadisənin səbəblərinin aydınlaşdırılmasına mane olmasın.  
39.2. Bu cür informasiyanın açıqlanma həddinə dair qərar təhqiqatı aparan və ya nəzarəti təşkil edən, 
yaxud bədbəxt hadisənin səbəblərini aydınlaşdıran vəzifəli şəxs tərəfindən qəbul edilir.  
39.3. Bu Qanunun 37-ci maddəsində göstərilən informasiya əldə olunması məhdudlaşdırılan 
informasiyanın tərkib hissəsinə daxildirsə, o zaman sənədin yalnız əldə olunması məhdudlaşdırılmayan 
hissəsi açıqlanır.  
39.4. Dövlət və bələdiyyə qulluqçuları xidməti vəzifələrini yerinə yetirmələri ilə əlaqədar xidməti 
istifadə üçün nəzərdə tutulmuş sənədlərlə işləmək hüququna malikdirlər.  
39.5. İnformasiya sahibinin rəhbəri kənar şəxslərə xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulan informasiya ilə 
işləməyə icazə verə bilər, bu şərtlə ki, həmin informasiya dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin 
maraqlarına ziyan vurmasın.  
 
Maddə 40. İnformasiyanın əldə olunması üzərində məhdudiyyətin müddətləri  
40.1. Xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulan informasiyaların əldə olunmasına qoyulan məhdudiyyət bu 
məhdudiyyəti doğuran səbəblər aradan qalxdıqda, lakin 5 ildən gec olmayan müddətdə götürülür.  
40.2. Fərdi məlumatların əldə olunmasına qoyulan məhdudiyyət həmin informasiya alınan və ya 
sənədləşdirilən gündən 75 il müddətinədək və ya şəxsin vəfatından sonra 30 il müddətinədək və ya 
ölüm faktı müəyyənləşdirilməyibsə, həmin şəxsin doğum tarixindən 110 il müddətinədək qüvvədədir.  
40.3. İnformasiyanın əldə olunmasına qoyulan məhdudiyyətin qüvvədən düşmüş hesab edilməsi 
informasiyanın daşıyıcısında və reyestrdə qeyd olunur.  
 
Maddə 41. Xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulan informasiyanın qorunması  
41.1. İnformasiya sahibi xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulan informasiyanın qorunması üçün inzibati 
və texniki tədbirlər görür.  
41.2. Əldə olunması məhdudlaşdırılan informasiya İnternet informasiya ehtiyatlarına daxil edilibsə, bu 
zaman onun əldə olunmasını mümkünsüz edən tədbirlər görülməlidir.  
 
VI fəsil 
Qanunun icrasına nəzarət 
Maddə 42. Qanunun icrasına nəzarət  
42.1. Bu Qanunun icrasına nəzarəti:  
42.1.1. informasiya sahibinin rəhbəri  xidməti qaydada, yuxarı orqan  tabeçilik əsasında;  
42.1.2. İnformasiya Məsələləri üzrə müvəkkil  bu Qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada həyata keçirir.  
 
Maddə 43. İnformasiya Məsələləri üzrə müvəkkilə aid tələblər  
43.1. İnformasiya Məsələləri üzrə müvəkkil (bundan sonra  Müvəkkil) müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanının təqdim etdiyi 3 namizəd arasından Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən 
seçilir.  
43.2. Ali təhsilli, informasiya sahəsində təcrübəyə və yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik Azərbaycan 
Respublikasının vətəndaşı Müvəkkil seçilə bilər.  
43.3. Aşağıdakı şəxslər Müvəkkil seçilə bilməzlər:  
43.3.1. elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla, başqa ödənişli vəzifələrdə çalışan, başqa 
dövlətin qarşısında öhdəliyi olan şəxslər;  
43.3.2. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məhkumluğu ödənilməmiş və ya məhkumluğu 
götürülməmiş şəxslər;  
43.3.3. fəaliyyət qabiliyyətsizliyi və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli olması məhkəmə tərəfindən təsdiq 
olunan şəxslər.  



43.4. Müvəkkil siyasi fəaliyyətlə məşğul ola, heç bir siyasi partiyanı təmsil edə, heç bir qeyri-hökumət 
təşkilatının rəhbər orqanlarında vəzifə tuta bilməz.  
43.5. Müvəkkil vəzifəyə seçildiyi gündən sonrakı 7 gün ərzində statusuna uyğun olmayan vəzifəni 
dayandırmalıdır.  
43.6. Müvəkkilin səlahiyyət müddəti 5 ildir.  
43.7. Müvəkkil bu vəzifəyə dalbadal 2 dəfədən artıq seçilə bilməz.  
 
Maddə 44. Müvəkkilin statusu və Müvəkkil aparatının yaradılması  
44.1. Müvəkkil bu Qanunun icrasına nəzarəti həyata keçirmək məqsədi ilə öz aparatını yaradır.  
44.2. Müvəkkilin aparatı hüquqi şəxsdir və dövlət büdcəsindən maliyyələşir.  
44.3. Müvəkkilin aparatının strukturu, ştat cədvəli və əmək haqqı Müvəkkil tərəfindən 
müəyyənləşdirilir.  
44.4. Müvəkkilin aparatı üzərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi təsvir olunmuş möhürə, 
blanka və bank hesablarına malikdir.  
44.5. Aparat Müvəkkil tərəfindən təsdiq olunan "İnformasiya Məsələləri üzrə Müvəkkilin aparatı 
haqqında" Əsasnaməyə uyğun olaraq fəaliyyət göstərir.  
 
Maddə 45. Müvəkkilin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi  
45.1. Müvəkkilin səlahiyyətlərinə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təşəbbüsü ilə və ya 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı 
ilə aşağıdakı hallarda xitam verilir:  
45.1.1. Müvəkkilə aid bu Qanunla müəyyən edilmiş tələblər pozulduqda;  
45.1.2. Müvəkkil öz səlahiyyətlərini icra etmək qabiliyyətini itirdikdə;  
45.2. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin iclasında aşağıdakı hallar elan edildikdə Azərbaycan 
Respublikası Milli Məclisinin sədri öz sərəncamı ilə Müvəkkilin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam 
verir:  
45.2.1. Müvəkkil vəfat etdikdə;  
45.2.2. Müvəkkilin barəsində məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü olduqda;  
45.2.3. Müvəkkil vəzifəsindən könüllü şəkildə yazılı istefa verdikdə.  
45.3. Müvəkkilin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verildikdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 30 
gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə yeni Müvəkkilin seçilməsi üçün üç şəxsin 
namizədliyini təqdim edir. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 15 gün müddətində Müvəkkilin 
seçilməsi ilə bağlı müvafiq qərar qəbul edir.  
 
Maddə 46. Müvəkkilin səlahiyyətləri  
46.1. Müvəkkil informasiya sahiblərinin bu Qanunun tələblərindən irəli gələn vəzifələri yerinə 
yetirmələri üzərində nəzarəti həyata keçirir.  
46.2. Müvəkkil şikayət əsasında və ya şəxsi təşəbbüs qaydasında nəzarət icraatı qaldıra bilər.  
46.3. Müvəkkil nəzarəti həyata keçirərkən aşağıdakıları aydınlaşdırır:  
46.3.1. informasiya sorğusu bu Qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada qeydiyyata alınıbmı;  
46.3.2. informasiya sorğusu bu Qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada, müddətdə və üsulla təmin edilibmi;  
46.3.3. informasiya sorğusunun icrasından imtina bu Qanunun tələblərinə uyğundurmu;  
46.3.4. informasiyanın əldə olunmasına qoyulan məhdudiyyət bu Qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada 
müəyyənləşdirilibmi;  
46.3.5. informasiya sahibi ictimai informasiyanı açıqlamaq vəzifəsini yerinə yetirirmi;  
46.3.6. informasiya sahibi tərəfindən İnternet informasiya ehtiyatlarının yaradılması bu Qanunun 
tələblərinə cavab verirmi.  
 
Maddə 47. Müvəkkilin vəzifələri  
47.1. Müvəkkil:  



47.1.1. bu Qanunun müddəalarını ictimaiyyətə çatdırır, informasiya əldə edilməsi ilə bağlı vətəndaşlara 
hüquqi yardım göstərir;  
47.1.2. informasiya sahiblərinə informasiya xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi barədə təkliflər verir;  
47.1.3. informasiyanın əldə olunmasını daha səmərəli təmin etmək məqsədi ilə informasiya sahibləri ilə 
sıx əməkdaşlıq edir, bu sahədə çalışan kadrların peşəkarlığını artırmaq üçün müxtəlif maarifləndirici 
tədbirlər həyata keçirir;  
47.1.4. daxil olmuş müraciətləri, ərizə və şikayətləri araşdırır, müvafiq göstərişlər verir;  
47.1.5. informasiya əldə etmək üçün verilən sorğunun nümunəvi formasını hazırlayır;  
47.1.6. bu Qanunun tələblərindən irəli gələn digər vəzifələri yerinə yetirir.  
47.2. Müvəkkil nəzarətin nəticələri barədə şikayət verən şəxsə, informasiya sahibinə və ya informasiya 
sahibinin tabe olduğu yuxarı orqana məlumat verir.  
47.3. Nəzarətin nəticələri, həmçinin, Müvəkkilin İnternet informasiya ehtiyatlarında açıqlanır.  
 
Maddə 48. Müvəkkilin hüquqları  
48.1. Müvəkkilin hüquqları aşağıdakılardır:  
48.1.1. informasiya sahibindən hesabatlar, izahatlar və sənədlər tələb etmək;  
48.1.2. informasiya sahibinin daxili istifadə üçün nəzərdə tutulmuş hesab etdiyi sənədlərlə tanış olmaq;  
48.1.3. bu Qanunun tələblərinin pozulması ilə bağlı inzibati hüquq pozuntularına dair materialları 
informasiya sahibinin tabe olduğu yuxarı orqana və ya məhkəməyə göndərmək.  
 
Maddə 49. İnformasiya sorğusunun icrasından imtina edilməsi və ya lazımınca icra olunmaması 
barədə şikayət  
49.1. Sorğuçu sorğunun icrasından imtina edilməsi, yaxud lazımınca icra olunmaması barədə 
məhkəməyə və ya Müvəkkilə şikayət etmək hüququna malikdir.  
49.2. Müvəkkilə göndərilən şikayətdə aşağıdakılar göstərilir:  
49.2.1. şikayət ərizəsi ilə müraciət edən şəxsin adı və soyadı;  
49.2.2. poçt ünvanı və ya digər əlaqə məlumatları;  
49.2.3. informasiya sahibinə təqdim edilən informasiya sorğusunun məzmunu;  
49.2.4. informasiya sorğusu barədə informasiya sahibinin yol verdiyi nöqsanlar barədə ətraflı məlumat;  
49.2.5. sorğuçunun informasiya sahibinin qeyri-qanuni fəaliyyətini təsdiqləyən dəlilləri.  
49.3. Əgər şikayət ərizəsi ilə müraciət edənin fikrincə informasiya sahibi sorğunun icrasından qeyri-
qanuni imtina etmişsə, yaxud qeyri-dəqiq və natamam informasiya təqdim etmişsə, bu halda şikayət 
ərizəsinə yazılı cavabın, yaxud qeyri-dəqiq və ya natamam hesab edilən sənədin surəti də əlavə 
edilməlidir.  
 
Maddə 50. Şikayət ərizəsinə baxılması  
50.1. Müvəkkil şikayət ərizəsi daxil olduğu tarixdən sonrakı 10 iş günü ərzində şikayəti araşdırır, 
bununla bağlı informasiya sahibinin fəaliyyətinin qanuniliyini yoxlayır və şikayətçiyə cavab verir.  
50.2. Əgər şikayət ərizəsi dəqiqləşdirmə tələb edirsə və ya şikayəti araşdırmaq üçün əlavə izahatlar və 
sənədlər toplamaq lazımdırsa, Müvəkkil, bu barədə şikayətçiyə yazılı məlumat verməklə, şikayətə 
baxılması müddətini əlavə olaraq 10 iş günü də uzada bilər.  
 
Maddə 51. Şikayətin təmin edilməsindən imtina  
51.1. Müvəkkil aşağıdakı hallarda şikayəti təmin etməkdən imtina edir:  
51.1.1. şikayət ərizəsi anonimdirsə;  
51.1.2. şikayət konkret informasiya sahibinin fəaliyyəti barədə deyilsə;  
51.1.3. şikayət təkrar, əsassız və qərəzlidirsə;  
51.1.4. bu iş üzrə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı varsa;  
51.1.5. ərizəçi informasiya sahibinin şikayəti aradan qaldırmaq üçün yaratdığı imkanlardan kifayət 
qədər səmərəli istifadə etməyibsə.  



51.2. Bu Qanunun 51.1.1-ci maddəsində göstərilən hallar istisna olmaqla, şikayət ərizəsi ilə müraciət 
edənə imtina barədə əsaslandırılmış cavab verilir.  
 
Maddə 52. Müvəkkilin göstərişləri  
52.1. Nəzarət qaydasında araşdırma zamanı Müvəkkil informasiya sahibinə aşağıdakı hallar üzrə 
müvafiq göstərişlər verə bilər:  
52.1.1. informasiya sorğusunu yerinə yetirməkdən qeyri-qanuni imtina edildikdə;  
52.1.2. informasiya sorğusu bu Qanunla nəzərdə tutulmuş müddətdə icra olunmadıqda;  
52.1.3. informasiya sorğusunu lazımi şəkildə təmin etmədikdə;  
52.1.4. açıqlanması bu Qanunla nəzərdə tutulan ictimai informasiyanı açıqlamadıqda və ya lazımi 
şəkildə açıqlamadıqda;  
52.1.5. İnternet informasiya ehtiyatları yaradılmadıqda və ya lazımi səviyyədə yaradılmadıqda;  
52.1.6. həqiqətə uyğun olmayan, qeyri-dəqiq və natamam informasiya verdikdə və sorğuçunun bununla 
bağlı təkrar müraciətinə əməl etmədikdə;  
52.1.7. informasiyanın əldə olunmasına qeyri-qanuni məhdudiyyətlər qoyduqda;  
52.1.8. əldə olunması bu Qanunla məhdudlaşdırılan informasiyanı açıqladıqda.  
52.2. Müvəkkilin göstərişləri bu Qanunda nəzərdə tutulan hallara uyğun olmalı, Müvəkkilin səlahiyyət 
həddini aşmamalı, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun şəkildə əsaslandırılmalıdır.  
 
Maddə 53. Müvəkkilin göstərişlərinin icrası  
53.1. İnformasiya sahibi Müvəkkilin göstərişlərini aldıqdan sonra 5 iş günü ərzində onun icrası üçün 
tədbirlər görür və bu barədə Müvəkkilə yazılı şəkildə məlumat verir.  
53.2. Müvəkkil informasiya sahibindən aldığı məlumatı özünün İnternet informasiya ehtiyatlarında 
açıqlayır.  
53.3. İnformasiya sahibi Müvəkkilin göstərişlərindən məhkəməyə şikayət vermək hüququna malikdir.  
 
Maddə 54. Müvəkkilin xidməti qaydada nəzarətin təşkilinə dair vəsatəti  
54.1. Əgər informasiya sahibi Müvəkkilin göstərişlərini icra etmirsə, o zaman Müvəkkil xidməti 
qaydada nəzarətin təşkil edilməsi barədə informasiya sahibinin tabe olduğu yuxarı orqan qarşısında 
vəsatət qaldırır, yaxud toplanmış sənədləri məhkəməyə göndərir.  
54.2. Xidməti nəzarəti həyata keçirən yuxarı orqan vəsatəti aldıqdan sonra 15 iş günü ərzində ona 
baxmalı və nəzarətin nəticələri barədə Müvəkkilə məlumat verməlidir.  
 
Maddə 55. Müvəkkilin qanunun icrası barədə hesabatı  
55.1. Müvəkkil hər cari ildən sonra ən geci üç ay ərzində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə 
hesabat təqdim edir.  
55.2. Müvəkkilin hesabatında il ərzində görülmüş işlərin ümumiləşdirilmiş xülasəsi, o cümlədən hüquq 
pozuntuları törətmiş informasiya sahiblərinə, ərizə və şikayətlərə, göstərişlərə, xidməti nəzarət 
qaydasında aparılmış işlərə, görülmüş tədbirlərə, qanunun tətbiqi ilə bağlı digər hallara dair məlumatlar, 
habelə Müvəkkilin rəy və təklifləri öz əksini tapır.  
55.3. Hesabat müvafiq icra hakimiyyəti orqanına, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə və 
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroruna göndərilir.  
55.4. Hesabat Müvəkkilin İnternet informasiya ehtiyatlarında açıqlanır və "Azərbaycan" qəzetində dərc 
olunur.  
 
VII fəsil 
Keçid müddəaları 
 
Maddə 56. İnternet informasiya ehtiyatlarının yaradılması müddəti  
56.1. Dövlət orqanları bu Qanunun 29.1-ci maddəsində göstərilən ictimai informasiyaları açıqlamaq 
üçün ən qısa zamanda, lakin bu Qanun dərc olunduqdan sonra 1 ildən gec olmayaraq öz İnternet 



informasiya ehtiyatlarını yaradırlar, bələdiyyələr isə bu Qanunun 29.1-ci maddəsində göstərilən ictimai 
informasiyaları açıqlamaq üçün mümkün qədər qısa zamanda, lakin bu Qanun dərc olunduqdan sonra 3 
ildən gec olmayaraq öz İnternet informasiya ehtiyatlarını formalaşdıra bilərlər .  
56.2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tabeçiliklərində olan dövlət orqanlarının öz İnternet 
informasiya ehtiyatlarını formalaşdırmaları üçün ən qısa zamanda, lakin bu Qanun dərc olunduqdan 
sonra 2 ildən gec olmayaraq şərait yaratmalıdırlar.  
56.3. İctimai funksiyaları yerinə yetirən hüquqi şəxslər, həmçinin normativ hüquqi aktlarla və ya 
müqavilə əsasında təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və sosial sahələrdə xidmət göstərən özəl hüquqi şəxslər 
və fiziki şəxslər, bu Qanunun 9.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan informasiya sahibləri öz İnternet 
informasiya ehtiyatlarını mümkün qədər qısa zamanda, lakin bu Qanun dərc olunduqdan sonra 2 ildən 
gec olmayaraq yaradırlar.  
56.4. İnformasiya sahibləri malik olduqları, fəaliyyət nəticəsində yaratdıqları və ya əldə etdikləri ictimai 
informasiyaları bu Qanunun 56.1-ci, 56.2-ci və 56.3-cü maddələri qüvvəyə minənədək, qanunvericiliklə 
nəzərdə tutulmuş digər üsullarla açıqlayır və ya informasiya sorğusu əsasında təqdim edirlər.  
 
Maddə 57. Müvəkkilin seçilməsi müddəti  
57.1. Müvəkkil bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra, ən geci 6 ay ərzində seçilir.  
57.2. Bu Qanunun 26.4-cü maddəsindən irəli gələn tələblər Müvəkkil seçildikdən sonrakı 3 ay ərzində 
yerinə yetirilməlidir. İnformasiya sahibləri bu Qanunun 57.2-ci maddəsinin tələbləri qüvvəyə 
minənədək daxili icraat qaydasında informasiya xidmətləri göstərirlər.  
57.3. Bu Qanunun 55-ci maddəsinin qüvvəsi Müvəkkilin seçildiyi ildən sonrakı il tətbiq olunur.  
 
 
 
 
Maddə 58. Qanunun qüvvəyə minməsi  
58.1. Bu Qanunun 8.1-ci, 8.3-cü, 10.2-ci, 11.1-ci, 12.2-ci, 12.7-ci və 32.4-cü maddələrindən irəli gələn 
tələblər bu Qanun dərc edildiyi gündən sonrakı 3 ay ərzində həyata keçirilir.  
58.2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.  
 

 30 sentyabr 2005-ci il.  
 
 



"İNFORMASİYA ƏLDƏ ETMƏK HAQQINDA" 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ 
EDİLMƏSİ BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

"İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikası 
Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq 
edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:  

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, 
bir ay müddətində:  

1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının "İnformasiya əldə 
etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;  

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq 
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının 
həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;  

1.3. "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikası 
Qanununun pozulmasına görə məsuliyyət növlərini müəyyən edən 
qanunvericilik aktının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;  

1.4. həmin Qanunun 8.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 
sənədlərin saxlanmasına, komplektləşdirilməsinə və mühafizəsinə 
dair qaydaları müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;  



1.5. həmin Qanunun 12.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş reyestrin 
yaradılması, saxlanması və vaxtaşırı yeniləşdirilməsi qaydalarını 
müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;  

1.6. həmin Qanunun 12.7-ci maddəsinə uyğun olaraq reyestrdən 
istifadəni və sənədin axtarılmasını asanlaşdırmaq məqsədi ilə 
reyestrdən istifadəyə dair qaydaları müəyyən etsin və bu barədə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;  

1.7. həmin Qanunun 32.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş dövlət 
orqanlarının və bələdiyyələrin İnternet informasiya ehtiyatlarının 
yaradılması formalarını və qaydalarını Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti ilə razılaşdırmaqla müəyyən etsin;  

1.8. həmin Qanunun 32.2-ci və 56.2-ci maddələrində nəzərdə 
tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanları"nın səlahiyyətlərini 
həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanları barədə təkliflərini 
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;  

1.9 öz səlahiyyətləri daxilində "İnformasiya əldə etmək haqqında" 
Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.  

2. Müəyyən edilsin ki:  

2.1. "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 43.1-ci, 45.1-ci, 45.6-cı və 55.3-cü maddələrində 
nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın 
səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata 
keçirir;  



2.2. həmin Qanunun 8.1-ci, 12.2-ci, 12.7-ci, 26.4-cü və 32.4-cü 
maddələrində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti həyata keçirir.  

3. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.  

09 dekabr 2005-ci il.  

 
 
 



KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ HAQQINDA 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 

 
Qəbul edilmişdir:  7 dekabr 1999-cu il.   № 769-İQ. 

 
Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiyanın 
axtarılması, əldə edilməsi, hazırlanması, ötürülməsi, istehsalı və 
yayımının ümumi qaydalarını, habelə mətbuatın, informasiya 
agentliklərinin, televiziya və radio təşkilatlarının, vətəndaşların 
tam, doğru-dürüst və operativ informasiya almaq hüququnun hə-
yata keçirilməsinə yönəldilmiş fəaliyyətinin təşkilatı, hüquqi və 
iqtisadi əsaslarını müəyyən edir.  

 
I Fəsil 
Ümumi müddəalar 

 
Maddə 1. Kütləvi informasiya azadlığı 
Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya azaddır. Kütləvi 
informasiya azadlığı vətəndaşların qanuni yolla informasiya axtar-
maq, əldə etmək, hazırlamaq, ötürmək, istehsal etmək və yaymaq 
hüququna dövlət tərəfindən təminat verilməsinə əsaslanır. 
Kütləvi informasiya vasitələrinin təsis olunması, onlara sahiblik, 
onlardan istifadə, onların idarə olunması, kütləvi informasiyanın 
axtarılması, əldə edilməsi, hazırlanması, ötürülməsi, istehsalı və ya-
yımı Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələri 
haqqında qanunvericiliyində nəzərdə tutulan hallardan başqa, məh-
dudlaşdırıla bilməz. 

 
Maddə 2. Bu Qanunun tətbiq sahəsi 
Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının ərazisində təsis olunmuş 
bütün kütləvi informasiya vasitələrinə, həmçinin onun hüdudların-
dan kənarda yaradılan kütləvi informasiya vasitələri məhsullarının 



yalnız Azərbaycan  Respublikasının  ərazisində yayılan hissəsinə 
şamil edilir. 

 
Maddə 3. Əsas anlayışlar 
Bu Qanunda istifadə olunan anlayışlar aşağıdakı  ları ifadə edir: 

kütləvi informasiya  axtarılması, əldə olunması, hazırlanması, 
ötürülməsi, istehsalı və yayımı Azərbaycan Respublikasının qanun-
vericiliyi ilə məhdudlaşdırılmayan, ümumi istifadə üçün nəzərdə 
tutulmuş mətbu, audio, audiovizual xəbər və digər məlumatlar;   

kütləvi informasiya vasitələri  dövri mətbu nəşrlər, teleradio 
proqramları, informasiya agentlikləri, internet, kinoxronika proq-
ramları və digər yayım formaları; 

teleradio və kinoxronika proqramları  daimi adı olan və ildə azı 
bir dəfə efirə buraxılan audio, audiovizual xəbər və materialların 
(verilişlərin) məcmusu; 

dövri mətbu nəşrlər  çap prosesinin və ya hər hansı surətçıxaran 
texnikanın vasitəsilə hazırlanmış, birdəfəlik tirajı 100 nüsxədən 
çox, daimi adı və cari nömrəsi olan, ildə azı on iki dəfə çıxan qazet-
lər və ildə azı iki dəfə çap olunan jurnal, toplu, bülleten və başqa 
dövri nəşrlər; 

kütləvi informasiya vasitəsinin məhsulu  mətbu nəşrin bir nöm-
rəsinin tirajı, yaxud onun bir hissəsi, teleradio, kinoxronika proq-
ramlarının ayrıca buraxılışı, proqramın audio və ya videoyazısının 
tirajı, yaxud tirajının bir hissəsi; 

kütləvi informasiya vasitəsi məhsulunun yayılması  dövri mət-
bu nəşrlərin, teleradio proqramlarının audio və ya videoyazıların 
satılması və ya paylanması, teleradio proqramlarının yayımı, kinox-
ronika proqramlarının nümayişi; 

 ixtisaslaşmış kütləvi informasiya vasitələri  istehsalı (yayımı) 
üçün bu Qanunda xüsusi qaydalar müəyyən edilmiş kütləvi infor-
masiya vasitələri; 



məsul redaktor  mətbu nəşrə rəhbərlik edən baş redaktor (re-
daktor), yaxud onu əvəz edən şəxs; teleradio təşkilatında verilişlə-
rin (proqramların) yayımına icazə verən şəxs; 

naşir  mətbu nəşrin məhsulunun istehsalını madditexniki cəhət-
dən təmin edən nəşriyyat, digər müəssisə (sahibkar), naşirə bərabər 
tutulan və əsas gəlir mənbəyi bu fəaliyyət növü olan fiziki və ya 
hüquqi şəxs; 

yayıcı  redaksiya və ya naşirlə müqavilə bağlamaqla, yaxud di-
gər qanuni əsaslarla kütləvi informasiya vasitəsi məhsullarının ya-
yılmasını həyata keçirən fiziki və ya hüquqi şəxs; 

pornoqrafik materiallar  əsas məzmunu seksual münasibətlərin 
anatomik və fizioloji cəhətlərinin kobud və ləyaqətsiz təsviri olan 
bədii, foto, rəsm əsərləri, informasiyalar və digər materiallar. 

 
Maddə 4. Kütləvi informasiya vasitələrinin istehsalı və yayımı-
nın əsas prinsipləri   
(28 dekabr  2001-ci il tarixli qanunla  çıxarılmışdır) 
 
Maddə 5. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyi  
Kütləvi informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikası-
nın qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasın-
dan, bu Qanundan, «Televiziya və radio yayımı haqqında», «Məlu-
mat azadlığı haqqında», «Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması 
qaydası haqqında», «Rabitə haqqında», «Dövlət sirri haqqında», 
«Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında» Azərbaycan 
Respublikası qanunlarından, habelə digər müvafiq qanunvericilik 
aktlarından ibarətdir. 
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavi-
lələrlə bu Qanun arasında ziddiyyət yaranarsa, həmin beynəlxalq 
müqavilələr tətbiq edilir. 
 
 



Maddə 6. Kütləvi informasiya vasitələrinin dili 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində kütləvi informasiya vasitə-
ləri dövlət dilindən istifadə edirlər. 
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının kütləvi informasiyanın is-
tehsalı və yayımında Azərbaycan Respublikası əhalisinin danışdığı 
başqa dillərdən, habelə dünyada geniş yayılmış digər dillərdən isti-
fadə etmək hüququ vardır. 

 
Maddə 6-1. Kütləvi informasiya vasitələrinin maliyyələşdiril-
məsi 
Kütləvi informasiya vasitələri qanunla qadağan olunmuş mənbələr 
istisna olmaqla, istənilən vəsaitlər hesabına maliyyələşdirilə bilər. 
 
 
II Fəsil 
Kütləvi informasiya azadlığının əsasları 
 
Maddə 7. Senzuranın yolverilməzliyi 
Kütləvi informasiya vasitələri üzərində dövlət senzurasına, habelə 
bu məqsədlə xüsusi dövlət orqanlarının və ya vəzifələrin yaradıl-
masına və maliyyələşdirilməsinə yol verilmir. Məlumatın və ya 
müsahibənin müəllifi olduqları hallardan başqa, dövlət orqanları-
nın, bələdiyyələrin, idarə, müəssisə və təşkilatların, ictimai birliklə-
rin, vəzifəli şəxslərin, habelə siyasi partiyaların kütləvi informasiya 
vasitələrində yayılan məlumat və materialların qabaqcadan onlarla 
razılaşdırılmasını tələb etmək və ya yayılmasını qadağan etmək hü-
ququ yoxdur. 
 
Maddə 8. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumat almaq hü-
ququ 
Kütləvi informasiya vasitələri cəmiyyətdəki iqtisadi, siyasi, ictimai 
və sosial durum haqqında, dövlət orqanlarının, bələdiyyələrin, ida-
rə, müəssisə və təşkilatların, ictimai birliklərin, siyasi partiyaların, 



vəzifəli şəxslərin fəaliyyəti barədə operativ və doğru-dürüst məlu-
matlar almaq hüququna malikdirlər. Bu hüquq Azərbaycan Respub-
likasının qanunvericiliyində göstərilən hallardan başqa, məhdudlaş-
dırıla bilməz. 
Dövlət orqanları, bələdiyyələr, idarə, müəssisə və təşkilatlar, icti-
mai birliklər, siyasi partiyalar, vəzifəli şəxslər öz fəaliyyətləri haq-
qında məlumatı kütləvi informasiya vasitəsinin sorğusu əsasında, 
habelə mətbuat konfransları keçirmək yolu ilə, yaxud başqa forma-
larda verirlər. 
İnformasiya almaq üçün sorğu yazılı və şifahi ola bilər. Tələb olu-
nan informasiyanı adları çəkilən orqan, təşkilat və ictimai birliklə-
rin rəhbərləri, onların müavinləri, mətbuat xidmətinin işçiləri, ya-
xud digər səlahiyyətli şəxslər verə bilərlər. 
Məlumatın əldə edilməsi barədə yazılı sorğuya Azərbaycan Res-
publikasının qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada və 
müddətdə baxılır. Qanunda göstərilən müddətdə həmin məlumat öz 
operativliyini itirərsə, sorğuya dərhal, bu mümkün olmadıqda isə 
24 saatdan gec olmayaraq cavab verilməlidir. 
Kütləvi informasiya vasitəsinin nümayəndəsi məlumatı verməkdən 
imtina edən dövlət orqanlarından, bələdiyyələrdən, idarə, müəssisə 
və təşkilatlardan, ictimai birliklərdən, siyasi partiyalardan və ya və-
zifəli şəxslərdən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uy-
ğun şəkildə şikayət etmək hüququna malikdir. 
 
Maddə 9. Antiinhisar tədbirlər 
Dövlət kütləvi informasiya vasitələrinin iqtisadi müstəqilliyinə tə-
minat verir, kütləvi informasiya vasitələri məhsullarının istehsalı və 
yayımı sahəsində inhisarçılıq fəaliyyətinin və haqsız rəqabətin qar-
şısını almaq üçün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə 
uyğun tədbirlər görür.   

 
Maddə 10. Kütləvi informasiya azadlığından sui-istifadənin 
yolverilməzliyi 



Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qorunan sirləri yay-
maq, mövcud konstitusiyalı dövlət quruluşunu zorakılıqla devir-
mək, dövlətin bütövlüyünə qəsd etmək, müharibəni, zorakılığı və 
qəddarlığı, milli, irqi, sosial ədavəti, yaxud dözülməzliyi təbliğ et-
mək, mötəbər mənbə adı altında vətəndaşların şərəf və ləyaqətini 
alçaldan şayiələr, yalan və qərəzli yazılar, pornoqrafik materiallar 
çap etdirmək, böhtan atmaq, yaxud digər qanunazidd əməllər törət-
mək məqsədilə kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə olunma-
sına yol verilmir. 

 
Maddə 10-1. Gizli lent yazıları 
Gizli audio və video yazılardan, kino və foto çəkilişindən istifadə 
etməyə və ya hazırlanmış məlumat və materialları yaymağa yalnız 
aşağıdakı hallarda yol verilir: 

şəxsin və vətəndaşın bu barədə yazılı razılığı varsa, habelə kə-
nar şəxsin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası ilə müəyyən 
edilmiş hüquq və azadlıqlarının qorunması üçün zəruri tədbirlər gö-
rülmüşdürsə; 

məhkəmənin qərarı ilə nümayiş etdirilirsə. 
Bu maddənin tələblərini pozaraq gizli audio-video yazılardan, kino-
foto çəkilişindən istifadə olunması və onun yayılması Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun şəkildə məsuliyyətə səbəb 
olur. 
 
Maddə 11. İnformasiyanın yayılmasına, informasiya mənbəyi-
nin açıqlanmasına yol verilməyən xüsusi hallar. 
Kütləvi informasiya vasitəsi redaksiyasının və ya jurnalistin: 

1) şəxsin gizli saxlanmaq şərtilə verdiyi məlumatı yayılan xə-
bər və materiallarda açıqlamasına; 

2) adının bildirilməməsi şərtilə məlumat vermiş şəxsin kimliyi-
ni göstərməsinə; 



3) təhqiqatçının, müstəntiqin, ibtidai araşdırmaya prosessual 
rəhbərliyi həyata keçirən   prokurorun və ya məhkəmənin icazəsi 
olmadan ibtidai istintaq və təhqiqat məlumatlarını yaymasına; 

4) cinayət etməkdə təqsirləndirilən yetkinlik yaşına çatmayan-
ların və ya qanuni nümayəndələrin razılığı olmadan onların şəxsiy-
yəti barədə hər hansı məlumatı yaymasına yol verilmir. 
Kütləvi informasiya vasitəsinin məlumatın dərc olunmasına (efirə 
verilməsinə) məsul redaktoru və (və ya) jurnalist istintaqda, yaxud 
məhkəmə icraatında olan işlə əlaqədar qanunla müəyyən edilmiş 
hallardan başqa, informasiya mənbəyini açıqlamağa məcbur edilə 
bilməz. Bu halda müəllifi açıqlanmayan təsvirə, məqaləyə, şəklə və 
ya karikaturaya görə məsuliyyət buraxılışa məsul redaktorun, ya-
xud jurnalistin üzərinə düşür. 
Redaktor və ya jurnalist aşağıdakı hallarda məhkəmə tərəfindən öz 
mənbəyini açıqlamağa məcbur edilə bilər: 

insan həyatının müdafiəsi üçün; 
ağır cinayətin qarşısını almaq məqsədilə; 
ağır cinayət törətməkdə ittiham olunan, yaxud təqsirli bilinən 

şəxsin müdafiəsi üçün. 
Bu maddənin birinci hissəsinin 3-cü bəndinin tələbləri jurnalistin 
müstəqil təhqiqat aparmaq hüququnu məhdudlaşdırmır. 
 
Maddə 12. Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqların obyektivlə-
rindən və oxucu məktublarından istifadə edilməsi 
Müəlliflik hüquq və əlaqəli hüquqların obyektlərindən kütləvi in-
formasiya vasitələrinin istifadəsinə «Müəlliflik hüququ və əlaqəli 
hüquqlar haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblə-
rinə əməl etməklə yol verilir. 
Oxucu (dinləyici, tamaşaçı) məktubları dərc edilərkən (efirə veri-
lərkən) onların məzmununu təhrif etməyən ixtisara və redaktəyə 
yol verilir. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallardan başqa re-
daksiya oxucu (dinləyici, tamaşaçı) məktublarına cavab verməyə 
məcbur deyildir. 



Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallardan başqa kütləvi infor-
masiya vasitəsinin redaksiyası imtina etdiyi materialları dərc etmə-
yə (efirə verməyə) məcbur edilə bilməz. 
 
Maddə 13. Reklamın yayılması 
Kütləvi informasiya vasitələrində reklam «Reklam haqqında» 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq hazırlanır və 
yayılır. 
        
 
III Fəsil 
Kütləvi informasiya vasitələrinin təşkilinin hüquqi əsasları 
 
Maddə 14. Kütləvi informasiya vasitəsinin təsis edilməsi 
Mətbu nəşrin təsis edilməsi üçün dövlət orqanından icazə tələb 
olunmur. 
Mətbu nəşr təsis etmək istəyən hüquqi və ya fiziki şəxs nəşrin ça-
pından 7 gün əvvəl müvafiq icra hakimiyyəti orqanına rəsmi müra-
ciət etməyə borcludur. Müraciətdə aşağıdakılar göstərilməlidir: 

Mətbu nəşrin adı, məqsədi, dövriliyi, hüquqi ünvanı; 
Mətbu nəşrin təsisçisinin, varsa redaktorunun (baş redaktoru-

nun) adı, soyadı; 
Mətbu nəşrin təsisçisi, yaxud redaksiyası hüquqi şəxsdirsə, 

qeydiyyatdan keçirilmiş nizamnaməsi. 
Mətbu nəşrin təsisçisi müvafiq icra hakimiyyəti orqanına rəsmi mü-
raciət etmədən yayıldıqda, yaxud müraciətdə göstərilən məlumatla-
rın doğru olmadığı aşkarlandıqda müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 
həmin nəşrin fəaliyyətinə xitam verilməsi barədə müvafiq məhkə-
mə qarşısında məsələ qaldırır. 
Kütləvi informasiya vasitələrini dövlət orqanları, bələdiyyələr, si-
yasi partiyalar (yalnız mətbu nəşrlər üçün), ictimai birliklər, idarə, 
müəssisə və təşkilatlar, Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi 



yaşayan vətəndaşlar təklikdə və ya başqaları ilə birlikdə təsis etmək 
hüququna malikdirlər.  
Teleradio yayımçısının təsis edilməsi qaydaları müvafiq 
qanunvericiliklə müəyyən edilir. 
Xarici ölkələrin hüquqi və fiziki şəxslərinin Azərbaycan Respubli-
kası ərazisində kütləvi informasiya vasitəsi təsis etməsi Azərbaycan 
Respublikasının bağladığı dövlətlərarası müqavilə ilə tənzimlənir 
(xarici dövlətin hüquqi şəxsi dedikdə, hüquqi şəxsin nizamnamə 
kapitalının və ya səhmlərinin 30 faizindən çoxunun xarici dövlətlə-
rin hüquqi şəxslərinə və vətəndaşlarına məxsus olduğu və ya təsis-
çilərinin 1\3 hissəsindən çoxunun xarici dövlətin hüquqi şəxsi və ya 
vətəndaşı olan hüquqi şəxslər başa düşülür).  
Bu maddənin beşinci hissəsində və bu Qanunun 21-ci maddəsində 
göstərilən, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə 
nəzərdə tutulan digər hallardan başqa xarici ölkələrin dövlət orqan-
larının, hüquqi və fiziki şəxslərinin kütləvi informasiya vasitələrini 
maliyyələşdirməsinə yol verilmir. 

Həmçinin: 
Məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü ilə azadlıqdan 

məhrumetmə yerlərində cəza çəkən, habelə fəaliyyət qabiliyyətsiz-
liyi məhkəmə tərəfindən təsdiq edilən şəxslər; 

Dövlət qeydiyyatından keçməyən, yaxud fəaliyyəti qanunla qa-
dağan olunan ictimai birliklər və siyasi partiyalar kütləvi informasi-
ya vasitəsi təsis edə bilməzlər. 

 
Maddə 15. İxtisaslaşmış kütləvi informasiya vasitələri 
(28 dekabr  2001-ci il tarixli qanunla  çıxarılmışdır) 
 
Maddə 16. İnformasiya agentliyi 
Kütləvi informasiya vasitəsi redaksiyasının, naşirin, yayıcının bu 
Qanunla müəyyənləşdirilən statusu və hüquqi vəziyyəti informasi-
ya agentliklərinə də şamil edilir. 



İnformasiya agentliklərinin xəbər və materialları kütləvi informasi-
ya vasitələrində və digər kütləvi informasiya agentliklərində yayı-
larkən mütləq həmin informasiya agentliyinə istinad edilməlidir. 

 
Maddə 17. Təsisçinin statusu 
Təsisçi (həmtəsisçi) kütləvi informasiya vasitəsi redaksiyasının ni-
zamnaməsini təsdiq edir, redaksiya ilə (redaktorla, baş redaktorla) 
müqavilə bağlayır, kütləvi informasiya vasitəsinin istehsal və ya-
yım istiqamətlərini müəyyənləşdirir, onun maliyyə, avadanlıq və 
texniki təchizat məsələlərini həll edir. 
Təsisçi kütləvi informasiya vasitəsində çıxış etmək, bəyanat ver-
mək, digər rəsmi məlumatlar dərc etdirmək hüququna malikdir. Tə-
sisçinin çıxış və bəyanatının maksimum həcmi redaksiyanın qey-
diyyatdan keçirilmiş nizamnaməsində, yaxud təsisçi ilə baş redak-
tor (redaktor) arasında bağlanmış müqavilədə müəyyənləşdirilə bi-
lər. Həmin çıxış, bəyanat və rəsmi məlumatlarla bağlı şikayət və id-
dialara görə təsisçi özü məsuliyyət daşıyır. 
Təsisçi (idarə, müəssisə, təşkilat, dövlət orqanları, bələdiyyələr, si-
yasi partiyalar, ictimai birliklər) ləğv olunarsa, əgər qeydiyyatdan 
keçirilmiş nizamnamədə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, redaksiya 
kollektivi eyni adlı kütləvi informasiya vasitəsi təsis etməkdə üstün 
hüquqa malikdir. 
Təsisçi bu Qanunda, nizamnamədə və redaksiya ilə (redaktorla, baş 
redaktorla) bağlanmış müqavilədə göstərilən hallar istisna olmaqla, 
kütləvi informasiya vasitəsinin istehsalına və yayımına müdaxilə 
etmir. 
Kütləvi informasiya vasitəsinin həmtəsisçiləri birgə təsisçi kimi fə-
aliyyət göstərirlər. 
 
Maddə 18. Naşirin statusu 
Naşir öz hüquqlarını bu Qanun, habelə Azərbaycan Respublikası-
nın müəssisələr və sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyi 



əsasında həyata keçirir və həmin qanunvericiliyə uyğun şəkildə və-
zifələr daşıyır. 
Naşir eyni zamanda kütləvi informasiya vasitəsinin təsisçisi, redak-
siyası, yayıcısı, redaksiya əmlakının mülkiyyətçisi ola bilər. 

 
Maddə 19. Kütləvi informasiya vasitəsinin istehsalının və yayı-
mının dayandırılması və ya ona xitam verilməsi  
Kütləvi informasiya vasitəsinin istehsalı və yayımı yalnız təsisçinin 
və ya məhkəmənin qərarı ilə müvəqqəti dayandırıla, yaxud ona xi-
tam verilə bilər. 
 
Maddə 20. Müqavilə bağlanması qaydası 
Kütləvi informasiya vasitəsinin həmtəsisçiləri arasında bağlanmış 
müqavilədə onların qarşılıqlı hüquqları, vəzifələri, məsuliyyətləri, 
həmtəsisçilərin tərkibinin dəyişdirilməsi qaydası, şərtləri və hüquqi 
nəticələri, yarana biləcək mübahisələrin həlli göstərilir. 
Təsisçi və redaksiya (redaktor, baş redaktor) arasında bağlanmış 
müqavilədə əmlak və maliyə münasibətləri, habelə təsisçinin və re-
daksiyanın (redaktorun, baş redaktorun) öhdəlikləri öz əksini tapır. 
Həmçinin redaksiya (redaktor, baş redaktor) ilə naşir, təsisçi və na-
şir öz aralarında digər müqavilələr də bağlaya bilərlər. 
 
Maddə 21. Kütləvi informasiya vasitələrinə sponsorluq 
Kütləvi informasiya vasitələrinin istehsalı və ya yayımı Azərbay-
can Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinin sponsorluğu ilə 
maliyyələşdirilə bilər. Reklamı qadağan edilmiş məhsulların isteh-
salçılarının və satışını həyata keçirən şəxslərin sponsorluğuna yol 
verilmir. 
Teleradio yayımlarında xəbərlərin buraxılışı və siyasi informasiya 
proqramları sponsorların maliyyə köməyi ilə hazırlana bilməz. 
Xarici ölkələrin hüquqi və fiziki şəxsləri kütləvi informasiya vasitə-
lərinə qismən (mətbu nəşrin ayrıca saylarına, yaxud verilişlərə) 
sponsorluq edə bilərlər. 



Kütləvi informasiya vasitələrinə sponsorluq aparıcının və jurnalis-
tin müstəqilliyinə təsir edə bilməz. 
Sponsorun maliyyə yardımı ilə hazırlanmış dövri mətbu nəşrlərdə 
bu barədə məlumat çap olunmalı, verilişlərin (proqramların) 
əvvəlinə və sonunda firma nişanı göstərməklə, yaxud titrlər və ya 
diktor mətni vasitəsilə açıq informasiya verilməlidir. Tərəflər ara-
sında bağlanmış müqavilədə sponsorun elan edilməsinin başqa 
üsulları da müəyyən edilə bilər. 
 
IV Fəsil 
Mətbu nəşrin istehsalının hüquqi əsasları 
 
Maddə 22. Mətbu nəşrin redaksiyası 
Redaksiya öz fəaliyyətini peşə müstəqilliyi və nizamnamə əsasında 
həyata keçirir. 
Redaksiya hüquqi şəxs, dövri mətbu nəşrin təsisçisi, əmlakının 
mülkiyyətçisi, naşiri və yayıcısı ola bilər. 
Mətbu nəşrin redaktoru (baş redaktoru) ali təhsilli və Azərbaycan 
Respublikası vətəndaşı olmalıdır. 
 
Maddə 23. Redaksiyanın nizamnaməsi 
(28 dekabr  2001-ci il tarixli qanunla  çıxarılmışdır) 
 
Maddə 24. Baş redaktor (redaktor) 
(28 dekabr  2001-ci il tarixli qanunla  çıxarılmışdır) 
 
Maddə 25. Baş redaktorun (redaktorun) səlahiyyətləri 
(28 dekabr  2001-ci il tarixli qanunla  çıxarılmışdır) 
 
Maddə 26. Çap məhsullarının yayılma qaydası 
Mətbu nəşrlərin çap məhsulları bilavasitə redaksiya, naşir, yaxud 
müqavilə əsasında rabitə müəssisələri, başqa təşkilatlar, habelə və-
təndaşlar tərəfindən yayıla bilər. 



Mətbu nəşrlərin çap məhsullarının yayılması, bundan ötrü haqq alı-
nırsa, kommersiya sayılır. Qeyri-kommersiya qaydasında yayılmaq 
üçün nəzərdə tutulmuş məhsulun üzərində «Pulsuz» qeydi olur və 
belə məhsul kommersiya yolu ilə yayılma predmeti hesab edilmir. 
Məhkəmənin qərarı yoxdursa, kütləvi informasiya vasitəsi məhsu-
lunun yayılmasına mane olmağa, o cümlədən onun tirajının, yaxud 
tirajının bir hissəsinin müsadirə edilməsinə yol verilmir. 
 
Maddə 27. Çap məhsullarının yayılmasına qadağa qoyulması-
nın xüsusi halları 
Dövlətin bütövlüyünə və ölkənin təhlükəsizliyinə ciddi zərbə vuran 
informasiyalar, habelə pornoqrafik materiallar dərc edilən xarici 
mətbu nəşrlərin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilməsi-
nə və yayılmasına məhkəmənin qərarı ilə qadağa qoyula bilər. 
Məhkəmə bu maddənin birinci hissəsinin tələblərinə zidd olaraq 
mətbu nəşrin artıq paylanmış məhsulunu satışdan yığışdırmaq barə-
də operativ qərar qəbul edə bilər. 
 
Maddə 28. İstinad məlumatı  
Mətbu nəşrin hər buraxılışında bu məlumatlar olmalıdır: 

- nəşrin adı; 
- təsisçi (həmtəsisçi) barədə məlumat; 
- baş redaktorun (redaktorun) soyadı və adı; 
- sıra sayı və çapdan çıxdığı tarix, çapa imzalanma vaxtı 

(qrafiklə təyin olunmuş və faktiki vaxt); 
- rabitə idarələri vasitəsilə yayılan nəşrlərin indeksi; 
- tiraj; 
- qiymət (nəşr kommersiya qaydasında yayılırsa), yaxud 

«Sərbəst qiymət» və ya «Pulsuz» qeydləri; 
- redaksiyanın və dövri nəşrin çap olunduğu mətbəənin 

ünvanları. 
İstinad məlumatının göstərildiyi kütləvi informasiya vasitələri məh-
sullarının çapı və yayılması qadağan edilir. 



 
Maddə 29. Məcburi nüsxələr 
Dövri mətbu nəşrlərin pulsuz məcburi nüsxələri, tirajın ilk buraxılı-
şı hazırlanan kimi nəşriyyat tərəfindən təsisçiyə, dövlət arxivinə, 
Milli Kitabxanaya, Kitab Palatasına, qanunvericilik və müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanlarının kitabxanalarına göndərilir. 
 
Maddə 30. Dövlət qeydiyyatına alınmadan yayılan mətbu nəşr-
lər  
(28 dekabr  2001-ci il tarixli qanunla  çıxarılmışdır) 
 
Maddə 31. Rəsmi məlumatların yayılması 
(28 dekabr  2001-ci il tarixli qanunla  çıxarılmışdır) 
 
Maddə 32. Redaksiya materiallarının saxlanması 
Mətbu nəşr redaksiyalarının materialları (əlyazmaları, məktubları, 
lent yazıları və s.) bir il müddətində saxlanılır. 
Materialların saxlanma qaydaları mətbu nəşr redaksiyaları tərəfin-
dən müəyyənləşdirilir. 
 
 
V Fəsil 
Televiziya və radio (teleradio) fəaliyyətinin hüquqi əsasları 
(28 dekabr  2001-ci il tarixli qanunla  çıxarılmışdır) 
 
 
VI Fəsil 
İnformasiyaya düzəliş, təkzib və cavab verilməsi 
 
Maddə 44. Təkzib, düzəliş və cavab vermək hüququ 
Kütləvi informasiya vasitəsində fiziki və hüquqi şəxslərin şərəf və 
ləyaqətini ləkələyən, böhtan və təhqir xarakteri məlumatlar veril-
dikdə, fikirlər təhrif olunduqda fiziki şəxsin özünün və ya nüma-



yəndəsinin, hüquqi şəxsin rəhbərlərinin yaxud səlahiyyətli nüma-
yəndəsinin həmin kütləvi informasiya vasitəsində bir ay müddətin-
də cavab vermək, həqiqətə uyğun olmayan məlumatın təkzib olun-
masını, düzəliş verilməsini, habelə üzr istənilməsini tələb etmək, 
yaxud birbaşa məhkəməyə müraciət etmək hüququ vardır. 
Şikayətçi müraciət edərkən, yaxud məhkəmə qərar çıxararkən küt-
ləvi informasiya vasitəsi müvəqqəti olaraq dayandırılmışsa və ya 
onun istehsalına (yayımına) xitam verilmişsə, təkzib, cavab və ya 
düzəliş cavabdehin vəsaiti hesabına iddiaçının istədiyi kütləvi in-
formasiya vasitələrindən birində dərc oluna (efirə verilə) bilər. 
 
Maddə 45. Təkzib, cavab və düzəliş verilməsi qaydası 
Təkzibdə hansı məlumatın həqiqətə uyğun olmadığı, həmin kütləvi 
informasiya vasitəsində nə vaxt və necə dərc olunduğu göstərilir. 
Dövri mətbu nəşrdə təkzib bir qayda olaraq məlumatın və ya mate-
rialın verildiyi səhifədə həmin şriftlə yığılır və «Təkzib» başlığı al-
tında dərc olunur. Gündəlik və həftəlik yayılan mətbu nəşrlər tək-
zib, cavab və ya düzəliş haqqında tələbin daxil olduğu gündən son-
rakı nömrədə, digər dövri nəşrlər isə hazırlanan və ya yaxın günlər 
üçün planlaşdırılan buraxılışda təkzibi, cavabı və düzəlişi dərc et-
məlidirlər. 
Təkzib, cavab və ya düzəliş radio və televiziya ilə, tələbin alındığı 
gündən sonrakı müvafiq verilişdə oxunur. Bu tələbi etmiş fiziki 
şəxsin özünə və ya nümayəndəsinə, hüquqi şəxsin rəhbərinə və ya 
onun səlahiyyətli nümayəndəsinə efirdə (ekranda) cavabla çıxış et-
mək imkanı verilə bilər. 
Təkzib və ya cavab mətnində heç bir dəyişiklik edilmədən verilir. 
Təkzib və ya cavabın mətni təkzib edilən və ya cavab verilən məlu-
matın həcmindən iki dəfədən çox olmamalıdır. 
Cavab dərc olunan (efirə gedən) buraxılışda həmin cavabı şərh et-
məyə və ya təkzib etməyə yol verilmir. Cavaba cavab kütləvi infor-
masiya vasitəsinin sonrakı buraxılışlarında yerləşdirilə bilər. 



Təkzib, cavab və ya düzəliş rədd edildikdə bu barədə tələb etmiş 
şəxsə 3 gün müddətində əsaslaşdırılmış məlumat verilməlidir. 
Təkzibdən imtina üçün aşağıdakılar əsas ola bilər: 

məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarına ziddirsə; 
imzasızdırsa; 
həmin məlumat və ya material barədə kütləvi informasiya vasi-

təsində artıq təkzib getmişdirsə; 
təkzib və ya cavabın mətni təkzib edilən və ya cavab verilən 

məlumatın həcmindən iki dəfədən çoxdursa; 
məlumatın və ya materialın kütləvi informasiya vasitəsində ya-

yılmasından bir aydan çox müddət keçmişdirsə (vətəndaşın rəsmi 
sənədlərlə təsdiq olunan xəstəlik, məzuniyyət və ezamiyyət müd-
dətləri istisna olmaqla). 
 

 
VII Fəsil 
Jurnalistin statusu və akkreditəsi 
 
Maddə 46. Jurnalistin hüquqları 
(28 dekabr  2001-ci il tarixli qanunla  çıxarılmışdır) 
 
Maddə 47. Jurnalistin vəzifələri  
(28 dekabr  2001-ci il tarixli qanunla  çıxarılmışdır) 
 
Maddə 48. Gizli lent yazıları 
(28 dekabr  2001-ci il tarixli qanunla  çıxarılmışdır) 
 
Maddə 49. Jurnalist statusu 
Jurnalistin bu Qanunla müəyyən edilmiş statusu aşağıdakılara şamil 
edilir: 

1) kütləvi informasiya vasitəsinin məlumat toplamaq, hazırla-
maq, redaktə və istehsal etməklə məşğul olan ştatlı müxbirlərinə; 



2) kütləvi informasiya vasitəsinin məlumat toplanması, hazır-
lanması və redaktəsi ilə bağlı tapşırıqlarını müntəzəm yerinə yeti-
rən ştatdankənar müxbirlərinə. 

 
Maddə 50. Jurnalistin akkreditəsi (qeydə alınması) 
Kütləvi informasiya vasitələri dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə 
və təşkilatların, ictimai birliklərin razılığı ilə və müəyyən etdikləri 
akkreditə qaydalarına əməl etməklə onların nəzdində öz jurnalistlə-
rini akkreditə etdirə bilərlər. 
Həmin orqanlar akkreditə olunmuş jurnalistə, qapalı tədbirlər istis-
na olmaqla, iclas, müşavirə və başqa tədbirlər barədə qabaqcadan 
məlumat verir, onun stenoqramlarla, protokollarla və başqa sənəd-
lərlə tanış olması üçün şərait yaradırlar. 
Jurnalist və ya redaksiya tərəfindən akkreditə qaydaları pozulmuş-
dursa, yaxud akkreditə etmiş təşkilatın şərəf və ləyaqətini ləkələ-
yən, yaxud təhrif olunmuş və ya həqiqətə uyğun olmayan məlumat-
lar yayılmışdırsa və bu, məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qət-
naməsi ilə təsdiq olunmuşdursa, həmin təşkilat jurnalisti akkreditə-
dən məhrum edə bilər. 
Kütləvi informasiya vasitələri redaksiyalarının xüsusi müxbirləri-
nin akkreditəsi də bu maddənin tələblərinə müvafiq olaraq həyata 
keçirilir. 
 
 
VIII Fəsil 
Kütləvi informasiya sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq 
 
Maddə 51. Beynəlxalq əməkdaşlıq 
Kütləvi informasiya sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq Azərbaycan 
Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr əsasın-
da həyata keçirilir. 



Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələri, peşəkar 
jurnalist təşkilatları əcnəbilər və xarici təşkilatlarla beynəlxalq 
əməkdaşlıqda iştirak edə və bu məqsədlə sazişlər bağlaya bilərlər.   
 
Maddə 52. Xarici mənbələrdən alınan informasiyanın yayılma-
sı 
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici mənbələrdən, o 
cümlədən kütləvi informasiya vasitələrindən birbaşa məlumat əldə 
etmək hüququ var. 
Bilavasitə televiziya proqramlarının qəbul olunmasının məhdudlaş-
dırılmasına Azərbaycan Respublikasının bağladığı dövlətlərarası 
müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş hallarda yol verilir. 
Təsisçisi və ya redaksiyasının daimi yeri Azərbaycan Respublikası-
nın hüdudlarından kənarda olan xarici dövri mətbu nəşrin yayılma 
qaydası Azərbaycan Respublikasının bağladığı dövlətlərarası mü-
qavilədə müəyyən edilməmişdirsə, onun yayılması üçün müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanının razılığı tələb olunur. 
 
Maddə 53. Xarici kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri-
nin Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyəti 
Azərbaycan Respublikasında akkreditə olunmuş xarici müxbirlərin 
və xarici kütləvi informasiya vasitələrinin digər nümayəndələrinin 
hüquqi statusu və peşə fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının qa-
nunvericiliyi və müvafiq dövlətlərarası müqavilələrlə tənzim edilir. 
Azərbaycan Respublikasında xarici kütləvi informasiya vasitələri-
nin nümayəndəlikləri, dövlətlərarası müqavilələrdə ayrı qayda mü-
əyyənləşdirilməmişdirsə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılı-
ğı ilə açılır. 
Xarici müxbirlərin Azərbaycan Respublikasında akkreditəsi müva-
fiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən bu Qanunun 50-ci maddəsinə 
müvafiq olaraq həyata keçirilir. 
Azərbaycan Respublikasında akkreditə olunmuş xarici müxbirlərə 
jurnalistin bu Qanunla müəyyən edilmiş statusu şamil edilir. 



Azərbaycan Respublikasında müəyyən edilmiş qaydada akkreditə 
olunmamış əcnəbi müxbirlər xarici hüquqi şəxslərin nümayəndəlik-
lərinə şamil edilən hüquqlardan istifadə edir və vəzifələr daşıyırlar. 
Azərbaycan Respublikası kütləvi informasiya vasitələrinin müxbir-
lərinin peşə fəaliyyətini həyata keçirmək üçün öz ərazisində xüsusi 
məhdudiyyətlər qoymuş dövlətin kütləvi informasiya vasitəsi müx-
birinə münasibətə cavab olaraq eyni məhdudiyyətlər qoyula bilər. 
 
 
IX Fəsil 
Kütləvi informasiya vasitələrinin iqtisadi əsasları 
(28 dekabr  2001-ci il tarixli qanunla  çıxarılmışdır ) 
 
 
X Fəsil 
Bu qanunun pozulmasına görə məsuliyyət 
 
Maddə 58. Məsuliyyətin şamil edildiyi subyektlər 
(28 dekabr  2001-ci il tarixli qanunla  çıxarılmışdır) 
 
Maddə 59. Kütləvi informasiya azadlığının və jurnalist hüquq-
larının pozulmasına görə məsuliyyət  
Kütləvi informasiya vasitələrinin təsisçilərinin, naşirlərinin, redak-
siyalarının (məsul redaktorlarının), yayıcılarının və jurnalistlərin 
qanuni fəaliyyətinə vətəndaşlar, dövlət orqanları, bələdiyyələr, ida-
rə, müəssisə və təşkilatlar, siyasi partiyalar, habelə ictimai birliklər 
və ya vəzifəli şəxslər tərəfindən hər hansı müdaxilə, o cümlədən: 

senzura tətbiq etmək; 
peşə müstəqilliyini pozmaq; 
tirajı və ya onun bir hissəsini qeyri-qanuni müsadirə etmək, ya-

xud məhv etmək; 
jurnalisti informasiyanı yaymağa və ya informasiyanı çap etdir-

məkdən (efirə verməkdən) imtinaya məcbur etmək; 



jurnalistə informasiya verilməsi üzərinə, Azərbaycan Respubli-
kasının qanunvericiliyi ilə qorunan məlumatlar istisna olmaqla, 
məhdudiyyətlər qoymaq və ya informasiya verməkdən imtina et-
mək; 

jurnalist sorğusuna Azərbaycan Respublikasının qanunvericili-
yi ilə müəyyənləşdirilmiş müddətdə cavab verməmək; 

habelə jurnalistin bu Qanunla müəyyənləşdirilmiş digər hüquq-
larını pozmaq Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə mü-
vafiq surətdə mülki, inzibati, cinayət və digər məsuliyyətə səbəb 
ola bilər. 
 
Maddə 60. Kütləvi informasiya azadlığından və jurnalist hü-
quqlarından sui-istifadəyə görə məsuliyyət 
Kütləvi informasiya vasitəsinin redaksiyası (məsul redaktoru) və 
jurnalistlər (müəlliflər): 

1)   açıqlanması qanunla qadağan edilən məlumatları açıqladıq-
da;  

2)  baş redaktor (redaktor) mətbu nəşrdə çap olunan materialla-
rın bu Qanunun tələblərinə uyğun hazırlanmasına nəzarət etmədik-
də; 

3) bu Qanunda göstərilmiş hallardan başqa informasiyanı onun 
mənbəyini göstərmədən yaydıqda; 

4)  vətəndaşların şəxsi həyatına qəsd etdikdə; 
5) pornoqrafik materialları dərc etdikdə və ya verdikdə Azər-

baycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq surətdə mülki, 
inzibati, cinayət və digər məsuliyyət daşıyırlar. 
 
Maddə 61. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 
digər pozulma hallarına görə məsuliyyət 
Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun müddəaları aşağı-
dakı hallarda pozulursa: 



1)  təkzib, düzəliş və cavabdan əsassız olaraq imtina edildikdə, 
məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərar və qətnaməsinə əməl 
etmədikdə  redaksiya (məsul redaktor); 

2) bu Qanunun 9-cu, 11-ci, 13ci, 21-ci və 28-ci maddələrinin 
tələblərini yerinə yetirmədikdə  təsisçi, redaksiya, naşir və yayıcı; 

3) çap məhsulunun qanuni əsaslarla yayılmasına mane olduqda, 
dövri mətbu nəşrin tirajının pərakəndə satışına qeyri-qanuni məh-
dudiyyətlər qoyduqda  dövlət orqanları, idarə, müəssisə və təşkilat-
lar; 

4) xarici ölkələrin dövlət orqanlarının, hüquqi və fiziki şəxslə-
rin Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal olunan (yayım-
lanan) kütləvi informasiya vasitələrini qanunazidd şəkildə maliyyə-
ləşdirmələrinə yol verdiklərinə görə  təsisçi və baş redaktor (redak-
tor); 

5) istehsalın və yayımın dayandırılması və ya ona xitam veril-
məsi barədə məhkəmə qətnaməsindən sonra redaksiya və nəşriyyat 
kütləvi informasiya vasitəsinin məhsulunu qeyri-qanuni hazırladıq-
da və yaydıqda  naşir, yayıcı və redaksiya (redaktor, baş redaktor) 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq surətdə 
mülki, inzibati, cinayət və digər məsuliyyət daşıyırlar. 
 
Maddə 62. Məsuliyyətdən azadedilmə halları  
Kütləvi informasiya vasitəsində yayılmış həqiqətə uyğun olmayan 
məlumat: 

1) rəsmi dövlət orqanları və ya onların mətbuat xidmətləri tərə-
findən yayılmışdırsa; 

2) informasiya agentliklərindən və ya idarə, müəssisə, təşkilat, 
siyasi partiya və ictimai birliklərin mətbuat xidmətlərindən alınmış-
dırsa; 

3)  digər kütləvi informasiya vasitəsindən götürülmüş və təkzib 
olunmamışdırsa; 

4) Milli Məclis deputatlarının, dövlət orqanlarının, bələdiyyələ-
rin, idarə, müəssisə, təşkilat və ictimai birliklərin nümayəndələri-



nin, habelə siyasi xadimlərin və vəzifəli şəxslərin rəsmi çıxarışla-
rında olduğu kimi təkrar edilmişdirsə; 

5) canlı yayımla efirə gedən çıxışlarda deyilmişdirsə, yaxud bu 
Qanuna müvafiq surətdə redaktə edilməli olmayan mətnlərdə get-
mişdirsə, redaksiya (məsul redaktor), eləcədə jurnalist buna görə 
məsuliyyət daşımır. 

 
 
 
 



DÖVLƏT SİRRİ HAQQINDA  
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 

 
Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyini təmin 

etmək məqsədi ilə məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi, 
mühafizəsi və istifadə edilməsi, onların məxfiləşdirilməsi və ya 
məxfiliyinin açılması ilə əlaqədar yaranan münasibətləri 
tənzimləyir.  
 
I FƏSİL 
Ümumi müddəalar 

 
Maddə 1. Əsas anlayışlar  
1.0. Bu qanunda aşağıdakı əsas anlayışlardan istifadə olunur:  
1.0.1. dövlət sirri  dövlətin hərbi, xarici-siyasi, iqtisadi, kəşfiyyat, 
əks-kəşfiyyat və əməliyyat-axtarış fəaliyyəti ilə bağlı olub, dövlət 
tərəfindən mühafizə edilən və yayılması Azərbaycan 
Respublikasının təhlükəsizliyinə ziyan vura bilən məlumatlardır;  
1.0.2. dövlət sirri təşkil edən məlumatların daşıyıcıları  dövlət sirri 
təşkil edən məlumatların rəmzlər, obrazlar, siqnallar, texniki 
qərarlar və proseslər şəklində əks olunduğu maddi obyektlər, o 
cümlədən fiziki sahələrdir; 
1.0.3. dövlət sirrinin mühafizəsi sistemi  dövlət sirrini mühafizə 
orqanlarının, dövlət sirri təşkil edən məlumatların və həmin 
məlumatların daşıyıcılarının mühafizəsi üçün bu orqanların istifadə 
etdikləri vasitə və metodların, habelə bu məqsədlə həyata keçirilən 
tədbirlərin məcmusudur; 
1.0.4. dövlət sirri ilə işləməyə buraxılma  vətəndaşların dövlət sirri 
təşkil edən məlumatlarla tanış olmağa, müəssisə, idarə və 
təşkilatların isə belə məlumatlardan istifadə etməklə işlərin icrasına 
buraxılması hüququnun rəsmiləşdirilməsi qaydasıdır; 



1.0.5. dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla tanış olmağa buraxılma  
səlahiyyətli vəzifəli şəxsin icazəsi ilə konkret şəxsin dövlət sirri 
təşkil edən məlumatlarla tanış olması qaydasıdır; 
1.0.6. məxfilik qrifi  məlumat daşıyıcısının özündə və ya ona 
qoşulan sənədlərdə qoyulan, daşıyıcısı olduğu məlumatın məxfilik 
dərəcəsini göstərən rekvizitlərdir;  
1.0.7. informasiyasını mühafizə vasitələri  dövlət sirri təşkil edən 
məlumatların mühafizəsi üçün nəzərdə tutulan texniki, kriptoqrafik, 
proqramlı və başqa vasitələr, onların əks olunduğu vasitələr, habelə 
məlumatın mühafizəsinin səmərəliliyinə nəzarət vasitələridir;  
1.0.8. dövlət sirri təşkil edən məlumatların siyahısı  müvafiqliyinə 
görə məlumatların qanunvericiliklə müəyyən olunmuş əsaslarla və 
qaydada dövlət sirrinə aid edildiyi və məxfiləşdirildiyi məlumat 
qruplarının məcmusudur.  

 
Maddə 2. Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyi   
Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, bu qanundan və 
Azərbaycan Respublikasının digər normativ-hüquqi aktlarından 
ibarətdir. 

 
Maddə 3. Qanunun təsir dairəsi  
3.1. Bu qanunun müddəaları Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində və onun hüdudlarından kənarda Azərbaycan 
Respublikasının dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanları, 
təşkilati-hüquqi formasından və mülkiyyət növündən asılı 
olmayaraq bütün müəssisə, idarə və təşkilatları, dövlət sirri 
haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərini 
yerinə yetirmək öhdəliyi götürmüş və ya statusuna görə buna 
borclu olan Azərbaycan Respublikasının vəzifəli şəxsləri və 



vətəndaşları, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən 
hökmən icra edilməlidir. 
3.2. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrində başqa 
hal nəzərdə tutulmadıqda, digər dövlətlər tərəfindən Azərbaycan 
Respublikasına verilmiş dövlət sirri təşkil edən məlumatlar bu 
qanuna müvafiq mühafizə edilir. 
 
Maddə 4. Dövlət hakimiyyəti orqanlarının və vəzifəli şəxslərin 
məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi və mühafizəsi 
sahəsində səlahiyyətləri 
4.1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin məlumatların dövlət 
sirrinə aid edilməsi və mühafizəsi sahəsində vəzifələri 
aşağıdakılardır:  
4.1.1. dövlət sirrinin mühafizəsi sahəsində dövlət proqramlarının 
həyata keçirilməsi üzrə dövlət büdcəsindən yönəldilən vəsaitə 
baxır;  
4.1.2. dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə Milli Məclis Aparatının 
vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətlərini müəyyən edir. 
4.2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının məlumatların dövlət 
sirrinə aid edilməsi və mühafizəsi sahəsində səlahiyyətləri 
aşağıdakılardır:  
4.2.1. dövlət sirrinin mühafizəsi sahəsində dövlət proqramlarını 
təsdiq edir; 
4.2.2. dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanının tərkibini, strukturunu və əsasnaməsini təsdiq edir;  
4.2.3. dövlət sirrinə aid edilən məlumatların siyahısını təsdiq edir;  
4.2.4. dövlət sirri təşkil edən məlumatların birgə istifadəsi və 
mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq 
müqavilələrini bağlayır; 
4.2.5. müvafiq icra hakimiyyəti orqanı aparatının vəzifəli 
şəxslərinin dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə səlahiyyətlərini müəyyən 
edir; 



4.2.6. öz səlahiyyətləri daxilində məlumatların dövlət sirrinə aid 
edilməsi, onların məxfiləşdirilməsi və ya məxfiliyinin açılması və 
mühafizəsi ilə əlaqədar yaranmış digər məsələləri həll edir. 
4.3. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının məlumatların dövlət 
sirrinə aid edilməsi və mühafizəsi sahəsində səlahiyyətləri 
aşağıdakılardır:  
4.3.1. bu qanunun icrasını təşkil edir; 
4.3.2. dövlət sirrinin mühafizəsi sahəsində dövlət proqramlarının 
işlənib hazırlanmasını və yerinə yetirilməsini təşkil edir; 
4.3.3. beynəlxalq müqavilələrin bağlanması haqqında müvafiq 
təkliflər verir, dövlət sirri təşkil edən məlumatların birgə istifadəsi 
və mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının tərəfdar 
çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin yerinə yetirilməsi üzrə tədbirlər 
görür, dövlət sirri təşkil edən məlumatların digər dövlətlərə 
verilməsinin mümkünlüyü barədə qərar qəbul edir; 
4.3.4. dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılmış 
şəxslərin və dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələrin 
əməkdaşlarının əməkhaqqına əlavələrin verilmə qaydasını və 
həcmini müəyyən edir; 
4.3.5. öz səlahiyyətləri daxilində məlumatların dövlət sirrinə aid 
edilməsi, onların məxfiləşdirilməsi və ya məxfiliyinin açılması və 
mühafizəsi ilə əlaqədar yaranmış digər məsələləri həll edir. 
4.4. Dövlət sirrini mühafizə orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyətdə 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının məlumatların dövlət sirrinə 
aid edilməsi və mühafizəsi sahəsində səlahiyyətləri aşağıdakılardır: 
4.4.1. digər dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanları, 
müəssisə, idarə və təşkilatlar tərəfindən onlara verilmiş dövlət sirri 
təşkil edən məlumatların, həmçinin onlar tərəfindən 
məxfiləşdirilmiş məlumatların mühafizəsini təmin edirlər; 
4.4.2. onların tabeliyində olan müəssisə, idarə və təşkilatlarda 
dövlət sirrinin mühafizəsini Azərbaycan Respublikası 
qanunvericiliyinin tələblərinə müvafiq təmin edirlər;  



4.4.3. dövlət sirri ilə işləməyə buraxılan vətəndaşlar barədə öz 
səlahiyyətləri daxilində yoxlama tədbirlərinin keçirilməsini təmin 
edirlər;  
4.4.4. dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla tanış olmağa buraxılan 
və ya buraxılmış şəxslərin əməkhaqqına əlavələrin verilməsi və 
vətəndaşların hüquqlarının məhdudlaşdırılması üzrə 
qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş tədbirləri həyata keçirirlər;  
4.4.5. dövlət sirrinin mühafizəsi sisteminin təkmilləşdirilməsinə 
dair müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanlarına təkliflər verirlər.  
4.5. Məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının məlumatların dövlət sirrinə 
aid edilməsi və mühafizəsi sahəsində səlahiyyətləri aşağıdakılardır:  
4.5.1. dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikası 
qanunvericiliyinin pozulması üzrə işlərə baxırlar;  
4.5.2. göstərilən işlərə baxılması prosesində dövlət sirrinin 
mühafizəsini təmin edirlər;  
4.5.3. məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında vəzifəli şəxslərin dövlət 
sirrinin mühafizəsi üzrə səlahiyyətlərini müəyyən edirlər.  
 
Maddə 5. Dövlət sirri təşkil edən məlumatların siyahısı  
5.1. Hərbi sahədə aşağıdakı məlumatlar dövlət sirrini təşkil edir:  
5.1.1. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin, başqa silahlı 
birləşmələrinin, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər 
qoşunlarının strateji, operativ və səfərbərlik üzrə yerləşdirilməsinə 
dair əməliyyatların hazırlanması və keçirilməsi üzrə strateji və 
əməliyyat planlarının, döyüşü idarəetməyə dair sənədlərinin 
məzmunu, onların döyüş və səfərbərlik hazırlığı, səfərbərlik 
ehtiyatlarının yaradılması və istifadəsi haqqında;  
5.1.2. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin və 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq 
yaradılmış digər silahlı birləşmələrinin quruculuq planları, 
silahların və hərbi texnikanın inkişafının istiqamətləri, silah və 
hərbi texnika nümunələrinin yaradılması və modernləşdirilməsi 



üzrə məqsədli proqramların, elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor 
işlərinin məzmunu və yerinə yetirilməsinin nəticələri haqqında;  
5.1.3. silah və hərbi texnika nümunələrinin taktiki-texniki 
xarakteristikaları və döyüşdə tətbiqi imkanları, hərbi təyinatlı yeni 
növ maddələrin xüsusiyyətləri, resepturaları və ya texnologiyaları 
haqqında; 
5.1.4. milli təhlükəsizlik və müdafiə mülahizələrinə görə xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edən obyektlərin dislokasiyası, təyinatı, hazırlıq və 
müdafiə olunma dərəcəsi, tikintisi və istismarı, habelə bu obyektlər 
üçün torpaq, yer təki və akvatoriyalar ayrılması haqqında;  
5.1.5. qoşunların dislokasiyası, həqiqi adları, təşkilati strukturu, 
şəxsi heyətinin sayı və onların döyüş təminatı haqqında, həmçinin 
hərbisiyasi və ya əməliyyat şəraiti haqqında; 
5.1.6. Azərbaycan Respublikası ərazisinin müdafiə və mühüm 
iqtisadi əhəmiyyətli geodeziya məntəqələrinin və coğrafi 
obyektlərinin koordinatları haqqında. 
5.2. İqtisadi sahədə aşağıdakı məlumatlar dövlət sirrini təşkil edir: 
5.2.1. Azərbaycan Respublikasının və onun ayrı-ayrı bölgələrinin 
mümkün hərbi əməliyyatlara hazırlıq planlarının məzmunu, silah 
və hərbi texnikanın istehsalı və təmiri üzrə sənayenin səfərbərlik 
gücü, hərbi sahədə istifadə edilən xammal və materialların strateji 
növlərinin göndərilməsi həcmi, ehtiyatları, həmçinin dövlət 
material ehtiyatlarının yerləşdirilməsi, faktik həcmi və istifadəsi 
haqqında; 
5.2.2. Azərbaycan Respublikasının müdafiə qabiliyyətinin və 
təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə onun 
infrastrukturundan istifadə olunması haqqında; 
5.2.3. mülki müdafiə qüvvələri və vasitələri, inzibati idarəetmə 
obyektlərinin dislokasiyası, təyinatı və müdafiə olunma dərəcəsi, 
əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunma dərəcəsi, dövlətin 
təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün nəzərdə tutulan nəqliyyat və 
rabitənin fəaliyyəti haqqında;  



5.2.4. dövlət müdafiə sifarişlərinin həcmləri, planları (tapşırıqları), 
silah, hərbi texnika və digər hərbi məhsulların buraxılması və 
göndərilməsi (pul və ya natura ifadəsində), onların buraxılışı üzrə 
mövcud güc və bu gücün artırılması haqqında, göstərilən silah, 
hərbi texnika və digər hərbi məhsulları işləyib hazırlayan və ya 
istehsal edən müəssisələr, onların kooperasiya üzrə əlaqələri 
haqqında; 
5.2.5. dövlətin təhlükəsizliyinə təsir edən mühüm müdafiə və ya 
iqtisadi əhəmiyyəti olan elmi və texniki nailiyyətlər, elmi-tədqiqat, 
təcrübi-konstruktor, layihə işləri və texnologiyaları haqqında; 
5.2.6. siyahısı qanunvericiliklə müəyyənləşdirilən strateji növlü 
faydalı qazıntıların ehtiyatlarının, istehsalının, idxalı və ixracının, 
satışının həcmi, dövlət ehtiyatları haqqında, pul əskinazlarının, 
qiymətli kağızların hazırlanması, saxtalaşdırmadan qorunması, 
həmçinin dövlətin maliyyə fəaliyyətinin digər xüsusi tədbirləri 
haqqında. 
5.3. Xarici siyasət sahəsində aşağıdakı məlumatlar dövlət sirrini 
təşkil edir: 
5.3.1. Azərbaycan Respublikasının xarici-siyasi və xarici-iqtisadi 
fəaliyyəti haqqında, əgər onların vaxtından əvvəl açıqlanması 
dövlətin təhlükəsizliyinə ziyan vura bilərsə; 
5.3.2. Azərbaycan Respublikasının digər dövlətlərlə hərbi, elmi-
texniki və başqa sahələrdə əməkdaşlığı haqqında, əgər onların 
vaxtından əvvəl açıqlanması tərəflərdən heç olmasa biri üçün 
diplomatik fəaliyyətinin həyata keçirilməsində çətinlik 
yaranmasına səbəb ola bilərsə. 
5.4. Kəşfiyyat, əks-kəşfiyyat və əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 
sahəsində məlumatlar: 
5.4.1. kəşfiyyat, əks-kəşfiyyat və əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin 
qüvvə və vasitələri, mənbələri, metodları, planları və nəticələri 
haqqında, habelə bu fəaliyyətin maliyyələşdirilməsinin göstəriciləri 
haqqında, əgər bu göstəricilər sadalanan məlumatları açıqlayırsa; 



5.4.2. kəşfiyyat, əks-kəşfiyyat və əməliyyat-axtarış fəaliyyətini 
həyata keçirən orqanlarla konfidensial əsaslarla əməkdaşlıq edən və 
əməkdaşlıq etmiş şəxslər haqqında;  
5.4.3. dövlət mühafizəsi obyektlərinin təhlükəsizliyinin təmin 
olunmasının təşkili, qüvvə və vasitələri, metodları haqqında, habelə 
bu fəaliyyətin maliyyələşdirilməsinin göstəriciləri haqqında, əgər 
bu göstəricilər sadalanan məlumatları açıqlayırsa;  
5.4.4. şifrlənmiş, o cümlədən, kodlaşdırılmış və məxfiləşdirilmiş 
rabitə sistemləri haqqında, şifrlər, şifrlərin işlənməsi və 
hazırlanması, onlarla təminat, şifrləmə və xüsusi mühafizə 
vasitələri haqqında, xüsusi təyinatlı informasiya-analitik sistemləri 
haqqında;  
5.4.5. məxfi məlumatların mühafizəsi metodları və vasitələri 
haqqında;  
5.4.6. dövlət sirrinin mühafizəsinin təşkili və faktiki vəziyyəti 
haqqında; 
5.4.7. Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin mühafizəsi 
haqqında; 
5.4.8. Azərbaycan Respublikasında dövlətin müdafiəsinin, 
təhlükəsizliyinin və hüquq-mühafizə fəaliyyətinin təmin olunması 
ilə əlaqədar dövlət büdcəsinin xərcləri haqqında;  
5.4.9. dövlətin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə 
keçirilən tədbirləri açıqlayan kadr hazırlığı haqqında. 
 
 
II FƏSİL  
Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi, onların 
məxfiləşdirilməsi və məxfiliyinin açılması 

 
Maddə 6. Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsinin və 
məxfiləşdirilməsinin prinsipləri 



6.1. Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi və onların 
məxfiləşdirilməsi  dövlət sirri təşkil edən məlumatların yayılmasına 
və onların daşıyıcıları ilə tanış olmağa buraxılmağa bu qanunla 
nəzərdə tutulmuş qaydada məhdudiyyətlərin qoyulmasıdır. 
6.2. Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi və onların 
məxfiləşdirilməsi qanunilik, əsaslılıq və vaxtında həyata 
keçirilməsi prinsipləri ilə tənzimlənir. 
6.3. Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsinin və onların 
məxfiləşdirilməsinin qanuniliyi  dövlət sirrinə aid edilən və 
məxfiləşdirilən məlumatların bu qanunun 5-ci və 7-ci maddələrinin 
müddəalarına və Azərbaycan Respublikasının dövlət sirri haqqında 
qanunvericiliyinə müvafiqliyidir. 
6.4. Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsinin və onların 
məxfiləşdirilməsinin əsaslılığı  dövlətin, cəmiyyətin və 
vətəndaşların həyati maraqlarının balansı nəzərə alınmaqla, konkret 
məlumatın dövlət sirrinə aid edilməsinin və məxfiləşdirilməsinin 
mümkün iqtisadi, siyasi, hərbi və digər nəticələrinin ekspertlər 
tərəfindən qiymətləndirilməsi yolu ilə məqsədəuyğunluğunun 
müəyyənləşdirilməsidir. 
6.5. Məlumatların vaxtında dövlət sirrinə aid edilməsi və onların 
məxfiləşdirilməsi  bu məlumatların yayılmasına və onların 
daşıyıcıları ilə tanış olmağa buraxılmağa qabaqcadan və ya onların 
əldə edildiyi (hazırlandığı) andan məhdudiyyət qoyulmasıdır. 
6.6. Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi qaydalarını müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edir. 
 
Maddə 7. Dövlət sirrinə aid edilməyən və məxfiləşdirilməyən 
məlumatlar 
7.0. Aşağıdakı məlumatlar dövlət sirrinə aid edilmir və 
məxfiləşdirilmir: 



7.0.1. insanların həyat və sağlamlığı üçün təhlükə törədən 
fövqəladə hadisələr və qəzalar, onların nəticələri, habelə təbii 
fəlakətlər, onların rəsmi proqnozları və nəticələri haqqında; 
7.0.2. ekologiya, səhiyyə, sanitariya, demoqrafiya, təhsil, 
mədəniyyət və kənd təsərrüfatının, habelə cinayətkarlığın vəziyyəti 
haqqında; 
7.0.3. dövlətin vətəndaşlara, vəzifəli şəxslərə, müəssisə, idarə və 
təşkilatlara verdiyi imtiyazlar, güzəştlər və kompensasiyalar 
haqqında; 
7.0.4. insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının pozulması 
faktları haqqında; 
7.0.5. Azərbaycan Respublikasının ali vəzifəli şəxslərinin səhhəti 
haqqında; 
7.0.6. dövlət hakimiyyəti orqanları və onların vəzifəli şəxsləri 
tərəfindən qanunvericiliyin pozulması faktları haqqında. 
  
Maddə 8. Məlumatların məxfilik dərəcələri və bu məlumatların 
daşıyıcılarının məxfilik qrifləri 
8.1. Dövlət sirri təşkil edən məlumatların məxfilik dərəcəsi, bu 
məlumatların yayılması nəticəsində Azərbaycan Respublikasının 
təhlükəsizliyinə vurula bilən ziyanın ağırlıq dərəcəsinə uyğun 
gəlməlidir. 
8.2. Dövlət sirri təşkil edən məlumatların üç məxfilik dərəcəsi və 
müvafiq olaraq, bu məlumatların daşıyıcıları üçün üç məxfilik qrifi 
müəyyənləşdirilir: "xüsusi əhəmiyyətli", "tam məxfi" və "məxfi".  
 
Maddə 9. Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi qaydası 
9.1. Məlumatlar onların sahə, idarə və ya məqsədli proqram 
mənsubiyyətinə, habelə bu qanuna uyğun olaraq dövlət sirrinə aid 
edilir. 
9.2. Məlumatların məxfiləşdirilməsi sahəsində vahid dövlət 
siyasətini həyata keçirmək üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 



bu qanunla müəyyən olunmuş dövlət sirri təşkil edən məlumatlar 
siyahısına və məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi və 
məxfiləşdirilməsi prinsipinə uyğun olaraq, habelə dövlət 
hakimiyyəti orqanlarının təklifləri nəzərə alınmaqla, dövlət sirrinə 
aid edilən məlumatların siyahısını tərtib edir. Siyahıda həmin 
məlumatlar barəsində sərəncam vermək səlahiyyətinə malik olan 
dövlət hakimiyyəti orqanları göstərilir. Siyahı onu təsdiq edən 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə dərc edilir və zəruri 
hallarda siyahıya yenidən baxılır. 
9.3. Dövlət sirrinə aid edilən məlumatlar barəsində sərəncam 
vermək səlahiyyətinə malik olan dövlət hakimiyyəti orqanları 
dövlət sirrinə aid edilən məlumatlar siyahısına uyğun olaraq 
məxfiləşdirilməli məlumatların geniş siyahılarını tərtib edir və bu 
siyahılara daxil edilmiş məlumatların məxfilik dərəcələrini 
müəyyənləşdirir. 
9.4. Silah və hərbi texnika nümunələrinin hazırlanmasına və 
modernləşdirilməsinə dair məqsədli proqramlar, elmi-tədqiqat və 
təcrubi-konstruktor işləri çərçivəsində işlərin sifarişçilərinin qərarı 
ilə məxfiləşdirilməli məlumatların ayrıca siyahıları tərtib edilə 
bilər. Bu siyahıları müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanlarının 
rəhbərləri təsdiq edirlər. Siyahıların məxfiləşdirilməsinin 
məqsədəuyğunluğu onların məzmunu ilə müəyyənləşdirilir.  
 
Maddə 10. Məlumatların və onların daşıyıcılarının 
məxfiləşdirilməsi qaydası 
10.1. Dövlət hakimiyyəti orqanlarının, müəssisə, idarə və 
təşkilatların idarəetmə, istehsal, elmi və başqa fəaliyyəti 
nəticəsində əldə edilmiş (hazırlanmış) məlumatların və onların 
daşıyıcılarının məxfiləşdirilməsi üçün əsas onların həmin orqan, 
müəssisə, idarə və ya təşkilatda qüvvədə olan məxfiləşdirilməli 
məlumatlar siyahısına uyğun gəlməsidir. Bu məlumatlar 



məxfiləşdirilərkən onların daşıyıcılarına müvafiq məxfilik qrifi 
verilir. 
10.2. Əldə edilmiş (hazırlanmış) məlumatların qüvvədə olan 
siyahıdakı məlumatlarla eyniləşdirilməsi mümkün olmadıqda 
dövlət hakimiyyəti orqanlarının, müəssisə, idarə və təşkilatların 
vəzifəli şəxsləri əldə edilmiş (hazırlanmış) məlumatların ehtimal 
olunan məxfilik dərəcəsinə müvafiq surətdə ilkin qaydada 
məxfiləşdirilməsini təmin etməli və siyahını təsdiq etmiş dövlət 
hakimiyyəti orqanına həmin siyahıya əlavə (dəyişiklik) etmək 
haqqında bir ay ərzində təklif göndərməlidir. 
10.3. Qüvvədə olan siyahını təsdiq etmiş dövlət hakimiyyəti orqanı 
daxil olmuş təkliflərin üç ay ərzində ekspertizasını təşkil etməli və 
qüvvədə olan siyahıya əlavə (dəyişiklik) edilməsi və ya 
məlumatlara ilkin qaydada verilmiş məxfiliyin götürülməsi barədə 
qərar qəbul etməlidir. 
 
Maddə 11. Məlumatın məxfiləşdirilməsi ilə əlaqədar olaraq 
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, müəssisə, idarə və 
təşkilatlarının həmin məlumat üzərində mülkiyyət hüququnun 
məhdudlaşdırılması 
11.1. Vətəndaşların, müəssisə, idarə və təşkilatların (bundan sonra 
"məlumat mülkiyyətçisi") mülkiyyətində olan məlumat dövlət 
sirrinə aid edilən məlumatlar siyahısında sadalanmış olduqda bu 
qanunun 9-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada dövlət sirrinə 
aid edilən məlumatlar barəsində sərəncam vermək səlahiyyətinə 
malik olan dövlət hakimiyyəti orqanı həmin məlumatın 
məxfiləşdirilməsi haqqında qərar qəbul edə bilər. Göstərilən 
məlumat onun mülkiyyətçisinin və ya müvafiq dövlət hakimiyyəti 
orqanlarının təqdimatı əsasında məxfiləşdirilir. 
11.2. Məlumatın məxfiləşdirilməsi ilə əlaqədar onun 
mülkiyyətçisinə dəyən ziyanın əvəzi məlumatın sərəncamına 
keçdiyi dövlət hakimiyyəti orqanı ilə məlumat mülkiyyətçisi 



arasında bağlanan müqavilədə müəyyənləşdirilmiş məbləğdə dövlət 
tərəfindən ödənilir. Müqavilədə məlumat mülkiyyətçisinin onu 
yaymayacağı haqqında öhdəliyi də nəzərdə tutulur. Məlumat 
mülkiyyətçisi müqaviləni imzalamaqdan imtina etdikdə ona dövlət 
sirri təşkil edən məlumatları icazəsiz yaymağa görə qüvvədə olan 
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məsuliyyət barəsində 
xəbərdarlıq edilir. 
11.3. Xarici təşkilatların və əcnəbilərin məlumat üzərində 
mülkiyyət hüququ məhdudlaşdırıla bilməz, bu şərtlə ki, həmin 
məlumatı onlar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini 
pozmadan əldə etmiş (hazırlamış) olsunlar. 
 
Maddə 12. Dövlət sirri təşkil edən məlumat daşıyıcılarının 
rekvizitləri 
12.1. Dövlət sirri təşkil edən məlumat daşıyıcılarına rekvizitlər 
verilir. Rekvizitlərdə aşağıdakılar göstərilir:  
12.1.1. müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanında, müəssisə, idarə və 
ya təşkilatda qüvvədə olan məxfiləşdirilməli məlumatlar siyahısının 
müvafiq bəndinə istinadla, daşıyıcıdakı məlumatların məxfilik 
dərəcəsi; 
12.1.2. daşıyıcını məxfiləşdirən dövlət hakimiyyəti orqanı, 
müəssisə, idarə, təşkilatın adı;  
12.1.3. qeydiyyat nömrəsi;  
12.1.4. məlumatların məxfiliyinin açılması tarixi və ya şərti, yaxud 
buna səbəb ola biləcək hadisə.  
12.2. Bu rekvizitləri məlumat daşıyıcısında əks etdirmək mümkün 
olmadıqda onlar daşıyıcıya qoşulan sənədlərdə göstərilir. 
12.3. Daşıyıcı məxfilik dərəcəsi müxtəlif olan tərkib hissələrindən 
ibarətdirsə, onların hər birinə müvafiq məxfilik qrifi, bütövlükdə 
daşıyıcıya isə bu daşıyıcıda ən yüksək məxfilik dərəcəsi olan tərkib 
hissəsinin məxfilik qrifi verilir. 



12.4. Bu qanunun 12.1-ci maddəsində göstərilən rekvizitlərdən 
başqa, daşıyıcıya və (və ya) ona qoşulan sənədlərə vəzifəli 
şəxslərin onunla tanış olmaq səlahiyyəti barədə əlavə qeydləri də 
qoyula bilər. Belə qeydlərin növləri və qoyulması bu qanunun 26-cı 
maddəsində nəzərdə tutulmuş vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların 
dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla tanış olmağa buraxılması 
qaydası ilə müəyyənləşdirilir. 
 
Maddə 13. Məlumatların məxfiliyinin açılması qaydası 
13.1. Məlumatların və məlumat daşıyıcılarının məxfiliyinin 
açılması dövlət sirri təşkil edən məlumatların yayılmasına və 
onların daşıyıcıları ilə tanış olmağa buraxılmağa bu qanunla 
nəzərdə tutulmuş qaydada qoyulmuş məhdudiyyətlərin 
götürülməsidir. 
13.2. Məlumatların məxfiliyinin açılması üçün əsaslar 
aşağıdakılardır: 
13.2.1. məxfilik müddətinin bitməsi; 
13.2.2. Azərbaycan Respublikasında dövlət sirri təşkil edən 
məlumatların açıq mübadiləsi sahəsində Azərbaycan 
Respublikasının beynəlxalq öhdəliklər götürməsi;  
13.2.3. obyektiv halların dəyişməsi nəticəsində dövlət sirri təşkil 
edən məlumatların mühafizəsinin məqsədəuyğunluğunun aradan 
qalxması.  
13.3. Dövlət sirri təşkil edən məlumatların məxfilik müddəti 30 
ildən artıq olmamalıdır. Bu müddət müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanının rəyi ilə uzadıla bilər.  
13.4. Dövlət sirrinə aid edilən məlumatlar barəsində sərəncam 
vermək səlahiyyətinə malik olan dövlət hakimiyyəti orqanları 
vaxtaşırı, lakin 5 ildə azı bir dəfə dövlət hakimiyyəti orqanlarında, 
müəssisə, idarə və təşkilatlarda qüvvədə olan məxfiləşdirilməli 
məlumatların siyahılarına yenidən baxaraq məlumatların 
məxfiləşdirilməsinin əsaslılığını və onların əvvəllər 



müəyyənləşdirilmiş məxfilik dərəcəsinə uyğunluğunu 
yoxlamalıdırlar.  
13.5. Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, müəssisə, idarə və 
təşkilatlarda qüvvədə olan məxfiləşdirilməli məlumatlar siyahısına 
dəyişiklik etmək hüququ həmin siyahıları təsdiq edən dövlət 
hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinə verilir. Göstərilən rəhbərlərin 
məxfiləşdirilməli məlumatlar siyahısı üzrə qəbul etdikləri qərarlar 
dövlət sirrinə aid edilən məlumatlar siyahısına dəyişiklik edilməsi 
ilə bağlı olduqda belə qərarlar müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə 
razılaşdırılmalıdır. Həmin orqanın bu qərarların icrasını 
dayandırmaq və onlara etiraz etmək hüququ vardır. 
 
Maddə 14. Dövlət sirri təşkil edən məlumat daşıyıcılarının 
məxfiliyinin açılması qaydası 
14.1. Dövlət sirri təşkil edən məlumat daşıyıcılarının məxfiliyi 
onların məxfiləşdirildiyi zaman müəyyənləşdirilmiş müddətdə (bu 
qanunun 13-cü maddəsində göstərilən hallar istisna olmaqla) 
götürülməlidir. 
14.2. Müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanında, müəssisə, idarə və 
təşkilatlarda məlumat daşıyıcıları məxfiləşdirilərkən əsas 
götürülmüş siyahının müddəaları dəyişərsə, daşıyıcıların məxfiliyi 
həmin müddət bitənədək açılmalıdır. 
14.3. Müstəsna hallarda dövlət sirri təşkil edən məlumat 
daşıyıcılarının əvvəl müəyyənləşdirilmiş məxfilik müddətini 
uzatmaq hüququ dövlət sirrinə aid edilən məlumatlar barəsində 
sərəncam vermək səlahiyyətinə malik olan müvafiq dövlət 
hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinə verilir. Belə qərarları həmin 
rəhbərlər müəyyənləşdirilmiş qaydada təyin etdikləri ekspert 
komissiyasının rəyi əsasında qəbul edirlər. 
14.4. Dövlət hakimiyyəti orqanlarının, müəssisə, idarə və 
təşkilatların rəhbərlərinə onların tabeliyində olan vəzifəli şəxslərin 



əsassız məxfiləşdirdikləri məlumatların məxfiliyini açmaq 
səlahiyyəti verilir. 
14.5. Azərbaycan Respublikası dövlət arxivlərinin rəhbərlərinə 
fondyaradıcı təşkilat və ya onun hüquqi varisi tərəfindən həmin 
arxivlərin qapalı fondlarında mühafizə edilən dövlət sirri təşkil 
edən məlumat daşıyıcılarının məxfiliyini açmaq səlahiyyəti verilə 
bilər. Fondyaradıcı təşkilat ləğv edildikdə və onun hüquqi varisi 
olmadıqda, dövlət sirri təşkil edən məlumat daşıyıcılarının 
məxfiliyinin açılması qaydasına dair qərarı müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı qəbul edir. 
 
Maddə 15. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, müəssisə, 
idarə və təşkilatlarının, dövlət hakimiyyəti orqanlarının 
məlumatların məxfiliyini açmaq haqqında sorğularının icrası 
15.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, müəssisələri, 
idarələri, təşkilatları və dövlət hakimiyyəti orqanları 
məxfiləşdirilmiş məlumatların məxfiliyinin açılması haqqında 
sorğu ilə dövlət hakimiyyəti orqanlarına, müəssisələrə, idarələrə və 
təşkilatlara, o cümlədən dövlət arxivlərinə müraciət edə bilərlər. 
15.2. Bu qanunun 15.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan sorğunu 
almış dövlət hakimiyyəti orqanı, müəssisə, idarə və təşkilat, o 
cümlədən dövlət arxivi sorğuya üç ay ərzində baxıb mahiyyəti üzrə 
əsaslandırılmış cavab verməlidir.  
15.3. Əgər dövlət hakimiyyəti orqanı, müəssisə, idarə və təşkilat, o 
cümlədən dövlət arxivi sorğulanmış məlumatın məxfiliyini açmaq 
səlahiyyətinə malik deyilsə, onda sorğunu vermiş vətəndaşa, 
müəssisəyə, idarəyə, təşkilata, dövlət hakimiyyəti orqanına bildiriş 
verməklə sorğu daxil olduğu gündən ən geci bir ay müddətində bu 
cür səlahiyyəti olan dövlət orqanına, yaxud müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanına göndərilir. 



15.4. Vəzifəli şəxsin sorğuya mahiyyəti üzrə baxmaqdan boyun 
qaçırması qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq inzibati və 
ya intizam məsuliyyətinə səbəb olur. 
 
 
III FƏSİL 
Dövlət sirri təşkil edən məlumatlar  

 
Maddə 16. Dövlət hakimiyyəti orqanının, müəssisə, idarə və 
təşkilatların dövlət sirri təşkil edən məlumatları bir-birinə 
verməsi 
16.1. Tabelik münasibətlərində olmayan və birgə işlər aparmayan 
dövlət hakimiyyəti orqanları, müəssisə, idarə və təşkilatlar dövlət 
sirri təşkil edən məlumatları bir-birinə bu qanunun 9-cu maddəsinə 
uyğun olaraq sərəncamında müvafiq məlumatlar olan dövlət 
hakimiyyəti orqanının icazəsi ilə verirlər. 
16.2. Dövlət sirri təşkil edən məlumatları sorğulayan dövlət 
hakimiyyəti orqanları, müəssisə, idarə və təşkilatlar onların 
mühafizəsini təmin edən şəraiti yaratmağa borcludurlar. Onların 
rəhbərləri dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla tanış olmağa 
buraxılması üzrə müəyyənləşdirilmiş qaydalara əməl 
olunmamasına görə fərdi məsuliyyət daşıyırlar. 
16.3. Dövlət sirri təşkil edən məlumatların müəssisə, idarə və 
təşkilatlara verilməsinin məcburi şərti onların bu qanunun 27-ci 
maddəsində nəzərdə tutulmuş tələbləri yerinə yetirməsidir. 
 
Maddə 17. Dövlət sirri təşkil edən məlumatların birgə və başqa 
işlərin görülməsi ilə əlaqədar verilməsi 
17.1. Dövlət sirri təşkil edən məlumatların birgə və başqa işlərin 
görülməsi ilə əlaqədar müəssisə, idarə, təşkilatlara və ya 
vətəndaşlara bu işlərin sifarişçisi, bu qanunun 9-cu maddəsinə 
uyğun olaraq sərəncamında müvafiq məlumatlar olan dövlət 



hakimiyyəti orqanının icazəsi ilə, yalnız həmin işlərin görülməsi 
üçün zəruri olan həcmdə verir.  
17.2. Dövlət sirri təşkil edən məlumatları verənədək sifarişçi 
müəssisə, idarə və ya təşkilatda dövlət sirri təşkil edən 
məlumatlardan istifadə edilməklə bağlı işlərin icrasına buraxılması 
üçün icazənin, vətəndaşlarda isə müvafiq buraxılışın olduğunu 
yəqin etməlidir.  
17.3. Müəssisə, idarə və ya təşkilatlar birgə və başqa işlər gördükdə 
(dövlət sifarişləri aldıqda) və bununla əlaqədar dövlət sirri təşkil 
edən məlumatlardan istifadə zərurəti yarandıqda, onlar dövlət 
müəssisələrinin, idarələrinin və ya təşkilatlarının dövlət sirrini 
mühafizə üzrə struktur bölmələrinin xidmətlərindən istifadə 
barəsində həmin müəssisə, idarə və ya təşkilatlar ilə müqavilələr 
bağlaya bilərlər. Razılığa gələn hər iki tərəfin dövlət sirri təşkil 
edən məlumatlardan istifadə edilməklə bağlı işlərin icrasına 
buraxılması üçün icazələrinin nömrəsi və etibarlılıq müddəti 
müqavilədə göstərilməlidir.  
17.4. Birgə və başqa işlərin görülməsinə dair qanunla 
müəyyənləşdirilmiş qaydada bağlanan müqavilədə tərəflərin, həm 
işlərin görülməsi prosesində, həm də işlər başa çatdıqdan sonra 
dövlət sirri təşkil edən məlumatların mühafizəsini təmin etmək 
barəsində qarşılıqlı öhdəlikləri, habelə dövlət sirri təşkil edən 
məlumatların mühafizəsi ilə bağlı işlərin (xidmətlərin) 
maliyyələşdirilməsi şərtləri nəzərdə tutulur.  
17.5. Birgə və başqa işlər görülərkən dövlət sirrinin etibarlı 
mühafizəsinə nəzarətin təşkili tərəflərin bağladığı müqavilənin 
müddəalarına uyğun olaraq bu işlərin sifarişçisinə həvalə edilir. 
17.6. Birgə və başqa işlərin gedişində icraçı dövlət sirrinin 
mühafizəsi ilə əlaqədar götürdüyü öhdəlikləri pozduqda, sifarişçi 
sifarişin yerinə yetirilməsini pozuntular aradan qaldırılanadək 
dayandıra bilər.  



17.7. Təkrar pozuntu törədildikdə isə, sifarişçi dövlət sirri təşkil 
edən məlumatlardan istifadə etməklə işlər görülməsi üçün sifarişin 
və dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə edilməsi ilə bağlı 
işlərin icrasına buraxılması üçün icazənin ləğv edilməsi və təqsirli 
şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması məsələsini qaldıra bilər. Bu 
halda icraçının sifarişçi qismində dövlətə vurduğu maddi zərərin 
əvəzi qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq surətdə ödənilməlidir.  
 
Maddə 18. Dövlət sirri təşkil edən məlumatların digər 
dövlətlərə verilməsi  
18.1. Dövlət sirri təşkil edən məlumatların digər dövlətlərə 
verilməsi haqqında qərarı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı belə 
məlumatların verilməsinin mümkünlüyü haqqında müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının ekspert rəyi olduqda qəbul edir. 
18.2. Dövlət sirri təşkil edən məlumatların digər dövlətlərə 
verilməsi qaydasını müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edir. 
Qəbul edən tərəfin ona verilən məlumatların mühafizəsi üzrə 
öhdəlikləri onunla bağlanmış beynəlxalq müqavilədə nəzərdə 
tutulur.  
 
Maddə 19. Hüquq münasibətləri subyektlərinin funksiyaları 
dəyişdikdə dövlət sirri təşkil edən məlumatların mühafizəsi 
19.0. Dövlət sirri təşkil edən məlumatlara malik olan dövlət 
hakimiyyəti orqanları, müəssisə, idarə və təşkilatlar ləğv edildikdə, 
təşkilati-hüquqi forması və mülkiyyət növü dəyişdikdə və ya dövlət 
sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə etməklə görülən işlərə son 
qoyulduqda malik olduqları məlumatların və onların daşıyıcılarının 
mühafizəsini təmin etmək üçün tədbirlər görülməlidir. Bu zaman 
dövlət sirri təşkil edən məlumat daşıyıcıları müəyyənləşdirilmiş 
qaydada məhv edilir, arxivə və ya aşağıdakılardan birinə verilir: 
19.0.1. dövlət sirri təşkil edən məlumatlara malik olan dövlət 
hakimiyyəti orqanının, müəssisə, idarə və təşkilatın hüquqi 



varisinin göstərilən məlumatlardan istifadə etməklə iş görmək 
icazəsi varsa, hüquqi varisə; 
19.0.2. bu qanunun 9-cu maddəsinə uyğun olaraq sərəncamında 
müvafiq məlumatlar olan dövlət hakimiyyəti orqanına; 
19.0.3. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının göstərişi ilə başqa 
dövlət hakimiyyəti orqanına, müəssisə, idarə və ya təşkilata.  
 
 
IV FƏSİL 
 
Dövlət sirrinin mühafizəsi  

 
Maddə 20. Dövlət sirrini mühafizə orqanları 
20.1. Dövlət sirrini mühafizə orqanlarına aşağıdakılar aiddir: 
20.1.1. müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları; 
20.1.2. dövlət hakimiyyəti orqanları, müəssisə, idarə, təşkilatlar və 
onların dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələri. 
20.2. Bu qanunun 20.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan orqanlar və 
onların yerlərdəki orqanları dövlət sirrinin mühafizəsini 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə onlara həvalə 
olunmuş funksiyalara müvafiq surətdə təşkil və təmin edirlər. 
20.3. Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, müəssisə, idarə və 
təşkilatlarda dövlət sirri təşkil edən məlumatların mühafizəsinin 
təşkili üçün məsuliyyət onların rəhbərlərinin üzərinə qoyulur. 
20.4. Dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə etməklə 
görülən işlərin həcmindən asılı olaraq dövlət hakimiyyəti 
orqanlarının, müəssisə, idarə və təşkilatların rəhbərləri müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının təsdiq etdiyi normativ hüquqi sənədlərə 
uygun olaraq dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələri 
yaradır və görülən işlərin xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla onların 
funksiyalarını müəyyənləşdirirlər.  



20.5. Dövlət sirrinin mühafizəsi dövlət hakimiyyəti orqanlarının, 
müəssisə, idarə və təşkilatların əsas fəaliyyət istiqamətlərindən 
biridir. 
 
Maddə 21. Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri ilə 
işləməyə buraxılması  
21.1. Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri ilə işləməyə 
buraxılması könüllülük qaydasında həyata keçirilir.  
21.2. Dövlət sirri ilə işləməyə, bir qayda olaraq Azərbaycan 
Respublikasının vətəndaşları buraxılırlar.  
21.3. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin dövlət sirri ilə 
işləməyə buraxılması müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
müəyyənləşdirdiyi qaydada həyata keçirilir.  
21.4. Vəzifəli şəxsin və vətəndaşın dövlət sirri ilə işləməyə 
buraxılması aşağıdakıları nəzərdə tutur:  
21.4.1. ona etibar edilmiş dövlət sirri təşkil edən məlumatların 
yayılmaması barədə dövlət qarşısında öhdəlik götürməsini;  
21.4.2. dövlət sirri haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə 
məsuliyyət nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyi ilə tanış olmasını;  
21.4.3. bu qanunun 25-ci maddəsində nəzərdə tutulan qismən və 
müvəqqəti məhdudiyyətlərə rəsmi yazılı razılıq verilməsini; 
21.4.4. onun barəsində səlahiyyətli orqanlar tərəfindən yoxlama 
tədbirlərinin keçirilməsinə yazılı razılıq verməsini; 
21.4.5. bu qanunla nəzərdə tutulmuş əməkhaqqına əlavələrin və 
onların verilməsi qaydasının müəyyənləşdirilməsini;  
21.4.6. dövlət hakimiyyəti orqanının, müəssisə, idarə və təşkilatın 
rəhbəri tərəfindən dövlət sirri ilə işləməyə buraxılma haqqında 
qərar qəbul edilməsini. 
21.5. Yoxlama tədbirlərinin həcmi rəsmiləşdirilən şəxsin işləməyə 
buraxılacağı məlumatların məxfilik dərəcəsindən asılıdır. Yoxlama 



tdbirləri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq 
surətdə həyata keçirilir. Yoxlama tədbirlərinin keçirilməsində 
məqsəd bu qanunun 23.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan əsasların 
olub-olmamasının müəyyənləşdirilməsidir. 
21.6. Daimi əsasla dövlət sirri ilə işləməyə buraxılan vəzifəli 
şəxslər və vətəndaşlar üçün tanış olmağa buraxıldıqları 
məlumatların məxfilik dərəcəsindən asılı olaraq əmək haqlarına 
əlavələr müəyyən edilir.  
21.7. Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələrinin 
əməkdaşlarına daimi əsasla dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmış 
vəzifəli şəxslər və vətəndaşlar üçün müəyyənləşdirilmiş güzəştlə 
yanaşı, həmin struktur bölmələrində iş stajına görə əmək haqlarına 
əlavələr müəyyən edilir. 
21.8. İşəgötürənin və dövlət sirri ilə işləməyə buraxılan şəxsin 
qarşılıqlı öhdəlikləri əmək müqaviləsində əks olunur. Səlahiyyətli 
orqanlar müvafiq yoxlamanı başa çatdırmayınca əmək 
müqaviləsinin bağlanmasına yol verilmir. 
21.9. Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri ilə işləməyə 
buraxılmasının dövlət sirri təşkil edən məlumatların məxfilik 
dərəcələrinə uyğun üç forması müəyyən edilir: xüsusi əhəmiyyətli, 
tam məxfi və məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılma. 
21.10. Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların məxfilik dərəcəsi daha 
yüksək olan məlumatlarla işləməyə buraxılışının olması, onların 
məxfilik dərəcəsi daha aşağı olan məlumatlarla işləməyə 
buraxılmasına əsas verir. 
21.11. Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri ilə işləməyə 
buraxılması və işləməyə buraxılmasının yenidən rəsmiləşdirilməsi 
qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir. 
21.12. Hərbi və fövqəladə vəziyyət şəraitində vəzifəli şəxslərin və 
vətəndaşların dövlət sirri ilə işləməyə buraxılması qaydası müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən dəyişdirilə bilər. 
 



Maddə 22. Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmanın xüsusi 
qaydaları 
22.1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları, 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinə 
əsasən vəzifəyə təyin edilmiş şəxslər, öz vəzifələrinin icrası zamanı 
hakimlər, habelə dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla bağlı cinayət 
işləri üzrə cinayət mühakimə icraatında müdafiəçi qismində çıxış 
edən vəkillər dövlət sirri ilə işləməyə bu qanun ilə nəzərdə tutulmuş 
yoxlama tədbirləri keçirilmədən buraxılırlar. 
22.2. Bu qanunun 22.1-ci maddəsində göstərilən şəxslər 
qanunvericilikdə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, dövlət sirrinin 
yayılmasına görə məsuliyyətə ümumi əsaslarla cəlb edilirlər.  
 
Maddə 23. Vəzifəli şəxsi və ya vətəndaşı dövlət sirri ilə işləməyə 
buraxmaqdan imtina edilməsi üçün əsaslar 
23.1. Vəzifəli şəxsi və ya vətəndaşı dövlət sirri ilə işləməyə 
buraxmaqdan imtina edilməsi üçün əsaslar aşağıdakılardır: 
23.1.1. məhkəmə tərəfindən onun fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və 
ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli hesab edilməsi, Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiya quruluşunun əsasları və təhlükəsizliyi 
əleyhinə olan cinayətlərdə, eləcə də digər ağır və xüsusilə ağır 
cinayətlərdə təqsirləndirilərək istintaqa və ya məhkəməyə cəlb 
edilməsi, bu cür cinayətlərə görə onun məhkumluğunun olması; 
23.1.2. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyənləşdirdiyi 
siyahıya uyğun olaraq dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyi 
istisna edən xəstəliklərinin olması; 
23.1.3. yoxlama tədbirləri nəticəsində dövlət sirri ilə işləməyə 
buraxılacaq şəxsin Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyi üçün 
qorxu törədən hərəkətlərinin aşkara çıxması; 
23.1.4. onun yoxlama tədbirlərindən boyun qaçırması və ya qəsdən 
yalan anket məlumatları verməsi. 



23.2. Vəzifəli şəxsi və ya vətəndaşı dövlət sirri ilə işləməyə 
buraxmaqdan imtina edilməsi barədə qərarı dövlət hakimiyyəti 
orqanının, müəssisə, idarə və ya təşkilatın rəhbəri yoxlama 
tədbirlərinin nəticələrini nəzərə almaqla fərdi qaydada qəbul edir. 
Vətəndaşın həmin qərardan şikayət vermək hüququ vardır. 
 
Maddə 24. Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri ilə 
işləməyə buraxılmasına xitam verilməsi şərtləri 
24.1. Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri ilə işləməyə 
buraxılmasına dövlət hakimiyyəti orqanı, müəssisə, idarə və ya 
təşkilat rəhbərinin qərarı ilə aşağıdakı hallarda xitam verilir: 
24.1.1. təşkilati və (və ya) ştat tədbirləri ilə əlaqədar onunla 
bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verildikdə; 
24.1.2. əmək müqaviləsinə əsasən dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə 
götürdüyü öhdəlikləri bir dəfə pozduqda; 
24.1.3. bu qanunun 23.1-ci maddəsinə uyğun olaraq vəzifəli şəxsi 
və ya vətəndaşı dövlət sirri ilə işləməyə buraxmaqdan imtina üçün 
əsas verən hallar yarandıqda. 
24.2. Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmasına xitam verilməsi 
vəzifəli şəxsi və ya vətəndaşı dövlət sirri təşkil edən məlumatları 
yaymamaq haqqında götürdüyü öhdəliklərdən azad etmir. 
 
Maddə 25. Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılan və ya əvvəllər 
buraxılmış vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın hüquqlarının 
məhdudlaşdırılması 
25.0. Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılan və ya əvvəllər buraxılmış 
vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın hüquqları müvəqqəti 
məhdudlaşdırıla bilər. Məhdudiyyətlər aşağıdakılara aid ola bilər: 
25.0.1. dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmış şəxslərin tanış olmağa 
buraxıldığı məlumatın məxfilik müddəti bitənədək lakin 5 ildən çox 
olmamaq şərti ilə xarici ölkəyə daimi yaşamağa getmək hüququna; 



25.0.2. dövlət sirri təşkil edən məlumatları yaymaq və bu cür 
məlumatları əks etdirən kəşflərdən və ixtiralardan istifadə etmək 
hüququna; 
25.0.3. dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmasının rəsmiləşdirilməsi 
(yenidən rəsmiləşdirilməsi) ilə əlaqədar yoxlama tədbirlərinin 
keçirildiyi müddətdə şəxsi toxunulmazlıq hüququna. 
 
Maddə 26. Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri təşkil 
edən məlumatlarla tanış olmağa buraxılmasının təşkili 
26.1. Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri təşkil edən 
məlumatlarla tanış olmağa buraxılmasının təşkili müvafiq dövlət 
hakimiyyəti orqanının, müəssisə, idarə və ya təşkilatın rəhbəri, 
habelə onların dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələri 
tərəfindən həyata keçirilir. 
26.2. Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri təşkil edən 
məlumatlarla tanış olmağa buraxılması qaydaları müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 
26.3. Dövlət hakimiyyəti orqanlarının, müəssisə, idarə və ya 
təşkilatların rəhbərləri vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın, yalnız öz 
vəzifə borcunu yerinə yetirməsi üçün zəruri olan dövlət sirri təşkil 
edən məlumatlarla və yalnız lazımi həcmdə tanış olması üçün 
müvafiq şəraitin yaradılmasına görə fərdi məsuliyyət daşıyırlar. 
 
Maddə 27. Müəssisə, idarə və təşkilatların dövlət sirri təşkil 
edən məlumatlardan istifadə ilə bağlı işlərin icrasına 
buraxılması 
27.1. Müəssisə, idarə və təşkilatlar müvafiq məxfilik dərəcəsi olan 
məlumatlarla işləmək üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
müəyyənləşdirdiyi qaydada icazə aldıqdan sonra dövlət sirri təşkil 
edən məlumatlardan istifadə edilməsi, informasiyanı mühafizə 
vasitələrinin yaradılması, habelə dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə 



tədbirlər görülməsi və (və ya) xidmətlər göstərilməsi ilə bağlı 
işlərin icrasına buraxılırlar. 
27.2. Bu işlərin görülməsi üçün icazələr müəssisə, idarə və 
təşkilatın xüsusi ekspertizasının və onların dövlət sirri təşkil edən 
məlumatların mühafizəsi üçün məsul rəhbərlərinin dövlət 
attestasiyasının nəticələri əsasında verilir. Ekspertizanın keçirilməsi 
və icazənin verilməsi ilə bağlı xərclər həmin müəssisə, idarə və 
təşkilatların hesabına ödənilir. 
27.3. Dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə ilə bağlı işlərin 
görülməsi üçün müəssisə, idarə və təşkilatlara icazə onların 
aşağıdakı şərtləri yerinə yetirdiyi hallarda verilir: 
27.3.1. dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə ilə bağlı 
işlərin görülməsi prosesində məlumatların mühafizəsinin təmin 
olunmasına dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təsdiq etdiyi 
normativ-hüquqi sənədlərin tələblərini yerinə yetirdikdə; 
27.3.2. onların strukturlarında dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə 
struktur bölmələri və məlumatın mühafizə işi üçün xüsusi 
hazırlanmış, sayı və ixtisas səviyyəsi dövlət sirrinin mühafizəsinin 
təmin olunmasına kifayət edən əməkdaşları olduqda;  
27.3.3. onların sertifikatlaşdırılmış informasiyanı mühafizə 
vasitələri olduqda. 
 
Maddə 28. İnformasiyanı mühafizə vasitələrinin 
sertifikatlaşdırılması  
28.1. İnformasiyanı mühafizə vasitələrinə onların müvafiq məxfilik 
dərəcəsi olan məlumatların mühafizəsi tələblərinə uyğunluğunu 
təsdiq edən sertifikat verilməlidir. 
28.2. İnformasiyanı mühafizə vasitələrinin sertifikatlaşdırılması 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təşkil edilir. 
 
 



V FƏSİL  
Dövlət sirrinin mühafizəsi tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi  
 
Maddə 29. Dövlət sirrinin mühafizəsi tədbirlərinin 
maliyyələşdirilməsi  
29.1. Dövlət hakimiyyəti orqanlarının, büdcə müəssisələrinin, 
idarələrinin, təşkilatlarının və onların struktur bölmələrinin dövlət 
sirrinin mühafizəsi üzrə fəaliyyəti müvafiq büdcələrin vəsaiti 
hesabına, qalan müəssisə, idarə və təşkilatların fəaliyyəti isə onların 
dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə etməklə işləri 
görərkən əsas fəaliyyətdən götürdükləri vəsait hesabına 
maliyyələşdirilir. 
29.2. Dövlət sirrinin mühafizəsinə dair dövlət proqramlarının 
maliyyələşdirilməsi üçün vəsait Azərbaycan Respublikasının dövlət 
büdcəsində nəzərdə tutulur. 
29.3. Dövlət sirrinin mühafizəsi tədbirlərinin görülməsi üçün 
ayrılan vəsaitin xərclənməsinə nəzarəti dövlət hakimiyyəti 
orqanlarının, müəssisə, idarə və təşkilatların rəhbərləri, işlərin 
sifarişçiləri, habelə Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının xüsusi səlahiyyət verilmiş vəzifəli şəxsləri 
həyata keçirirlər. 
 
VI FƏSİL  
Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikası 
qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət  
 
Maddə 30. Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikası 
qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət və 
mübahisələrə baxılma qaydası 
30.1. Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyini pozan vəzifəli şəxslər və vətəndaşlar qüvvədə 
olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq məsuliyyət daşıyırlar. 



30.2. Müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanları və onların vəzifəli 
şəxsləri məlumatların qeyri-qanuni yayılması üzrə qərar qəbul 
edərkən qeyri-qanuni yayılmış məlumatın dövlət sirri təşkil etməsi 
haqqında ekspert rəyinə əsaslanırlar. Ekspert rəyinin hazırlanması 
və təsdiqi qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 
müəyyən edilir. 
30.3. Dövlət sirri təşkil edən məlumatların qeyri-qanuni yayılması 
bütövlükdə Azərbaycan Respublikası və ya mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanı üzrə dövlətin təhlükəsizliyinə ziyan vurulmaqla 
nəticələndiyi hallarda məlumatların yayılması faktı üzrə 
materiallara müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən baxılır və 
rəy verilir. 
30.4. Vətəndaşların, dövlət hakimiyyəti orqanlarının, yerli 
özünüidarə orqanlarının, müəssisə, idarə və təşkilatların bu qanunla 
bağlı qanuni maraqlarının və hüquqlarının qorunması, 
mübahisələrə baxılması məhkəmə qaydasında və ya 
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir. 
 
 
VII FƏSİL 
 
Dövlət sirrinin mühafizəsinin təmin olunmasına nəzarət 
  
Maddə 31. Dövlət sirrinin mühafizəsinin təmin olunmasına 
nəzarət  
31.1. Dövlət sirrinin mühafizəsinin təmin olunmasına nəzarəti 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş 
qaydada səlahiyyətləri daxilində müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 
həyata keçirir. 
31.2. Dövlət sirrinin yayılmasının qarşısının alınması müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilir.  



 
Maddə 32. Dövlət sirrinin mühafizəsinin təmin olunmasına 
idarələrarası və idarə nəzarəti 
32.1. Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə 
orqanlarında, müəssisə, idarə və təşkilatlarda dövlət sirrinin 
mühafizəsinin təmin olunmasına idarələrarası nəzarəti Azərbaycan 
Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirir. 
32.2. Bu qanunla müəyyən olunmuş qaydada dövlət sirrinə aid 
edilən məlumatlar barəsində sərəncam vermək səlahiyyətinə malik 
dövlət hakimiyyəti orqanları tabeliklərində olan müəssisə, idarə və 
təşkilatlarda dövlət sirrinin mühafizəsinin təmin olunmasına idarə 
nəzarətini həyata keçirir. 
32.3. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanlarının aparatlarında və Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin Aparatında dövlət sirrinin mühafizəsinin təmin 
olunmasına nəzarət onların rəhbərləri tərəfindən təşkil edilir.  
32.4. Məhkəmə və prokurorluq orqanlarında dövlət sirrinin 
mühafizəsinin təmin olunmasına nəzarət bu orqanların rəhbərləri 
tərəfindən təşkil edilir. 
32.5. İdarələrarası nəzarətin həyata keçirilməsi qaydaları müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 
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"DÖVLƏT SİRRİ HAQQINDA" AZƏRBAYCAN 
RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ 

BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

"Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 
qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq olunmasını 
təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın 
ki, iki ay müddətində: 

1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının "Dövlət sirri 
haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğunlaşdırılması 
barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim 
etsin;  
1.2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin və müvafiq 
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının 
həmin qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;  
1.3. "Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 
4.3.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş dövlət sirri təşkil edən 
məlumatlarla işləməyə buraxılmış şəxslərin və dövlət sirrinin 
mühafizəsi üzrə struktur bölmələrin əməkdaşlarının əmək haqqına 
əlavələrin verilmə qaydasını və həcmini müəyyən etsin və bu 
barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;  
1.4. həmin Qanunun 6.6-cı maddəsinə uyğun olaraq məlumatların 
dövlət sirrinə aid edilməsi qaydalarının layihəsini hazırlayıb 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;  
1.5. həmin Qanunun 18.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş dövlət 
sirri təşkil edən məlumatların digər dövlətlərə verilməsi qaydasını 
müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin; 



1.6. həmin Qanunun 20.4-cü və 27.3.1-ci maddələrində nəzərdə 
tutulmuş normativ hüquqi sənədləri təsdiq etsin və bu barədə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

1.7. həmin Qanunun 21.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş 
əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin dövlət sirri ilə 
işləməyə buraxılması qaydasını müəyyən etsin və bu barədə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

1.8. həmin Qanunun 21.11-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 
vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri ilə işləməyə 
buraxılması və işləməyə buraxılmasının yenidən rəsmiləşdirilməsi 
qaydasını müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;  

1.9. həmin Qanunun 23.1.2-ci maddəsinə uyğun olaraq dövlət 
sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyi istisna edən xəstəliklərin 
siyahısını müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;  

1.10. həmin Qanunun 26.2-ci maddəsinə uyğun olaraq vəzifəli 
şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla tanış 
olmağa buraxılması qaydalarını müəyyən etsin və bu barədə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;  

1.11. həmin Qanunun 27.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 
müvafiq məxfilik dərəcəsi olan məlumatlarla işləmək üçün icazənin 
alınması qaydasını müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;  

1.12. həmin Qanunun 30.2-ci maddəsinin ikinci cümləsində 
nəzərdə tutulmuş ekspert rəyinin hazırlanması və təsdiqi qaydasını 
müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin; 

1.13. həmin Qanunun 31.2-ci maddəsinə uyğun olaraq dövlət 
sirrinin yayılmasının qarşısının alınması qaydasını müəyyən etsin 
və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 
versin;  



1.14. həmin Qanunun 32.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 
idarələrarası nəzarətin həyata keçirilməsi qaydalarını müəyyən 
etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin;  

1.15. öz səlahiyyətləri daxilində "Dövlət sirri haqqında" 
Azərbaycan Respublikası Qanunundan irəli gələn digər məsələləri 
həll etsin.  

2. Müəyyən edilsin ki:  
2.1. "Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 4.2.5-ci maddəsində "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 
aparatı" dedikdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra 
Aparatı nəzərdə tutulur;  

2.2. həmin Qanunun 4.2.2-ci və 15.3-cü maddələrində 
"müvafiq icra hakimiyyəti orqanı" dedikdə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə 
İdarələrarası Komissiya nəzərdə tutulur;  

2.3. həmin Qanunun 20.1.1-ci maddəsində "müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanları" dedikdə Azərbaycan Respublikasının Milli 
Təhlükəsizlik Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiya 
nəzərdə tutulur;  

2.4. həmin Qanunun 28.2-ci maddəsində "müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı" dedikdə Azərbaycan Respublikasının Milli 
Təhlükəsizlik Nazirliyi nəzərdə tutulur;  

2.5. həmin Qanunun 29.3-cü maddəsində "müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı" dedikdə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyi nəzərdə tutulur;  

2.6. həmin Qanunun 32.3-cü maddəsində "müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanları" dedikdə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin İcra Aparatı və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti nəzərdə tutulur.  

3. Müəyyən edilsin ki:  



3.1. "Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 4.2-ci maddəsində, 6.6-cı maddəsində, 9.2-ci 
maddəsinin üçüncü cümləsində, 21.12-ci maddəsində və 31.1-ci 
maddəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı" 
nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata 
keçirir;  
3.2. həmin Qanunun 4.3-cü maddəsində, 18.1-ci maddəsində 
(birinci halda), 18.2-ci maddəsində, 20.4-cü maddəsində, 21.3-cü 
maddəsində, 21.11-ci maddəsində, 23.1.2-ci maddəsində, 26.2-ci 
maddəsində, 27.1-ci maddəsində, 27.3.1-ci maddəsində, 30.2-ci 
maddəsinin ikinci cümləsində, 31.2-ci maddəsində və 32.5-ci 
maddəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın 
səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
həyata keçirir; 

3.3. həmin Qanunun 9.2-ci maddəsinin birinci cümləsində, 
13.3-cü maddəsində, 13.5-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 14.5-ci 
maddəsinin ikinci cümləsində, 18.1-ci maddəsində (ikinci halda), 
19.0.3-cü maddəsində və 30.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş 
"müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə 
İdarələrarası Komissiya həyata keçirir;  

3.4. həmin Qanunun 4.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş 
"müvafiq icra hakimiyyəti orqanları"nın səlahiyyətlərini 
Azərbaycan Respublikasının nazirlikləri, komitələri və digər 
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər;  

3.5. həmin Qanunun 32.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 
"müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan 
Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi həyata keçirir.  
 

 
5 noyabr 2004-cü il 

 



Kitabda istifadə edilən bəzi qanunvericilik 
aktlarından çıxarışlar 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLiKASI KONSTİTUSİYASI 

(Çıxarış) 
1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsində 

(referendumda) qəbul edilmişdir. 1995-ci il noyabrın 27-dən 
qüvvəyə minmişdir. 

(2002-ci il avqustun 24-də ümumxalq 
səsverməsində(referendumda) qəbul edilmiş dəyişikliklərlə). 

 
Maddə 29. Mülkiyyət hüququ 
I. Hər kəsin mülkiyyət hüququ vardır. 
II. Mülkiyyətin heç bir növünə üstünlük verilmir. Mülkiyyət 
hüququ, o cümlədən xüsusi mülkiyyət hüququ qanunla qorunur. 
III. Hər kəsin mülkiyyətində daşınar və daşınmaz əmlak ola bilər. 
Mülkiyyət hüququ mülkiyyətçinin təkbaşına və ya başqaları ilə 
birlikdə əmlaka sahib olmaq, əmlakdan istifadə etmək və onun 
barəsində sərəncam vermək hüquqlarından ibarətdir. 
IV. Heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum 
edilə bilməz. Əmlakın tam müsadirəsinə yol verilmir. Dövlət 
ehtiyacları və ya ictimai ehtiyaclar üçün mülkiyyətin 
özgəninkiləşdirilməsinə yalnız qabaqcadan onun dəyərini ədalətli 
ödəmək şərti ilə yol verilə bilər.  
V. Dövlət vərəsəlik hüququna təminat verir. 
 
Maddə 32. Şəxsi toxunulmazlıq hüququ 
I. Hər kəsin şəxsi toxunulmazlıq hüququ vardır. 
II. Hər kəsin şəxsi və ailə həyatının sirrini saxlamaq hüququ vardır. 
Qanunla nəzərdə tutulan hallardan başqa, şəxsi həyata müdaxilə 
etmək qadağandır. 



III. Öz razılığı olmadan kimsənin şəxsi həyatı haqqında məlumatın 
toplanılmasına, saxlanılmasına, istifadəsinə və yayılmasına yol 
verilmir. 
IV. Hər kəsin yazışma, telefon danışıqları, poçt, teleqraf və digər 
rabitə vasitələri ilə ötürülən məlumatın sirrini saxlamaq hüququna 
dövlət təminat verir. Bu hüquq qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada 
cinayətin qarşısını almaqdan və ya cinayət işinin istintaqı zamanı 
həqiqəti üzə çıxarmaqdan ötrü məhdudlaşdırıla bilər.  
 
Maddə 33. Mənzil toxunulmazlığı hüququ 
I. Hər kəsin mənzil toxunulmazlığı hüququ vardır. 
II. Qanunla müəyyən edilmiş hallar və ya məhkəmə qərarı istisna 
olmaqla, mənzildə yaşayanların iradəsi ziddinə heç kəs mənzilə 
daxil ola bilməz. 
 
Maddə 39. Sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ 
I. Hər kəsin sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ vardır. 
II. Hər kəsin ətraf mühitin əsl vəziyyəti haqqında məlumat 
toplamaq və ekoloji hüquqpozma ilə əlaqədar onun sağlamlığına və 
əmlakına vurulmuş zərərin əvəzini almaq hüququ vardır. 
 
Maddə 48. Vicdan azadlığı 
I. Hər kəsin vicdan azadlığı vardır. 
II. Hər kəsin dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirmək, hər 
hansı dinə təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə etiqad etmək, 
yaxud heç bir dinə etiqad etməmək, dinə münasibəti ilə bağlı 
əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüququ vardır. 
III. Dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi, ictimai qaydanı pozmursa 
və ya ictimai əxlaqa zidd deyildirsə, sərbəstdir. 
IV. Dini etiqad və əqidə hüquq pozuntusuna bəraət qazandırmır. 
 



Maddə 50. Məlumat azadlığı 
I. Hər kəsin istədiyi məlumatı qanuni yolla axtarmaq, əldə etmək, 
ötürmək, hazırlamaq və yaymaq azadlığı vardır. 
II. Kütləvi informasiyanın azadlığına təminat verilir. Kütləvi 
informasiya vasitələrində, o cümlədən mətbuatda dövlət senzurası 
qadağandır. 
 
Maddə 55. Dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək hüququ 
I. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlətin idarə 
olunmasında iştirak etmək hüququ vardır. Bu hüququ onlar 
bilavasitə və ya nümayəndələri vasitəsilə həyata keçirə bilərlər. 
II. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları dövlət orqanlarında 
qulluq etmək imkanına malikdirlər. Dövlət orqanlarının vəzifəli 
şəxsləri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları sırasından təyin 
edilirlər. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər dövlət 
qulluğuna qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada qəbul edilə 
bilərlər. 
 
Maddə 57. Müraciət etmək hüququ 
I. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət orqanlarına 
şəxsən müraciət etmək, habelə fərdi və kollektiv yazılı müraciətlər 
göndərmək hüququ vardır. Hər bir müraciətə qanunla müəyyən 
edilmiş qaydada və müddətlərdə yazılı cavab verilməlidir. 
II. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət orqanlarının və 
onların vəzifəli şəxslərinin, siyasi partiyaların, həmkarlar 
ittifaqlarının və digər ictimai birliklərin, habelə ayrı-ayrı 
vətəndaşların fəaliyyətini və ya işini tənqid etmək hüququ vardır. 
Tənqidə görə təqib qadağandır. Təhqir və böhtan tənqid sayıla 
bilməz. 
 
 
 



Maddə 63. Təqsirsizlik prezumpsiyası 
I. Hər kəsin təqsirsizlik prezumpsiyası hüququ vardır. Cinayətin 
törədilməsində təqsirləndirilən hər bir şəxs, onun təqsiri qanunla 
nəzərdə tutulan qaydada sübuta yetirilməyibsə və bu barədə 
məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü yoxdursa, təqsirsiz 
sayılır. 
II. Şəxsin təqsirli olduğuna əsaslı şübhələr varsa, onun təqsirli 
bilinməsinə yol verilmir. 
III. Cinayətin törədilməsində təqsirləndirilən şəxs özünün 
təqsirsizliyini sübuta yetirməyə borclu deyildir. 
IV. Ədalət mühakiməsi həyata keçirilərkən qanunu pozmaqla əldə 
edilmiş sübutlardan istifadə oluna bilməz. 
V. Məhkəmənin hökmü olmasa, kimsə cinayətdə təqsirli sayıla 
bilməz. 

 



 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MÜLKİ 

MƏCƏLLƏSİ 
(Çıxarış) 

(28 dekabr 1999-cu il tarixli, 779IQ nömrəli Qanun ilə təsdiq 
edilmişdir)(26 may 2000-ci il tarixli, 886IQ nömrəli Qanuna 
əsasən 2000-ci il sentyabr ayının 1-dən qüvvəyə minib) 

 
Maddə 21. Zərərin əvəzinin ödənilməsi 
21.1. Zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb etmək hüququna malik 
olan şəxs ona vurulmuş zərərin əvəzinin tam ödənilməsini tələb edə 
bilər, bu şərtlə ki, qanunda və ya müqavilədə zərərin əvəzinin daha 
az miqdarda ödənilməsi nəzərdə tutulmasın. 
21.2. Zərər dedikdə, hüququ pozulmuş şəxsin pozulmuş hüququnu 
bərpa etmək üçün çəkdiyi və ya çəkməli olduğu xərclər, 
əmlakından məhrum olması və ya əmlakının zədələnməsi (real 
zərər), habelə hüququ pozulmasaydı, həmin şəxsin adi mülki 
dövriyyə şəraitində əldə edəcəyi gəlirlər (əldən çıxmış fayda) başa 
düşülür. 
21.3. Zərərin əvəzinin ödənilməsi ilə bağlı tələbin həcminin 
müəyyənləşdirilməsi zamanı zərərçəkənin, onun işçisinin və 
qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda üçüncü şəxslərin 
davranışının zərərin yaranmasına və artmasına hansı həcmdə şərait 
yaratması nəzərə alınmalıdır. 

 
Maddə 23. Şərəfin, ləyaqətin və işgüzar nüfuzun müdafiəsi   
23.1. Fiziki şəxs onun şərəfini, ləyaqətini və ya işgüzar nüfuzunu 
ləkələyən, şəxsi həyatının sirrini və ya şəxsi toxunulmazlığını 
pozan məlumatların məhkəmə qaydasında təkzib olunmasını tələb 
edə bilər, bu şərtlə ki, həmin məlumatları yaymış şəxs onların 
həqiqətə uyğun olduğunu sübuta yetirməsin. Faktik məlumatlar 



natamam dərc edildikdə də, əgər bununla şəxsin şərəfinə, 
ləyaqətinə və ya işgüzar nüfuzuna toxunulursa, eyni qayda tətbiq 
edilir. Marağı olan şəxslərin tələbi ilə fiziki şəxsin şərəf və 
ləyaqətinin müdafiəsinə onun ölümündən sonra da yol verilir. 
23.2. Əgər fiziki şəxsin şərəfini, ləyaqətini, işgüzar nüfuzunu 
ləkələyən və ya şəxsi həyatının sirrinə qəsd edən məlumatlar 
kütləvi informasiya vasitələrində yayılmışdırsa, həmin kütləvi 
informasiya vasitələrində də təkzib edilməlidir. Əgər göstərilən 
məlumatlar rəsmi sənədə daxil edilmişdirsə, həmin sənəd 
dəyişdirilməli və bu barədə marağı olan şəxslərə məlumat 
verilməlidir. Digər hallarda təkzib qaydasını məhkəmə 
müəyyənləşdirir. 
23.3. Kütləvi informasiya vasitələrində hüquqlarına və ya qanunla 
qorunan mənafelərinə toxunan məlumatlar dərc edilmiş fiziki 
şəxsin həmin kütləvi informasiya vasitələrində öz cavabının dərc 
edilməsi hüququ vardır. 
23.4. Şərəfini, ləyaqətini və ya işgüzar nüfuzunu ləkələyən 
məlumatlar yayılmış fiziki şəxsin həmin məlumatların təkzibi ilə 
yanaşı, onların yayılması nəticəsində vurulmuş zərərin əvəzinin 
ödənilməsini tələb etmək hüququ vardır. 
23.5. Əgər fiziki şəxsin şərəfini, ləyaqətini və ya işgüzar nüfuzunu 
ləkələyən məlumatları yaymış şəxsi müəyyənləşdirmək mümkün 
deyildirsə, barəsində bu cür məlumatlar yayılmış şəxsin ixtiyarı var 
ki, həmin məlumatların həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar 
sayılmasını tələb etsin. 
23.6. Bu maddənin fiziki şəxsin işgüzar nüfuzunun müdafiəsinə 
dair qaydaları müvafiq olaraq hüquqi şəxsin işgüzar nüfuzunun 
müdafiəsinə də tətbiq edilir. 

 
Maddə 43. Hüquqi şəxs anlayışı və onun növləri 
43.1. Hüquqi şəxs qanunla müəyyənləşdirilən qaydada dövlət 
qeydiyyatından keçmiş, xüsusi yaradılmış elə bir qurumdur ki, 



mülkiyyətində ayrıca əmlakı vardır, öz öhdəlikləri üçün bu əmlakla 
cavabdehdir, öz adından əmlak və şəxsi qeyri-əmlak hüquqları əldə 
etmək və həyata keçirmək, vəzifələr daşımaq, məhkəmədə iddiaçı 
və ya cavabdeh olmaq hüququna malikdir. Hüquqi şəxsin müstəqil 
balansı olmalıdır. 
43.2. Hüquqi şəxslər bir fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən, yaxud 
fiziki və hüquqi şəxslərin toplusu tərəfindən yaradıla bilər, üzvlüyə 
əsaslana bilər, üzvlərin olmasından asılı ola və ya asılı olmaya 
bilər, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola və ya məşğul olmaya 
bilər. 
43.3. Azərbaycan Respublikası mülki hüquq münasibətlərində 
eynilə digər hüquqi şəxslər kimi iştirak edir. Bu hallarda 
Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətlərini onun hüquqi şəxslər 
olmayan orqanları həyata keçirirlər. 
43.4. Bələdiyyələr mülki hüquq münasibətlərində eynilə digər 
hüquqi şəxslər kimi iştirak edirlər. Bu hallarda bələdiyyənin 
səlahiyyətlərini onun hüquqi şəxslər olmayan orqanları həyata 
keçirirlər. 
43.5. Hüquqi şəxslər fəaliyyətinin əsas məqsədi mənfəət 
götürməkdən ibarət olan (kommersiya hüquqi şəxsləri) və ya əsas 
məqsədi mənfəət götürməkdən ibarət olmayan və götürülən 
mənfəəti iştirakçıları arasında bölüşdürməyən (qeyri-kommersiya 
hüquqi şəxsləri) qurumlar ola bilər. 
43.6. Qeyri-kommersiya qurumları olan hüquqi şəxslər ictimai 
birliklər, fondlar, hüquqi şəxslərin ittifaqları formasında, habelə 
qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər formalarda yaradıla bilər. 
Qeyri-kommersiya hüquqi şəxsləri sahibkarlıq fəaliyyəti ilə yalnız 
o hallarda məşğul ola bilərlər ki, bu fəaliyyət onların yaradılması 
zamanı qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmağa xidmət etsin və 
bu məqsədlərə uyğun gəlsin. Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata 
keçirmək üçün qeyri-kommersiya hüquqi şəxsləri təsərrüfat 
cəmiyyətləri yarada bilər və ya onlarda iştirak edə bilərlər. 



 
Maddə 61. Hüquqi şəxsin ləğvi qaydası 
61.1. Ləğvetmə komissiyası hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı 
haqqında məlumatın dərc edildiyi mətbuat orqanlarında onun ləğv 
edilməsi və kreditorlarının tələblərinin bildirilməsi qaydası və 
müddəti haqqında məlumat dərc etdirir. Bu müddət ləğvetmə 
haqqında məlumatın dərc edildiyi gündən etibarən iki aydan az ola 
bilməz. Ləğvetmə komissiyası kreditorları aşkar etmək və debitor 
borcunu almaq üçün tədbirlər görür, habelə hüquqi şəxsin ləğvi 
haqqında kreditorlara bildiriş göndərir. 
61.2. Kreditorların tələblərinin irəli sürülməsi müddəti qurtardıqdan 
sonra ləğvetmə komissiyası aralıq ləğvetmə balansı tərtib edir. 
Balansa ləğv edilən hüquqi şəxsin əmlakının tərkibi, kreditorların 
irəli sürdükləri tələblərin siyahısı, habelə bu tələblərə baxılması 
nəticələri haqqında məlumatlar daxil edilir. Aralıq ləğvetmə 
balansını hüquqi şəxsin ləğvi haqqında qərar qəbul etmiş hüquqi 
şəxsin təsisçiləri (iştirakçıları) və ya nizamnamə ilə buna vəkil 
edilmiş orqanı təsdiq edir. 
61.3. Əgər ləğv edilən hüquqi şəxsdə olan pul vəsaiti kreditorların 
tələblərini ödəmək üçün yetərli deyildirsə, ləğvetmə komissiyası 
hüquqi şəxsin əmlakını açıq hərracda satır. 
61.4. Ləğv edilən hüquqi şəxsin kreditorlarına pul vəsaitini 
ləğvetmə komissiyası bu Məcəllənin 62-ci maddəsində 
müəyyənləşdirilmiş növbəlik qaydasında, aralıq ləğvetmə balansına 
uyğun olaraq, onun təsdiq edildiyi gündən başlayaraq ödəyir. 
61.5. Kreditorlar ilə hesablaşmalar başa çatdıqdan sonra ləğvetmə 
komissiyası ləğvetmə balansını tərtib edir. Həmin balansı hüquqi 
şəxsin ləğvi haqqında qərar qəbul etmiş hüquqi şəxsin təsisçiləri 
(iştirakçıları) və ya nizamnamə ilə buna vəkil edilmiş orqanı təsdiq 
edir. Ləğvetmə komissiyası təsdiq olunmuş ləğvetmə balansını 
hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatını həyata keçirən müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanına göndərir. 



61.6. Kreditorların tələbləri ödənildikdən sonra hüquqi şəxsin qalan 
əmlakı, əgər hüquqi şəxsin nizamnaməsində ayrı qayda nəzərdə 
tutulmayıbsa, onun təsisçilərinə (iştirakçılarına) verilir. 
61.7. Hüquqi şəxsin ləğvi bu barədə qeydin hüquqi şəxslərin dövlət 
reyestrinə daxil edildiyi andan başa çatmış, hüquqi şəxs isə 
mövcudluğuna son qoymuş sayılır. 

 
Maddə 239. Torpaq sahəsinə buraxılma 
239.1. Fiziki şəxslər dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan, 
hamının buraxılması üçün açıq torpaq sahələrində heç bir icazə 
almadan sərbəst ola bilər və həmin sahələrdə olan təbiət 
obyektlərindən qanunvericiliyin, habelə müvafiq torpaq sahəsi 
mülkiyyətçisinin yol verdiyi hədlərdə istifadə edə bilər. 
239.2. Fiziki və ya hüquqi şəxsin mülkiyyətində olan torpaq 
sahəsinə onun mülkiyyətçisinin icazəsi olmadan girməyə, qanunla 
nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, icazə verilmir. 

 
Maddə 564. Son zərurət 
564.1. Müdafiə zamanı son zərurət vəziyyətində edilən hərəkət 
hüquqa uyğundur, yəni hüquqa zidd deyildir və bu zaman vurulan 
ziyanın əvəzi ödənilməməlidir bu şərtlə ki, ziyan son zərurət 
vəziyyətinin baş verməsinə səbəb olmuş təhlükəni yaradan şəxsə və 
ya əşyaya vurulsun. 
564.2. Son zərurət elə vəziyyətdir ki, həmin vəziyyətdə başqa 
vasitələrlə qarşısı alına bilməyən real təhlükənin qarşısını almaq 
üçün qarşısı alınmış təhlükəyə nisbətən daha az ziyan vurulur. 
564.3. Son zərurət vəziyyətində ziyanın vurulduğu faktik halları 
nəzərə almaqla, onun əvəzinin ödənilməsi ziyanı vurmuş şəxs 
kimin mənafeyi üçün hərəkət etmişsə, həmin üçüncü şəxsin üzərinə 
qoyula bilər. 



564.4. Əgər son zərurət vəziyyətində vurulmuş ziyan qarşısı 
alınmış ziyandan çoxdursa, həmin ziyanı vurmuş şəxs onun əvəzini 
ödəməlidir.  

 
 



 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MÜLKİ 

PROSESSUAL MƏCƏLLƏSİ 
(çıxarış) 

(28 dekabr 1999-cu il tarixli 780IQ nömrəli Qanun ilə təsdiq 
edilmişdir) 

 
Maddə 10. Məhkəmə baxışının aşkarlığı 
10.1. Məhkəmələrdə işlərə aşkarlıq prinsipi əsasında baxılır. 
10.2. Dövlət, peşə, kommersiya sirrinin açılması, şəxsi və ailə 
həyatı sirrinin yayılması, yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin 
marağının gözlənilməsi səbəbləri istisna olmaqla, bütün 
məhkəmələrdə işlərə aşkar baxılır.  
10.3. İşlərə aşkar baxılması demokratik cəmiyyətdə əxlaq, ictimai 
qayda, dövlət təhlükəsizliyi baxımından, həmçinin digər xüsusi 
hallarla əlaqədar ədalət mühakiməsinin maraqlarına toxunarsa, 
məhkəmə baxışı və ya onun bir hissəsi qapalı keçirilə bilər. 
10.4. Məhkəmə baxışında iştirak edən şəxs övladlığa götürmə, 
vərəsəlik, kommersiya, ixtira və ya vergi sirrinin, eləcə də qanunla 
qorunan digər sirlərlə yanaşı, həmçinin şəxsi və ailə həyatının intim 
məsələlərinin qorunması məqsədi ilə məhkəmə baxışını qapalı 
keçirməyi tələb edə bilər. 
10.5. Məhkəmə işə qapalı məhkəmə iclasında baxılması barədə 
qərardadı işdə iştirak edən şəxsləri ilkin dinlədikdən sonra qəbul 
edir. 
10.6. Məhkəmə baxışının qapalı keçirilməsində işdə iştirak edən 
şəxslər, onların nümayəndələri iştirak edir. Zərurət yaranarsa, 
onların şahidləri, ekspertlər, mütəxəssislər və tərcüməçilər çağırılır. 
10.7. Qapalı məhkəmə baxışı mülki məhkəmə icraatının bütün 
qaydalarına riayət olunmaqla aparılır. 



10.8. İşdə iştirak edən şəxs olmayan və ya şahid qismində dəvət 
edilməyən on altı yaşına çatmamış şəxslər məhkəmə iclası zalına 
buraxılmırlar. 
10.9. İşdə iştirak edən şəxslər və açıq məhkəmə iclasında olan digər 
şəxslər yerlərindən məhkəmə baxışının gedişatına dair qeydlər 
apara bilərlər. Məhkəmə iclasının kino və foto çəkilişinin, habelə 
videoyazısının, birbaşa radio və televiziya translyasiyasının 
aparılmasına yalnız iş üzrə işdə iştirak edən şəxslərin rəyi nəzərə 
alınmaqla məhkəmənin icazəsi ilə yol verilir. 
10.10. Şəxsi yazışma və şəxsi teleqraf məlum atları yalnız onların 
ünvanlandığı şəxslərin razılığı ilə açıq məhkəmə iclasında açıqlana 
bilər. Göstərilən qaydalar şəxsi xarakterli məlumat daşıyan səs və 
video yazıların tədqiqində də tətbiq olunur. 
10.11. Məhkəmə aktları bütün hallarda açıq elan edilir. 
 
Maddə 176. Məhkəmə iclasında qayda 
176.1. Məhkəmə (hakim) iclas zalına daxil olduqda məhkəmə iclası 
katibi "məhkəmə gəlir" elan edir və məhkəmə iclasında iştirak 
edənlərin hamısı ayağa qalxır. İclas zalında olan bütün şəxslər 
məhkəmə qətnaməsini və ya iş qətnamə çıxarılmadan qurtardıqda 
məhkəmə qərardadlarını ayaq üstə duraraq dinləyirlər. 
176.2. Prosesdə iştirak edən şəxslər hakimə "möhtərəm hakim" 
sözləri ilə müraciət edir, ifadə və izahat verərkən ayaq üstə 
dayanırlar. Bu qaydadan kənara çıxmağa yalnız hakimin icazəsi ilə 
yol verilə bilər. 
176.3. İşə məhkəmənin normal işləməsini və proses iştirakçılarının 
təhlükəsizliyini təmin edən şəraitdə baxılır. Bu şəraitin təmin 
edilməsi üçün zəruri hallarda işə məhkəmə nəzarətçiləri cəlb edilir. 
176.4. Məhkəmə iclası başlanandan sonra sədrlik edənin razılığı 
olmadan məhkəmə iclası zalına daxil olmaq və oradan çıxmaq 
olmaz. 



176.5. İşdə iştirak edən şəxslərin və açıq məhkəmə iclasında olan 
şəxslərin məhkəmə iclası zalında əyləşdikləri yerdən məhkəmə 
baxışının gedişini yazılı formada və ya maqnitofon yazısından 
istifadə etməklə qeydə almaq hüququ vardır. Kino və foto çəkilişə, 
video yazıya, canlı yayımla radio və teletranslyasiyaya işdə iştirak 
edən şəxslərin razılığı nəzərə alınmaqla məhkəmənin icazəsi ilə yol 
verilir. Göstərilən hərəkətlər məhkəmə baxışının normal gedişinə 
mane olmamalıdır və vaxtla məhdudlaşdırıla bilər. 
176.6. İşdə iştirak edən şəxslər, prosesin digər iştirakçıları və 
məhkəmə iclası zalında olan bütün şəxslər sədrlik edənin müəyyən 
etdiyi qaydaya və tapşırıqlara riayət etməyə borcludur. 
 
Maddə 298. Ərizə ilə məhkəməyə müraciət etmək üçün müddət 
Şəxs özünün hüquq və azadlığının pozulduğu barədə ona məlum  
olan gündən 1 ay müddətində ərizə ilə məhkəməyə müraciət etmək 
hüququna malikdir. 
 
 

 



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI CİNAYƏT 
MƏCƏLLƏSİ 

(çıxarış) 
Qəbul edilib: Bakı şəhəri, 8 fevral 2000-ci il 
 
Maddə 15. Cinayətlərin təsnifatı  
15.1. Bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş əməllər (hərəkət və ya 
hərəkətsizliklər) xarakterindən və ictimai təhlükəlilik dərəcəsindən 
asılı olaraq böyük ictimai təhlükə törətməyən, az ağır, ağır və 
xüsusilə ağır cinayətlərə bölünür. 
15.2. Qəsdən və ya ehtiyatsızlıqdan törədilməsinə görə bu Məcəllə 
ilə azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı olmayan cəza nəzərdə 
tutulmuş əməllər, yaxud qəsdən və ya ehtiyatsızlıqdan 
törədilməsinə görə bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş azadlıqdan 
məhrum etmə cəzasının yuxarı həddi iki ildən artıq olmayan 
əməllər böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlər hesab olunur.  
15.3. Bu Məcəllə ilə qəsdən və ya ehtiyatsızlıqdan törədilməsinə 
görə nəzərdə tutulmuş azadlıqdan məhrum etmə cəzasının yuxarı 
həddi beş ildən artıq olmayan əməllər az ağır cinayətlər hesab 
olunur.  
15.4. Bu Məcəllə ilə qəsdən və ya ehtiyatsızlıqdan törədilməsinə 
görə nəzərdə tutulmuş azadlıqdan məhrum etmə cəzasının yuxarı 
həddi on ildən artıq olmayan əməllər ağır cinayətlər hesab olunur. 
15.5. Bu Məcəllə ilə qəsdən törədilməsinə görə on ildən artıq 
azadlıqdan məhrum etmə cəzası və ya daha ağır cəza nəzərdə 
tutulmuş əməllər xüsusilə ağır cinayətlər hesab olunur.  
 
Maddə 147. Böhtan 
147.1. Böhtan, yəni yalan olduğunu bilə-bilə, hər hansı şəxsin şərəf 
və ləyaqətini ləkələyən və ya onu nüfuzdan salan məlumatları 
kütləvi çıxışlarda, kütləvi nümayiş etdirilən əsərdə və ya kütləvi 



informasiya vasitəsində yayma - minimum əmək haqqı məbləğinin 
yüz mislindən beş yüz mislinədək miqdarda cərimə ilə və ya iki 
yüz qırx saatadək müddətə ictimai işlər və ya bir ilədək müddətə 
islah işləri və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır.  
147.2. Ağır və ya xüsusilə ağır cinayətdə ittiham etməklə böhtan 
atma - iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə 
azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
 
Maddə 148. Təhqir  
Təhqir, yəni kütləvi çıxışlarda, kütləvi nümayiş etdirilən əsərdə və 
ya kütləvi informasiya vasitəsində şəxsiyyətin şərəf və ləyaqətini 
nalayiq formada qəsdən alçaltma - minimum əmək haqqı 
məbləğinin üç yüz mislindən min mislinədək miqdarda cərimə və 
ya iki yüz qırx saatadək müddətə ictimai işlər və ya bir ilədək 
müddətə islah işləri və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır.  
 
Maddə 155. Yazışma, telefon danışıqları, poçt, teleqraf və digər 
məlumatların sirrini pozma  
Yazışma, telefon danışıqları, poçt, teleqraf və digər məlumatların 
sirrini pozma - minimum əmək haqqı məbləğinin yüz mislindən beş 
yüz mislinədək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah 
işləri ilə cəzalandırılır.  
 
Maddə 156. Şəxsi həyatın toxunulmazlığını pozma  
156.1. Şəxsi və ailə həyatının sirri olan məlumatların qanunsuz 
toplanılması - minimum əmək haqqı məbləğinin yüz mislindən beş 
yüz mislinədək miqdarda cərimə və ya iki yüz qırx saatadək ictimai 
işlər və ya bir ilədək müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır.  



156.2. Eyni əməllər vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən 
istifadə etməklə törədildikdə - üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə 
tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan 
məhrum edilməklə və ya edilməməklə iki ilədək müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  
 
Maddə 157. Mənzil toxunulmazlığını pozma  
157.1. Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilmiş 
əsaslar olmadan, mənzildə yaşayanın iradəsi ziddinə mənzilə daxil 
olma - minimum əmək haqqı məbləğinin yüz mislindən beş yüz 
mislinədək miqdarda cərimə və ya iki yüz qırx saatadək ictimai 
işlər və ya bir ilədək müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır. 
157.2. Eyni əməllər zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmə hədəsi 
ilə törədildikdə - iki ilədək müddətə islah işləri və ya eyni müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  
157.3. Bu Məcəllənin 157.1 və ya 157.2-ci maddələrində nəzərdə 
tutulmuş əməllər vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən 
istifadə etməklə törədildikdə - üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə 
tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan 
məhrum edilməklə üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır.  
 
Maddə 163. Jurnalistlərin qanuni peşə fəaliyyətinə mane olma  
163.1. Jurnalistlərin qanuni peşə fəaliyyətinə mane olma, yəni zor 
tətbiq etməklə və ya belə zor tətbiq etmə hədəsi ilə onları məlumat 
yaymağa və ya məlumat yaymaqdan imtinaya vadar etmə - 
minimum əmək haqqı məbləğinin yüz mislindən beş yüz 
mislinədək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri ilə 
cəzalandırılır. 
163.2. Eyni əməllər vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən 
istifadə etməklə törədildikdə - üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə 
tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan 



məhrum edilməklə və ya edilməməklə iki ilədək müddətə islah 
işləri ilə və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır.  
 
Maddə 175. Övladlığa götürmə sirrini yayma  
Övladlığa götürənin iradəsi ziddinə olaraq övladlığa götürmə 
faktını xidməti və ya peşə sirri kimi qorumağa borclu olan şəxs və 
ya digər şəxs tərəfindən tamah, qisas və ya sair alçaq niyyətlə 
yayma - minimum əmək haqqı məbləğinin yüz mislindən beş yüz 
mislinədək miqdarda cərimə və ya yüz altmış saatdan iki yüz qırx 
saatadək ictimai işlər və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə 
tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan 
məhrum edilməklə və ya edilməməklə bir ilədək müddətə islah 
işləri və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 

 
Maddə 200. İstehlakçıları aldatma və ya pis keyfiyyətli məhsul 
istehsal etmə və satma 
200.1. İstehlakçıları aldatma, yəni mal satan və ya əhaliyə xidmət 
göstərən təşkilatlar, həmçinin ticarət (xidmət) sahəsində fərdi 
sahibkar qismində qeydə alınmış fiziki şəxslər tərəfindən malın 
(xidmətin) ölçüsünə, çəkisinə, hesabına, habelə istehlak xüsusiyyəti 
və ya keyfiyyətinə  dair  istehlakçıları  xeyli  miqdarda aldatma – 
minimum əmək haqqı məbləğinin yüz mislindən üç yüz mislinədək 
miqdarda cərimə və ya səksən saatadək ictimai işlər ilə 
cəzalandırılır. 
200.2. Eyni əməllər: 
200.2.1. təkrar törədildikdə; 
200.2.2. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən 
törədildikdə; 
200.2.3. külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə - minimum 
əmək haqqı məbləğinin üç yüz mislindən altı yüz mislinədək 



miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və 
ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum 
edilməklə iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması ilə 
cəzalandırılır.  
200.3. Bilə-bilə pis keyfiyyətli məhsulların istehsalı, satışa 
buraxılması və ya belə məhsulların satışı, onların keyfiyyətsiz 
olmasının gizlədilməsi zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına az ağır və 
ya ağır zərər vurulmasına səbəb olduqda - minimum əmək haqqı 
məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək miqdarda cərimə və 
ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
200.4. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin  ölümünə  
və ya digər  ağır  nəticələrə  səbəb olduqda - üç ildən yeddi ilədək 
müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: Bu maddədə «xeyli miqdar» dedikdə minimum əmək haqqı 
məbləğinin qırx misli miqdarında, «külli miqdar» dedikdə qırx 
mislindən yuxarı olan məbləğ başa düşülür. 
 
Maddə 202. Kommersiya və ya bank sirri olan məlumatları 
qanunsuz yolla əldə etmə və ya yayma 
202.1. Kommersiya və ya bank sirlərini təşkil edən məlumatların 
toplanması, həmin məlumatları yaymaq və ya onlardan qanunsuz 
istifadə etmək məqsədi ilə sənədləri oğurlamaqla, satın almaqla və 
ya hədələməklə, habelə digər qanunsuz üsulla törədildikdə - 
minimum əmək haqqı məbləğinin yüz mislindən beş yüz 
mislinədək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri və 
ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
202.2. Sahibkarın razılığı olmadan kommersiya və ya bank sirri 
olan məlumatların tamah və ya başqa şəxsi niyyətlə qanunsuz yolla 
istifadə edilməsi və ya yayılması külli miqdarda ziyan vurmaqla 
törədildikdə - minimum əmək haqqı məbləğinin beş yüz mislindən 
min mislinədək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah 



işəri və ya eyni müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması ilə 
cəzalandırılır. 
 
Maddə 274. Dövlətə xəyanət 
Dövlətə xəyanət, yəni Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, 
ərazi toxunulmazlığı, dövlət təhlükəsizliyi və ya müdafiə 
qabiliyyəti zərərinə olaraq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 
tərəfindən qəsdən törədilən əməl: düşmən tərəfinə keçmə, casusluq, 
dövlət sirrini xarici dövlətə vermə, Azərbaycan Respublikasına 
qarşı düşmənçilik fəaliyyəti aparmaqda xarici dövlətə, təşkilata və 
ya onların nümayəndələrinə kömək etmə - əmlakı müsadirə 
olunmaqla və ya olunmamaqla on ildən on beş ilədək müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə 
ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: Bu maddədə, habelə bu Məcəllənin 276-cı maddəsində 
nəzərdə tutulmuş cinayətlərin törədilməsi üçün xarici ölkələrin 
xüsusi xidmət orqanları tərəfindən cəlb edilmiş şəxs aldığı cinayət 
tapşırığının icrası üzrə heç bir fəaliyyət göstərməmişsə və dövlət 
hakimiyyət orqanlarına könüllü surətdə və vaxtında məlumat 
vermişsə və ya Azərbaycan Respublikasının mənafelərinə ziyan 
vurulmasının qarşısının alınmasına sair formada kömək etmişsə, 
əgər onun hərəkətlərində başqa cinayətin tərkibi yoxdursa, cinayət 
məsuliyyətindən azad olunur. 
 
Maddə 284. Dövlət sirrini yayma 
284.1. Şəxs tərəfindən ona etibar edilmiş və ya xidməti vəzifəsinə 
və yaxud işinə görə ona məlum olan dövlət sirrini təşkil edən 
məlumatların yayılması, dövlətə xəyanət əlamətləri olmadıqda - üç 
ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə 
məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə iki ildən beş ilədək 
müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 



284.2. Eyni əməllər ağır nəticələrə səbəb olduqda - beş ilədək 
müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul 
olma hüququndan məhrum edilməklə üç ildən yeddi ilədək 
müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
 
Maddə 285. Məzmununda dövlət sirri olan sənədləri itirmə  
Məzmununda dövlət sirri olan sənədlərin, habelə barəsindəki 
məlumatlar dövlət sirri olan əşyaların, etibar olunan şəxs tərəfindən 
göstərilən sənədlərlə və ya əşyalarla Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş davranış qaydalarının 
pozulması nəticəsində onların ehtiyatsızlıqdan itirilməsi ağır 
nəticələrə səbəb olduqda - üç ilədək müddətə azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma 
və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum 
edilməklə beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 
 
Maddə 298. Şahidin və ya zərərçəkmiş şəxsin ifadə verməkdən 
imtina etməsi 
Şahidin və ya zərərçəkmiş şəxsin ifadə verməkdən imtina etməsi - 
minimum əmək haqqı məbləğinin üç yüz mislindən beş yüz 
mislinədək miqdarda cərimə və ya yüz iyirmi saatdan yüz səksən 
saatadək ictimai işlər və ya bir ildən iki ilədək müddətə islah işləri 
və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 
Qeyd: Şəxs özü, arvadı (əri), övladları, valideynləri və 
qanunvericiliklə dairəsi müəyyən edilmiş digər yaxın qohumlarına 
qarşı ifadə verməkdən imtina etdikdə cinayət məsuliyyətinə cəlb 
oluna bilməz. 
 
Maddə 300. Təhqiqat və ya ibtidai istintaq məlumatlarını 
yayma 



Qanunla müəyyən edilmiş qaydada yayılmaması barədə xəbərdarlıq 
edilmiş şəxs tərəfindən təhqiqatçının, müstəntiqin, prokurorun və 
ya məhkəmə nəzarəti funksiyasını həyata keçirən hakimin icazəsi 
olmadan təhqiqat və ya ibtidai istintaq məlumatlarının yayılması 
maraqlı şəxsə mənəvi və ya maddi ziyanın vurulmasına səbəb 
olduqda - minimum əmək haqqı məbləğinin beş yüz mislindən min 
mislinədək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və 
ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

 
Maddə 307. Cinayət barəsində xəbər verməmə və ya 
qabaqcadan vəd etmədən cinayəti gizlətmə 
307.1. Ağır və ya xüsusilə ağır cinayətin hazırlanmasını və ya 
törədilməsini bilərək həmin cinayət barəsində xəbər verməmə -  
minimum əmək haqqı məbləğinin beş yüz mislindən min 
mislinədək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və 
ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
307.2.  Qabaqcadan  vəd  etmədən ağır cinayəti gizlətmə -  
minimum əmək haqqı məbləğinin iki min mislindən beş min 
mislinədək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
307.3. Qabaqcadan vəd etmədən xüsusilə ağır cinayəti gizlətmə iki 
ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 
Qeyd: Arvadı (əri), övladları, valideynləri və qanunvericiliklə 
dairəsi müəyyən edilmiş digər yaxın qohumları tərəfindən 
hazırlanmış və ya törədilmiş cinayət barəsində xəbər verməyən 
şəxs bu Məcəllənin 307.1-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş cinayət 
məsuliyyətinə cəlb oluna bilməz.  

 
Maddə 308. Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə 
308.1. Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, yəni vəzifəli şəxsin 
tamah və ya sair şəxsi marağı üzündən öz qulluq səlahiyyətlərindən 



qulluq mənafeyinə qəsdən zidd olaraq istifadə etməsi vətəndaşların 
və ya təşkilatların hüquqlarına və qanuni mənafelərinə, yaxud 
cəmiyyətin və ya dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm 
zərər vurduqda - minimum əmək haqqı məbləğinin min mislindən 
iki min mislinədək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə 
müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 
hüququndan məhrum etmə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və 
ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
308.2. Bu Məcəllənin 308.1-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş 
əməllər ağır nəticələrə səbəb olduqda - üç ilədək müddətə müəyyən 
vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan 
məhrum edilməklə üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd:  

1. Bu fəslin maddələrində vəzifəli şəxslər dedikdə daimi, 
müvəqqəti olaraq və ya xüsusi səlahiyyət üzrə hakimiyyət 
nümayəndəsi funksiyalarını həyata keçirən, yaxud dövlət 
orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında, dövlət və bələdiyyə 
müəssisə, idarə və təşkilatlarında təşkilati sərəncamverici və ya 
inzibati təsərrüfat funksiyalarını yerinə yetirən şəxslər başa düşülür.  

2. Vəzifəli şəxslər sırasına daxil olmayan dövlət qulluqçuları 
və yerli özünüidarə orqanlarının qulluqçuları müvafiq maddələrlə 
xüsusi olaraq nəzərdə tutulmuş hallarda bu fəslin maddələri ilə 
cinayət məsuliyyəti daşıyırlar.  

 
Maddə 309. Vəzifə səlahiyyətlərini aşma 
309.1. Vəzifəli şəxs tərəfindən xidməti səlahiyyətlərinin 
hüdudlarından açıq-aşkar surətdə kənara çıxan hərəkətlər etməsi 
vətəndaşların və ya təşkilatların hüquqlarına və qanuni 
mənafelərinə, yaxud cəmiyyət və ya dövlətin  qanunla  qorunan 
mənafelərinə mühüm zərər vurduqda - minimum əmək haqqı 
məbləğinin min mislindən iki min mislinədək miqdarda cərimə və 



ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə müəyyən 
vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan 
məhrum edilməklə və ya edilməməklə üç ilədək müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  
309.2. Bu Məcəllənin 309.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 
əməllər zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmə hədəsi ilə 
törədildikdə, yaxud silah və digər xüsusi vasitələrdən istifadə 
etməklə törədildikdə və ya ağır nəticələrə səbəb olduqda - üç ilədək 
müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul 
olma hüququndan məhrum edilməklə üç ildən yeddi ilədək 
müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  
 
Maddə 323. Azərbaycan dövlətinin başçısının  Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin şərəf və ləyaqətini ləkələmə və ya 
alçaltma 
323.1. Azərbaycan dövlətinin başçısının  Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin şərəf və ləyaqətini kütləvi çıxışda, kütləvi nümayiş 
etdirilən əsərdə və ya kütləvi informasiya vasitəsində ləkələmə və 
ya alçaltma minimum əmək haqqı məbləğinin beş yüz mislindən 
min mislinədək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah 
işləri və ya eyni müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 
323.2. Eyni əməllər ağır və ya xüsusilə ağır cinayətdə ittiham 
etməklə törədildikdə - iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  
Qeyd: Azərbaycan dövlətinin başçısının  Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin fəaliyyəti, habelə onun rəhbərliyi altında yeridilən 
siyasət haqqında tənqidi mülahizələrlə bağlı kütləvi çıxışlara bu 
maddənin qüvvəsi şamil edilmir. 

  
 



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT 
PROSESSUAL MƏCƏLLƏSİ 

(Çıxarış) 
(Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikasının 14 iyul tarixli 907-IQ 
nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir.) 

 
Maddə 27. Cinayət mühakimə icraatının aşkarlığı 
27.1. Bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş dövlət, peşə və kommersiya 
sirlərinin, habelə vətəndaşların şəxsi və ailə sirlərinin qorunması 
halları istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasında cinayət işləri 
və cinayət təqibi ilə bağlı digər materiallar üzrə ədalət mühakiməsi 
bütün məhkəmələrdə açıq aparılır. 
27.2. Bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla 
Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrində cinayət işləri və 
cinayət təqibi ilə bağlı digər materiallar üzrə ədalət mühakiməsinin 
qiyabi aparılmasına yol verilmir. 
27.3. Bütün hallarda cinayət mühakimə icraatı zamanı qəbul 
olunmuş məhkəmə qərarları açıq elan olunur. 
 
Maddə 206. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər haqqında 
kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatları 
206.1. Cinayətin törədilməsi və ya onun törədilməsinə hazırlıq 
faktına dair müvafiq kütləvi informasiya vasitəsinə məlum olmuş, 
cinayət işinin başlanması üçün səbəb hesab edilən kütləvi 
informasiya vasitələrinin məlumatları mətbuatda, radioda, 
televiziyada əks etdirildikdən sonra cinayət təqibi orqanlarına 
göndərilməlidir. 
206.2. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlərlə əlaqədar kütləvi 
informasiya vasitələrinə ünvanlanmış, dərc edilməmiş yazışmalar 
kütləvi informasiya vasitələrinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən bu 



Məcəllənin 205-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada cinayət 
təqibi orqanlarına göndərilə bilər. 
206.3. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər haqqında məlumatları 
dərc etmiş və ya aidiyyəti üzrə göndərmiş kütləvi informasiya 
vasitələrinin vəzifəli şəxsləri, habelə həmin məlumatların 
müəllifləri onlarda olan və cinayət haqqında məlumatı təsdiq edən 
sənədləri təhqiqatçının, müstəntiqin, ibtidai araşdırmaya prosessual 
rəhbərliyi həyata keçirən prokurora və ya məhkəməyə təqdim 
etməlidirlər. 
 
Maddə 222. İbtidai araşdırma məlumatlarının yayılmasının 
yolverilməzliyi 
222.1. Cinayət işi üzrə məhkəmə baxışınadək ibtidai araşdırma 
məlumatları yalnız ibtidai araşdırmanın maraqlarına zidd olmayan, 
habelə cinayət prosesinin digər iştirakçılarının hüquq və qanuni 
mənafelərini pozmayan həcmdə yayıla bilər. 
222.2. İbtidai araşdırma məlumatlarının yayılmasına yalnız ibtidai 
araşdırmanı aparan şəxsin, ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi 
həyata keçirən prokurorun və ya məhkəmənin icazəsi ilə yol verilir. 
222.3. İbtidai araşdırma məlumatları yalnız müvafiq olaraq 
müstəntiqin, təhqiqatçının, ibtidai araşdırmaya prosessual 
rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun və ya məhkəmənin icazəsi ilə, 
ibtidai araşdırmanın maraqlarına zidd olmadığı və cinayət 
prosesinin digər iştirakçılarının hüquq və qanuni mənafelərini 
pozmadığı halda cinayət prosesinin iştirakçıları və jurnalistlər 
tərəfindən yayıla bilər, 
222.4. İbtidai araşdırma zamanı bu Məcəllənin 222.1, 222.3-cü 
maddələrinin müddəalarına riayət edilməsinin təmin edilməsi 
məqsədilə müstəntiq və ya təhqiqatçı şahidə, zərər çəkmiş şəxsə, 
mülki iddiaçıya və mülki cavabdehə, onların nümayəndələrinə, 
mütəxəssislərə, ekspertlərə, tərcüməçilərə, hal şahidlərinə, 
müdafiəçilərə və digər şəxslərə onların razılığı olmadan ibtidai 



araşdırma məlumatlarının yayılmasının yolverilməzliyi barədə 
yazılı xəbərdarlıq edir. 
222.5. Şəxsi həyatın toxunulmazlığının pozulması nəticəsində hər 
hansı şəxsə mənəvi və ya maddi ziyan vurulduqda həmin 
pozuntuya yol vermiş təhqiqatçı, müstəntiq, ibtidai araşdırmaya 
prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror və ya hakim, habelə 
ibtidai araşdırma məlumatlarının yayılmasının yolverilməzliyi 
haqqında xəbərdar edilmiş hər bir şəxs Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq məsuliyyət 
daşıyır. 
 
Maddə 242. Axtarış və ya götürmənin aparılması 
242.1. Əldə edilmiş (mövcud) sübutlar və ya əməliyyat-axtarış 
fəaliyyətinin materialları hər hansı yaşayış, xidməti və ya istehsalat 
binasında, digər yerdə, yaxud hər hansı şəxsdə iş üzrə sübut 
əhəmiyyətinə malik ola biləcək əşyaların olmasını güman etməyə 
kifayət qədər əsas verdikdə, müstəntiq axtarış apara bilər. 
242.2. Axtarış, həmçinin axtarışda olan şəxslərin, habelə 
heyvanların, insan meyitlərinin və ya heyvan cəsədlərinin aşkar 
edilməsi məqsədi ilə aparıla bilər. 
242.3. Toplanmış sübutlarla və ya əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin 
materialları ilə sübut əhəmiyyətinə malik ola biləcək əşyaların və 
sənədlərin kimdə və harada olması müəyyən edildikdə müstəntiq 
həmin əşya və sənədləri götürə bilər. 
 
Maddə 284. İttiham aktının tərtib edilməsindən əvvəl cinayət 
işinin materialları ilə tanış etmə 
284.1. İttiham aktının tərtib edilməsi və cinayət işinin ibtidai 
araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora 
göndərilməsi üçün toplanmış sübutların kifayət olduğunu hesab 
edən müstəntiq aşağıdakı hərəkətləri həyata keçirir: 



284.1.1. İbtidai istintaqın qurtarması barədə təqsirləndirilən şəxsə, 
onun müdafiəçisinə, zərər çəkmiş şəxsə, mülki iddiaçıya, mülki 
cavabdehə və ya onların nümayəndələrinə məlumat verir; 
284.1.2. cinayət prosesi iştirakçılarının cinayət işinin materialları 
ilə tanış olma yerini və vaxtını müəyyən edir. 
284.2. Müstəntiq cinayət işinin materialları ilə tanış olmaq üçün 
zərər çəkmiş şəxsə, mülki iddiaçıya, mülki cavabdehə və ya onların 
nümayəndələrinə, həmin şəxslərin xahişi olduqda, təqsirləndirilən 
şəxsə və müdafiəçiyə isə onların xahişindən asılı olmayaraq imkan 
yaradır. 
284.3. Təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçisi və ya zərər çəkmiş 
şəxsin, mülki iddiaçının, mülki cavabdehin nümayəndəsi təyin 
edilmiş vaxtda gələ bilmədikdə, müstəntiq cinayət işinin 
materialları ilə tanış olma vaxtını 5 (beş) günədək müddətə təxirə 
salır. Müdafiəçi və ya nümayəndə bu müddət ərzində gəlmədikdə 
təqsirləndirilən şəxsə müqavilə və ya təyin etmə əsasında başqa 
müdafiəçi, zərər çəkmiş şəxsə, mülki iddiaçıya və mülki cavabdehə 
isə başqa nümayəndəyə malik olmaq imkan yaradılır. 

 
Maddə 310. Məhkəmə iclasında qaydanın təmin edilməsi 
310.1. Məhkəmə baxışı zamanı məhkəmənin iclas zalına daxil 
olmasından əvvəl məhkəmə nəzarətçisi elan edir: 

"Məhkəmə gəlir".  Bundan dərhal sonra məhkəmə iclasında 
iştirak edən bütün şəxslər ayağa qalxmalıdırlar və yalnız məhkəmə 
öz yerini tutduqdan sonra onlar öz yerlərini tuta bilərlər. 
310.2. Məhkəmə baxışında iştirak edən və ya məhkəmə iclasında 
olan bütün şəxslər aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirməlidirlər: 
310.2.1. məhkəmə iclasında sədrlik edənin bütün göstərişlərini və 
məhkəmə nəzarətçisinin onlara əsaslanan tələblərini yerinə 
yetirmək; 
310.2.2. məhkəmə iclası zamanı sakitliyə və təmizliyə riayət 
etmək; 



310.2.3. yerlərindən qalxmamaq və məhkəmə iclası zalında 
gəzməmək; 
310.2.4. yalnız məhkəmə iclasında sədrlik edənin icazəsi ilə foto, 
kino, audio, video, kompüter və digər yazan texniki vasitələrdən 
istifadə etmək; 
310.2.5. yalnız məhkəmə iclasında sədrlik edənin icazəsi ilə 
danışmaq, vəsatətlər qaldırmaq və ya etirazlar etmək; 
310.2.6. məhkəmə iclasında sədrlik edən müraciət etdikdə qalxmaq 
və yalnız onun icazəsi ilə əyləşmək; 
310.2.7. məhkəməyə "hörmətli məhkəmə", hakimə isə "hörmətli 
hakim" sözləri ilə müraciət etmək; 
310.2.8. məhkəmə iclasında çıxış edən şəxslərin çıxışını kəsmək, 
şərh etmək və ya onların ünvanına atmacalar atmaq; 
310.2.9. təhqiredici və nalayiq ifadə və hərəkətlərdən, habelə 
təqsirləndirilən və ya zərər çəkmiş şəxsin, şahidin və cinayət 
prosesinin digər iştirakçılarının dindirilməsi zamanı yönəldici 
suallardan çəkinmək. 
310.3. Məhkəmənin açıq iclasında iştirak etmək arzusunda olan 
şəxslər iclas zalına iclasdan əvvəl və ya iclaslararası tənəffüsdə 
zalda boş yerlərin olduğu halda buraxılırlar. 16 yaşından aşağı olan 
şəxslər tərəf və ya şahid olmadıqda məhkəmə iclası zalına 
buraxılmırlar. Məhkəmə iclasının keçirilməsi zamanı 
təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə məhkəmə iclasında 
sədrlik edənin göstərişi əsasında iclas zalına buraxılan şəxslərin 
şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədləri və əşyaları yoxlanıla bilər. 
310.4. Məhkəmə iclasında qaydanın təmin edilməsi məhkəmə 
nəzarətçisinə həvalə edilir. Yuxarıda göstərilən qaydalardan kənara 
çıxmağa yalnız məhkəmə iclasında sədrlik edənin icazəsi ilə yol 
verilməsinə nəzarət edir və ola biləcək pozuntuların qarşısını alır. 
310.5. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən 
edilmiş hallarda məhkəmə iclasının keçirilməsi zamanı məhkəməyə 



hörmətsizlik göstərilməsi təqsirkar şəxslərin cinayət məsuliyyətinə 
cəlb edilməsi üçün əsasdır. 
310.6. Dövlət ittihamçısı və müdafiəçi istisna olmaqla, məhkəmə 
iclasında qaydanı kobud surətdə pozan şəxslər barəsində əvvəlcə 
edilmiş xəbərdarlıqdan sonra məhkəmənin qərarı əsasında 
aşağıdakı tədbirlər görülə bilər: 
310.6.1. minimum əmək haqqı məbləğinin əlli mislinədək 
miqdarda cərimə; 
310.6.2. 3 saatdan 48 saatadək müddətə tutma; 
310.6.3. məhkəmə baxışının bütün müddətinə və ya bu müddətin 
bir hissəsinə məhkəmənin iclas zalından xaric etmə. 
310.7. Məhkəmənin qərarı ilə məhkəmə iclasına yenidən 
buraxılmış cinayət prosesinin iştirakçısı onun olmadığı dövrdə 
aparılmış prosessual hərəkətlərlə tanış olmaq hüququna malikdir. 
 

 



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİ 
(çıxarış) 

(Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikasının 11 iyul 2000-ci il tarixli, 906-IQ nömrəli Qanunu ilə 
təsdiq edilmişdir) 

 
Maddə 42. Seçki komissiyası (referendumun keçirilməsi üzrə komissiya) üzvünün, 
müşahidəçilərin, vəkil edilmiş şəxslərin, namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi 
partiyaların bloklarının, referendum üzrə təşviqat qrupunun səlahiyyətli 
nümayəndələrinin, kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin hüquqlarının 
pozulması 
Seçki komissiyası (referendumun keçirilməsi üzrə komissiya) üzvünün, müşahidəçilərin, vəkil 
edilmiş şəxslərin, namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi partiyaların bloklarının, referendum 
üzrə təşviqat qrupunun səlahiyyətli nümayəndələrinin, kütləvi informasiya vasitələri 
nümayəndələrinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hüquqlarını, o cümlədən seçki sənədlərinin 
surətlərinin və məlumatların vaxtında alınması və seçki sənədlərinin təsdiqi ilə bağlı hüquqları 
pozmağa görə  şərti maliyyə vahidinin otuz beş mislindən altmış beş mislinədək miqdarda 
cərimə edilir.  
 
Maddə 186. Jurnalistlərin hüquqlarının pozulması 
186.1. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə jurnalist sorusuna cavab verməməyə görə  
şərti maliyyə vahidinin qırx mislindən yetmiş mislinədək miqdarda cərimə edilir.  
186.2. Qanunvericiliklə qorunan informasiyalar istisna olmaqla, jurnalistə informasiyanın 
verilməsi üzərinə məhdudiyyətlər qoymağa və ya informasiya verilməsindən imtina etməyə görə  
şərti maliyyə vahidinin altmış mislindən doxsan mislinədək miqdarda cərimə edilir. 
 
Maddə 189. Kütləvi informasiya azadlığından və jurnalist hüququndan sui istifadə etmə 
189.0. Kütləvi informasiya vasitəsinin redaksiyası (məsul redaktoru) və jurnalistlər (müəlliflər) 
tərəfindən kütləvi informasiya azadlığından və jurnalist hüquqlarından sui istifadə etməyə görə, 
yəni: 
189.0.1. açıqlanması qanunla qadağan edilən məlumatları açmağa; 
189.0.2. mətbu nəşrdə çap olunan materialların qanunvericiliyin tələblərinə uyğun 
hazırlanmasına nəzarət etməməyə; 
189.0.3. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallardan başqa informasiyanı onun mənbəyini 
göstərmədən yaymağa; 
189.0.4. istinad məlumatları göstərilməyən kütləvi informasiya vasitələri məhsullarını istehsal 
etməyə və ya yaymağa, yaxud istinad məlumatlarını qəsdən yanlış göstərməyə görə  fiziki 
şəxslər şərti maliyyə vahidinin iyirmi mislindən iyirmi beş mislinədək miqdarda, vəzifəli şəxslər 
şərti maliyyə vahidinin altmış mislindən səksən mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər şərti 
maliyyə vahidinin iki yüz mislindən iki yüz əlli mislinədək miqdarda cərimə edilir.  
 
Maddə 191.  Statistik sirrin yayılması 
191.1. Statistik sirrin yayılmasına, yəni hüquqi və fiziki şəxslərin razılığı olmadan, onlar 
haqqında məlumatların, bu məlumatlardan istifadə etməyə hüququ olmayan dövlət orqanlarına, 
müəssisələrə, təşkilatlara, yaxud fiziki şəxslərə verilməsinə görə  fiziki şəxslər şərti maliyyə 
vahidinin on beş mislindən iyirmi beş mislinədək miqdarda, vəzifəli şəxslər şərti maliyyə 
vahidinin otuz beş mislindən əlli mislinədək miqdarda cərimə edilir.  
191.2. Statistik sirrin mətbuatda dərc olunmaqla yayılmasına görə  fiziki şəxslər şərti maliyyə 
vahidinin otuz mislindən qırx mislinədək miqdarda, vəzifəli şəxslər şərti maliyyə vahidinin 
yetmiş mislindən doxsan mislinədək miqdarda cərimə edilir.  



 
Maddə 223. Kommersiya və ya bank sirlərini təşkil edən məlumatların qanunsuz yolla əldə 
edilməsi və ya yayılması 
Sahibkarın razılığı olmadan kommersiya və ya bank sirlərini təşkil edən məlumatların tamah və 
ya başqa şəxsi niyyətlə qanunsuz yolla istifadə edilməsinə və ya yayılmasına görə, bu, az 
miqdarda ziyan vurduqda  fiziki şəxslər şərti maliyyə vahidinin iyirmi mislindən iyirmi beş 
mislinədək miqdarda, vəzifəli şəxslər şərti maliyyə vahidinin qırx mislindən əlli beş mislinədək 
miqdarda, hüquqi şəxslər şərti maliyyə vahidinin yüz əlli mislindən iki yüz mislinədək miqdarda 
cərimə edilir.  
Qeyd: Bu maddədə «az miqdarda ziyan vurduqda» dedikdə, şərti maliyyə vahidinin yeddi min 
mislinədək olan miqdarı başa düşülür. 
 
 

 


