
kabr   

 

 

 

Azərbaycan  |  Hüquq  |  24 Mart 2020 

 

Hüquq Xəbərləri 

Deloitte Hüquq– Sabahı düşünərək 

 

 

Epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena və karantin 
rejimlərinin pozulmasına görə inzibati və ya cinayət məsuliyyət 

tətbiq olunacaq 

17 mart 2020-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Epidemiya 

əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə İnzibati 

Xətalar Məcəlləsinə inzibati məsuliyyət nəzərdə tutan maddələr əlavə olunmuşdur.  Belə 

ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsinə əsasən Epidemiya əleyhinə rejimin, 

sanitariya-gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə: 

- fiziki şəxslər yüz manatdan iki yüz manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər min beş 

yüz manatdan iki min manatadək məbləğdə cərimə edilir, yaxud işin hallarına görə, 

xətanı törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla, bir ayadək müddətə inzibati həbs 

tətbiq olunur,  

- hüquqi şəxslər iki min manatdan beş min manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

Həmçinin, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 388-1-ci maddəsinə əsasən internet informasiya 

ehtiyatının və onun domen adının sahibi və ya informasiya-telekommunikasiya şəbəkəsinin 



istifadəçisi tərəfindən internet informasiya ehtiyatında yayılması qadağan edilən 

informasiyanın yerləşdirilməsi, habelə belə informasiyanın yerləşdirilməsinin qarşısının 

alınması ilə bağlı qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasına, yəni: 

- informasiya ehtiyatında və ya informasiya-telekommunikasiya şəbəkəsində 

“İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə yayılması qadağan edilən informasiyanın 

yerləşdirilməsinə yol verilməsinə - 

- internet informasiya ehtiyatında yerləşdirilmiş yayılması qadağan edilən 

informasiyanın götürülməsi ilə bağlı “İnformasiya, informasiyalaşdırma və 

informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 

müəyyən edilmiş tədbirlərin görülməməsinə görə - 

fiziki şəxslər beş yüz manatdan min manatadək, vəzifəli şəxslər min manatdan min beş 

yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir, yaxud işin hallarına görə, xətanı törədənin 

şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla, bir ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq edilir, hüquqi şəxslər 

min beş yüz manatdan iki min manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

Onu da qeyd etmək vacibdir ki, 17 mart 2020-ci il tarixli “İnformasiya, informasiyalaşdırma 

və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən İnternet informasiya 

ehtiyatında və ya informasiya-telekommunikasiya şəbəkəsində yayılması qadağan edilən 

informasiyanın siyahısına aşağıdakı məlumatlar əlavə edilmişdir: 

- insanların həyat və sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının 

törədilməsi, ictimai təhlükəsizliyin kütləvi şəkildə pozulması, həyat təminatı 

obyektlərinin, maliyyə, nəqliyyat, rabitə, sənaye, energetika və sosial infrastruktur 

obyektlərinin fəaliyyətinin pozulması və ya başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş 

verməsi təhdidini törədən yalan məlumatlar. 

17 mart 2020-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən isə Epidemiya əleyhinə 

rejimin, sanitariya-gigiyena və ya karantin rejimlərinin pozulması xəstəliklərin yayılmasına 

səbəb olduqda və ya xəstəliklərin yayılması üçün real təhlükə yaratdıqda – 

- iki min beş yüz manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək 

müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan 

məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan insan ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda – 

- üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
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