
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİ 

(çıxarış) 
 

M a d d ə  6 1 .  Cəzanı ağırlaşdıran hallar 
61.1. Cəzanı ağırlaşdıran hallar aşağıdakılardır: 
61.1.1. cinayətlərin təkrar törədilməsi, cinayətlərin residivi; 
61.1.2. cinayətin ağır nəticələrə səbəb olması; 
61.1.3. cinayətin qabaqcadan əlbir olmuş bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya 

cinayətkar birlik (təşkilat) tərəfindən törədilməsi; 
61.1.4. cinayətin törədilməsində xüsusilə fəal iştirak etmə; 
61.1.5. psixi pozuntulardan əziyyət çəkən və ya sərxoş vəziyyətdə olan şəxslərin, 

habelə cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə imkan verən yaş həddinə çatmayan şəxslərin 
cinayət törətməyə cəlb olunması; 

61.1.6. cinayətin milli, irqi və ya dini düşmənçilik, dini fanatizm, digər şəxslərin 
qanuni hərəkətlərinə görə qisas almaq zəminində, tamah məqsədi ilə və ya sair alçaq 
niyyətlərlə, habelə başqa cinayəti ört-basdır etmək və ya onun törədilməsini 
asanlaşdırmaq məqsədi ilə törədilməsi; 

61.1.7. cinayətin təqsirkar üçün aşkar surətdə hamilə vəziyyətində olan qadın, 
habelə azyaşlı, qoca və ya köməksiz vəziyyətdə olan və ya təqsirkardan asılı vəziyyətdə 
olan şəxsə qarşı törədilməsi;  

61.1.8. cinayətin öz qulluq və ya ictimai borcunu yerinə yetirən şəxsə və ya onun 
yaxın qohumlarına qarşı törədilməsi; 

61.1.9. cinayətin zərərçəkmiş şəxsə qarşı xüsusi amansızlıqla, o cümlədən əzab və 
ya işgəncə verməklə törədilməsi; 

61.1.10. cinayətin odlu silahdan, partlayıcı vasitələrdən və ya digər ümumi təhlükəli 
üsullardan və texniki vasitələrdən istifadə etməklə törədilməsi; 

61.1.11. cinayətin fövqəladə vəziyyət, təbii və ya digər ictimai fəlakət şəraitində, 
habelə kütləvi iğtişaşlar zamanı törədilməsi; 

61.1.12. cinayətin hakimiyyət nümayəndəsinin xüsusi geyimlərindən və ya 
sənədlərindən istifadə etməklə törədilməsi; 

61.1.13. cinayətin qulluq mövqeyinə və ya müqaviləyə əsasən təqsirkara göstərilən 
etimaddan istifadə etməklə törədilməsi. 

61.2. Cəza təyin edilərkən bu Məcəllənin 61.1.1—61.1.13-cü maddələrində 
göstərilməmiş hallar cəzanı ağırlaşdıran hal qismində nəzərə alına bilməz. 

61.3. Bu Məcəllənin Xüsusi hissəsinin müvafiq maddəsində cinayət tərkibinin 
əlaməti kimi nəzərdə tutulmuş cəzanı ağırlaşdıran hal, cəza təyin edilərkən təkrar nəzərə 
alına bilməz. 

 
M a d d ə  1 0 3 .  Soyqırım 
Hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini qrupu, bir qrup kimi bütövlükdə və ya qismən 

məhv etmək məqsədilə qrup üzvlərini öldürmə, qrup üzvlərinin sağlamlığına ağır zərər 
vurma və ya onların əqli qabiliyyətinə ciddi zərər vurma, qrupun bütövlükdə və ya qismən 
fiziki məhvinə yönəlmiş yaşayış şəraiti yaratma, qrup daxilində doğumların qarşısını 
almağa yönəlmiş tədbirləri həyata keçirmə, bir qrupa mənsub olan uşaqları zorla başqa 
qrupa keçirmə— 



on dörd ildən iyirmi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  
 

M a d d ə  1 0 9 .  Təqib 
Siyasi, irqi, milli, etnik, mədəni, dini, cinsi və ya beynəlxalq hüquq normaları ilə 

qadağan edilmiş digər əsaslara görə müəyyən edilmiş hər hansı bir qrupu və ya təşkilatı 
təqib etmə, yəni qrupa və ya təşkilata mənsub olduqlarına görə insanları əsas 
hüquqlardan kobudcasına məhrum etmə insanlıq əleyhinə digər cinayətlərlə əlaqədar 
olduqda—  

beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
  
M a d d ə  1 1 6 .  Silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar hüquq 

normalarını pozma 
116.0. Silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozma, 

yəni: 
116.0.1. mühüm dağıntılara səbəb ola bilən müharibə üsullarından istifadə etmə; 
116.0.2. ətraf mühitə qəsdən geniş, uzun sürən və ciddi ziyan vurma; 
116.0.3. sülh məramlı tədbirlərin həyata keçirilməsinə və ya humanitar yardımın 

göstərilməsinə cəlb olunmuş şəxsi heyətə, o cümlədən Qızıl Xaç və Qızıl Aypara 
fərqləndirici emblemləri olan heyətə, tikililərə, qurğulara, nəqliyyat vasitələrinə, tibbi 
əmlaka hücum etmə; 

116.0.4. hərbi əməliyyatların aparılması üsulu kimi mülki əhali arasında yaranmış 
aclıqdan istifadə etmə; 

116.0.5. yetkinlik yaşına çatmayanları silahlı qüvvələrə cəlb etmə; 
116.0.6. hərbi zərurətdən irəli gəlməyən geniş miqyaslı dağıntılar törətmə; 
116.0.7. müdafiə olunmayan ərazilərə, yaşayış məntəqələrinə və silahsızlaşdırılmış 

zonalara hücum etmə; 
116.0.8. hərbi hədəf olmayan, aydın görünən və fərqləndirilən dini, təhsil, elm, 

xeyriyyə, tibb obyektlərinə, xəstə və yaralıların yerləşdirildiyi yerlərə hərbi zərurət 
olmadan hücum etmə; 

116.0.8-1. hərbi zərurət olmadan qəsdən mədəni sərvəti, o cümlədən gücləndirilmiş 
mühafizə altında olan mədəni sərvəti hücum obyektinə çevirmə, yaxud gücləndirilmiş 
mühafizə altında olan mədəni sərvətdən və ya ona bilavasitə bitişik ərazilərdən hərbi 
əməliyyatların dəstəklənməsi üçün istifadə etmə; 

116.0.8-2. mədəni sərvəti qəsdən böyük həcmdə dağıtma və ya mənimsəmə, yaxud 
mədəni sərvətə münasibətdə oğurluq, soyğunçuluq, qanunsuz mənimsəmə və ya 
vandalizm aktları törətmə; 

116.0.8-3. mədəni sərvəti işğal edilmiş ərazidən qanunsuz çıxarma, yaxud həmin 
ərazidə olan mədəni sərvətə mülkiyyət hüququnu başqasına vermə və ya ona xitam 
vermə; mədəni sərvətin bilavasitə qorunması, uçotu və ya saxlanılması tələb edildiyi 
hallar istisna olmaqla, işğal edilmiş ərazidə hər hansı arxeoloji qazıntı aparma; mədəni 
sərvətin mədəni, tarixi və ya elmi xarakterini gizlətmək və ya məhv etmək məqsədi ilə onu 
modifikasiya etmə və ya ondan istifadə növünü dəyişdirmə. 

116.0.9. müvəqqəti barışıq haqqında və ya həlak olanların və yaralıların döyüş 
meydanından aparılması, dəyişdirilməsi və ya daşınması məqsədilə döyüş 
əməliyyatlarının dayandırılması barədə sazişi pozma; 



116.0.10. mülki əhaliyə və ya döyüşlərdə iştirak etməyən ayrı-ayrı mülki şəxslərə 
hücum etmə; 

116.0.11. hərbi əməliyyat bölgələrində əhaliyə qarşı zorakılıq göstərmə, quldurluq 
etmə, əmlaklarını məhv etmə, habelə hərbi zərurət bəhanəsi ilə əmlakı qanunsuz olaraq 
alma; 

116.0.12. dağıdılması mülki əhali arasında böyük itkilərə səbəb ola bilən və ya mülki 
obyektlərə əhəmiyyətli zərər vura bilən qurğulara hücum etmə; 

116.0.13. hərbi əməliyyatlarda birbaşa iştirakını təqsirkar üçün aşkar surətdə 
dayandırmış, həmçinin silahı olmayan və ya silahını yerə qoymaqla təslim olan, yaxud 
yaralanma və ya başqa səbəbdən müqavimət göstərə bilməyən şəxsə hücum etmə; 

116.0.14. işqal olunmuş ərazilərdə öz mülki əhalisinin bir hissəsini yerləşdirmə; 
116.0.15. hərbi əsirlərin və mülki şəxslərin vətənə qaytarılmasını əsassız olaraq 

gecikdirmə; 
116.0.16. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələrlə 

qadağan edilmiş silahları, müharibə vasitələrini və üsullarını silahlı münaqişələrdə tətbiq 
etmə; 

116.0.17. zorlama, cinsi köləlik, məcburi fahişəlik, məcburi sterilizasiya, məcburi 
hamiləlik, habelə cinsi zorakılıqla əlaqədar başqa hərəkətlər etmə;  

116.0.18. bu Məcəllənin 115.1-ci maddəsində göstərilən şəxsləri beynəlxalq hüquq 
normalarına zidd olaraq həbs etmə və ya başqa cür azadlıqdan məhrum etmə, habelə 
prosessual hüquqlardan məhrum etmə— 

on ildən iyirmi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Qeyd: Bu Məcəllənin 116.0.8-1-116.0.8-3-cü maddələrində “mədəni sərvət” 
dedikdə, aşağıdakılar başa düşülür: 

1. hər bir xalqın mədəni irsi üçün böyük əhəmiyyəti olan daşınar və ya daşınmaz 
sərvətlər (memarlıq, incəsənət və ya tarixi, dini və ya dünyəvi abidələr; arxeoloji qazıntı 
yerləri; tarixi və ya bədii əhəmiyyət kəsb edən memarlıq ansamblları; incəsənət əsərləri; 
bədii, tarixi və ya arxeoloji əhəmiyyəti olan əlyazmalar, kitablar və digər əşyalar; həmçinin 
elmi kolleksiyalar və ya kitab və arxiv materiallarının, yaxud yuxarıda göstərilən 
sərvətlərin reproduksiyalarının mühüm kolleksiyaları); 

2. bu “Qeyd”in 1-ci bəndində göstərilmiş, əsas və həqiqi məqsədi daşınar mədəni 
sərvətlərin saxlanması və ya sərgilənməsi olan binalar (muzeylər, iri kitabxanalar, arxivlər, 
habelə həmin bənddə göstərilmiş daşınar mədəni sərvətləri silahlı münaqişə zamanı 
saxlamaq üçün istifadə olunan sığınacaqlar); 

3. bu “Qeyd”in 1-ci və 2-ci bəndlərində göstərilmiş mədəni sərvətlərin çox olduğu 
“mədəni sərvətlərin cəmləşdiyi mərkəz” adlandırılan mərkəzlər. 
 

M a d d ə  1 2 0 .  Qəsdən adam öldürmə 
120.1. Qəsdən adam öldürmə, yəni digər şəxsi qəsdən həyatdan məhrum etmə— 
doqquz ildən on dörd ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
120.2. Qəsdən: 
120.2.1. bir qrup şəxs, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya 

cinayətkar birlik (təşkilat) tərəfindən adam öldürmə; 
120.2.2. xuliqanlıq niyyəti ilə adam öldürmə; 



120.2.3. zərərçəkmiş şəxsin xidməti vəzifəsini və ya ictimai borcunu yerinə yetirməsi 
ilə əlaqədar onun özünü və ya yaxın qohumlarını öldürmə; 

120.2.4. xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla adam öldürmə; 
120.2.5. tamah məqsədi ilə və ya sifarişlə, habelə zərərçəkmiş şəxsin orqanlarından 

və ya toxumalarından istifadə etmək məqsədi ilə adam öldürmə; 
120.2.6. başqa cinayəti gizlətmə və ya onun törədilməsini yüngülləşdirmə məqsədi 

ilə, habelə zorlama və ya seksual xarakterli başqa zorakı hərəkətlərlə əlaqədar adam 
öldürmə;— 

120.2.7. iki və ya daha çox şəxsi öldürmə; 
120.2.8. təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə hamilə vəziyyətində olan qadını öldürmə; 
120.2.9. təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı 

öldürmə, habelə adam oğurluğu və ya girov götürülməsi ilə bağlı adam öldürmə; 
120.2.10. təkrar adam öldürmə; 
120.2.11. quldurluq, hədə-qorxu ilə tələb etmə, terrorçuluq və ya banditizmlə 

əlaqədar adam öldürmə;  
120.2.12. milli, irqi, dini ədavət və ya düşmənçilik niyyəti ilə adam öldürmə— 
on dörd ildən iyirmi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük 

azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  
Qeyd: Bu Məcəllənin maddələri ilə qəsdən adam öldürməyə görə məsuliyyət 

müəyyən olunmuş cinayətlərdən hər hansı birini və ya bir neçəsini törətmiş şəxs 
tərəfindən bu Məcəllənin 120-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş cinayətin yenidən 
törədilməsi onun təkrar törədilməsi hesab olunur. 

 
M a d d ə  1 5 4 .  Bərabərlik hüququnu pozma 
154.1. İrqindən, milliyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak 

vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar 
ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən asılı olaraq şəxsin hüquq və 
qanuni mənafelərinə zərər vurmaqla şəxsin bərabərlik hüququnu pozma— 

min manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah 
işləri ilə cəzalandırılır. 

154.2. Eyni əməllər vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə 
törədildikdə — 

iki min manatdan üç min manatadək 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 iki ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

 
M a d d ə  1 6 7 .  Dini ayinləri icra etməyə mane olma 
Qanunsuz olaraq dini ayinlərin icrasına mane olma— 
min manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə və ya üç yüz iyirmi saatdan dörd 

yüz səksən saatadək ictimai işlər və ya bir ilədək müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır. 
  
M a d d ə  167-1. Dinə etiqad etməyə məcbur etmə və ya bu əməllərin dini 

düşmənçilik, dini radikalizm və ya dini fanatizm zəminində törədilməsini 
maliyyələşdirmə  



167-1.1. Şəxsi hər hansı dinə (dini cərəyana) etiqad etməyə, o cümlədən dini ayin 
və mərasimləri yerinə yetirməyə və ya dini ayin və mərasimlərdə iştirak etməyə, habelə 
dini təhsil almağa məcbur etmə - 

üç min manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə 
islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

167-1.2. Şəxsi hər hansı dini quruma üzv olmağa məcbur etmə və ya şəxsin üzv 
olduğu dini qurumdan çıxmasına mane olma - 

üç min manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə 
azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. 

167-1.3. Bu məcəllənin 167-1.1 və ya 167-1.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş 
əməllər: 

167-1.3.1. yetkinlik yaşına çatmayan şəxs barəsində törədildikdə; 
167-1.3.2. qabaqcadan əlbir olan bir neçə qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə 

tərəfindən törədildikdə; 
167-1.3.3. vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməkdə 

törədildikdə - 
yeddi min manatdan doqquz min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ildən beş 

ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 
167-1.4. Bu Məcəllənin 167-1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər dini 

düşmənçilik, dini radikalizm və ya dini fanatizm zəminində törədildikdə – 
yeddi min manatdan doqquz min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ildən beş 

ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 
167-1.5. Bu Məcəllənin 167-1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllərin dini 

düşmənçilik, dini radikalizm və ya dini fanatizm zəminində törədilməsini maliyyələşdirmə 
– 

iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 
  
M a d d ə  167-2. Qanunsuz olaraq dini təyinatlı ədəbiyyatı, audio və video 

materialları, mal və məmulatları və dini məzmunlu başqa məlumat materiallarını 
istehsal etmə, idxal etmə, satma və ya yayma  

167-2.1. Müvafiq razılıq olmadan dini təyinatlı ədəbiyyatı (kağız və elektron 
daşıyıcılarında), audio və video materialları, mal və məmulatları və dini məzmunlu başqa 
məlumat materiallarını istehsal etmə, satış və ya yayma məqsədi ilə idxal etmə, satma və 
ya yayma – 

beş min manatdan yeddi min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə 
azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. 

167-2.2. Eyni əməllər: 
167-2.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən 

törədildikdə; 
167-2.2.2. təkrar törədildikdə; 
167-2.2.3. vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə 

törədildikdə - 
 yeddi min manatdan doqquz min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ildən beş 

ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. 
  



167-3. Dini ekstremist materialları hazırlama, saxlama, yayma və ya bu əməlləri 
maliyyələşdirmə  

167-3.1. Dini ekstremist materialları, yəni dini ekstremist fəaliyyəti həyata keçirməyə 
çağıran və ya belə fəaliyyəti əsaslandıran, yaxud belə fəaliyyətin zəruriliyinə bəraət 
qazandıran materialları hazırlama, saxlama və ya yayma – 

səkkiz min manatdan on min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ildən beş ilədək 
müddətə azadlıqdan məhrum etmək ilə cəzalandırılır. 

167-3.2. Bu Məcəllənin 167-3.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməlləri 
maliyyələşdirmə – 

iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
  
M a d d ə  1 6 8 .  Dini ayinlərin icrası adı altında vətəndaşların hüquqlarına 

qəsd etmə 
168.1. Dini məzhəbləri yaymaq və dini ayinlərin icrası adı altında fəaliyyət göstərən 

və bu fəaliyyətlə ictimai asayişi pozan, yaxud vətəndaşların sağlamlığına zərər vuran və 
ya formasından asılı olmayaraq vətəndaşların hüquqlarını pozan, habelə vətəndaşların 
qanunla müəyyən edilmiş vəzifələrini yerinə yetirməkdən yayındıran qrup təşkil etmə, ona 
rəhbərlik etmə və ya belə qrupda iştirak etmə— 

yeddi min manatdan doqquz min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək 
müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

168.2. Bu Məcəllənin 168.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllərin 
törədilməsinə yetkinlik yaşına çatmayanları cəlb etmə— 

iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 

  
M a d d ə  168-1. Dini təbliğat, dini ayin və mərasimlərin aparılması tələblərini 

pozma  
168-1.1. İslam dininə aid ayin və mərasimlərin xaricdə dini təhsil almış Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşı tərəfindən aparılması - 
iki min manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
168-1.2. Əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs tərəfindən dini təbliğat aparılması 

– 
bir ildən iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
168-1.3. Bu Məcəllənin 168-1.1-ci və 168-1.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş 

əməllər: 
168-1.3.1. təkrar törədildikdə; 
168-1.3.2. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən 

törədildikdə - 
iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
  
M a d d ə  205-2. Nəzarət markalarının qəsdən məhv edilməsi, 

saxtalaşdırılması, qeyri-qanuni yolla hazırlanması, istifadəsi və satışı  
205-2.1. Nəzarət markalarının qəsdən məhv edilməsi, saxtalaşdırılması, qeyri-

qanuni yolla hazırlanması, istifadəsi və satışı, əgər bu əməllər nəticəsində xeyli miqdarda 
ziyan vurulmuşdursa - 



cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın iki mislindən dörd mislinədək miqdarda cərimə 
və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 

205-2.2. Eyni əməllər: 
205-2.2.1. təkrar törədildikdə; 
205-2.2.2. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən 

törədildikdə; 
205-2.2.3. külli miqdarda ziyan vurduqda - 
cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın üç mislindən beş mislinədək miqdarda cərimə 

və ya iki ildən dörd ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

 
M a d d ə  2 1 4 .  Terrorçuluq  
214.1. Terrorçuluq, yəni ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə 

yaratmaq, yaxud dövlət hakimiyyət orqanları və ya beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 
qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədilə insanların həlak olması, onların 
sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması və ya başqa 
ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və ya digər 
hərəkətlər (terror aktı) törətmə, habelə həmin məqsədlə bu cür hərəkətlərin törədiləcəyi 
ilə hədələmə - 

on ildən on dörd ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
214.2. Eyni əməllər: 
214.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar 

birlik (cinayətkar təşkilat) tərəfindən törədildikdə; 
214.2.2. təkrar törədildikdə; 
214.2.3. odlu silahdan və silah qismində istifadə olunan predmetlərdən istifadə 

etməklə törədildikdə; 
214.2.4. ehtiyatsızlıqdan insan ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda; 
214.2.5. beynəlxalq tədbirin keçirildiyi vaxt və ya kütləvi tədbirin keçirildiyi yerdə 

törədildikdə; 
214.2.6. dini düşmənçilik, dini radikalizm və ya dini fanatizm zəminində törədildikdə 

– 
on dörd ildən iyirmi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük 

azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: Terrorçuluq əməlinin hazırlanmasında iştirak etmiş şəxs hakimiyyət 

orqanlarını vaxtında xəbərdar etməklə və ya başqa üsulla bu cür əməlin qarşısının 
alınmasına yardım etdikdə və onun əməlində başqa cinayətin tərkibi olmadıqda, cinayət 
məsuliyyətindən azad edilir. 

  
M a d d ə  2 1 4 - 1 .  Terrorçuluğu maliyyələşdirmə   
Əldə olunma mənbəyindən asılı olmayaraq, pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 

tamamilə və yaxud qismən, bilavasitə və ya dolayısı ilə bu Məcəllənin 102, 214, 214-2, 
214-3, 215, 219, 219-1, 226, 227, 277, 278, 279, 280, 282 və 283-1-ci maddələrində 
nəzərdə tutulmuş əməllərin şəxs və ya qrup (dəstə, təşkilat) tərəfindən hazırlanmasının, 
təşkil olunmasının və ya törədilməsinin maliyyələşdirilməsi üçün, yaxud göstərilən 
cinayətlərin törədilməsi məqsədilə şəxsin və ya hə-min məqsədlə yaradılan qrupun 



(dəstənin, təşkilatın) təmin edilməsi üçün istifadə olunacağım bilərək pul vəsaitlərinin və 
ya digər əmlakın qəsdən toplanılması və ya verilməsi – 

on ildən on dörd ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: 1. Pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın terror aktlarının törədilməsində və ya 

törədilməsinə cəhddə faktiki istifadə olunmaması və ya konkret terror aktı ilə əlaqədar 
olmaması əmələ görə cinayət məsuliyyətini aradan qaldırmır. 

2. Bu Məcəllənin 214-1-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulan əməli törətmiş şəxs 
hakimiyyət orqanlarını vaxtında xəbərdar etməklə və ya başqa üsulla bu cür terrorçuluq 
əməlinin qarşısının alınmasına yardım etdikdə və onun əməlində başqa cinayətin tərkibi 
olmadıqda, cinayət məsuliyyətindən azad edilir. 

 
M a d d ə  2 7 8 .  Hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və ya onu zorla saxlama, 

dövlətin konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirmə  
278.1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına zidd olaraq hakimiyyətin zorla 

ələ keçirilməsinə, yaxud hakimiyyətin zorla saxlanılmasına, habelə dövlətin konstitusiya 
quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə yönələn hərəkətlər— 

on iki ildən iyirmi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

278.2. Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşunun, o cümlədən onun 
dünyəvi xarakterinin zorla dəyişdirilməsinə və ya ərazi bütövlüyünün parçalanmasına, 
yaxud hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə yönələn hərəkətlərin dini düşmənçilik, dini 
radikalizm və ya dini fanatizm zəminində törədilməsi – 

on beş ildən iyirmi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Qeyd: Bu maddədə nəzərdə tutulmuş cinayətləri törətmiş, lakin dövlət hakimiyyət 
orqanlarına könüllü surətdə və vaxtında məlumat vermiş və ya Azərbaycan 
Respublikasının mənafelərinə ziyan vurulmasının qarşısının alınmasına sair formada 
kömək etmiş şəxs, əgər törətdiyi cinayət ilə əhəmiyyətli zərər vurmamışsa və onun 
hərəkətlərində başqa cinayətin tərkibi yoxdursa, cinayət məsuliyyətindən azad olunur. 

  
M a d d ə  2 7 9 .  Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələri və 

ya qrupları yaratma 
279.1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı 

birləşmələr və ya qruplar yaratma, eləcə də onların yaradılmasında və fəaliyyətində iştirak 
etmə, onları silahla, döyüş sursatı ilə, partlayıcı maddələrlə, hərbi texnika ilə, yaxud əsgəri 
ləvazimatla təchiz etmə— 

üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
279.1-1. Dini düşmənçilik, dini radikalizm və ya dini fanatizm zəminində bu 

Məcəllənin 279.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan silahlı birləşmələr və ya qruplar 
yaratma, həmin birləşmə və ya qruplarda iştirak etmə – 

altı ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
279.2. Bu Məcəllənin 279.1-ci və 279.1-1-ci maddələrində nəzərdə tutulan 

birləşmələrin və ya qrupların tərkibində müəssisələrə, idarələrə, təşkilatlara və ya ayrı-
ayrı şəxslərə basqın etmə— 

yeddi ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 



279.3. Bu Məcəllənin 279.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan əməllər adamların həlak 
olmasına və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda— 

on iki ildən iyirmi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

 
M a d d ə  2 8 3 .  Milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması  
283.1. Milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınmasına, milli ləyaqətin 

alçaldılmasına, habelə milli, irqi və ya dini mənsubiyyətindən asılı olaraq vətəndaşların 
hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına və ya üstünlüklərinin müəyyən edilməsinə yönələn 
hərəkətlər, aşkar surətdə, o cümlədən kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə 
olunmaqla törədildikdə— 

səkkiz min manatdan on iki min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək 
müddətə islah işləri və ya iki ildən dörd ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 

283.1-1. Bu Məcəllənin 283.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər dini 
düşmənçilik, dini radikalizm və ya dini fanatizm zəminində törədildikdə – 

üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
283.2. Eyni əməllər: 
283.2.1. zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmə hədəsi ilə törədildikdə; 
283.2.2. şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə; 
283.2.3. mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə— 
üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
283.3. Bu Məcəllənin 283.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllərin dini 

düşmənçilik, dini radikalizm və ya dini fanatizm zəminində törədilməsinin 
maliyyələşdirilməsi – 

üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
  
Maddə 283-1. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda silahlı 

münaqişələrdə iştirak etmək məqsədi ilə sabit qrup yaratma  
283-1.1. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarını və ya Azərbaycan 

Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxsləri dini məzhəbləri yaymaq, 
dini ayinlərin icrası adı altında, yaxud dini düşmənçilik, dini radikalizm və ya dini 
fanatizm zəminində Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda aparılan silahlı 
münaqişələrə cəlb etmə, yaxud bu məqsədlə döyüş təlimləri keçirmə, yaxud həmin 
məqsədlə fəaliyyət göstərən sabit qrup yaratma və ya belə qrupa rəhbərlik etmə – 

doqquz ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
283-1.2. Eyni əməllər yetkinlik yaşına çatmayan şəxsi cəlb etməklə törədildikdə - 
on iki ildən on beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
283-1.3. Bu Məcəllənin 283-1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qruplarda, 

təlimlərdə və ya silahlı münaqişələrdə iştirak etmə – 
yeddi ildən on bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
283-1.4. Bu Məcəllənin 283-1.1 – 283-1.3-cü maddələrində nəzərdə tutulan 

hərəkətlərin törədilməsinə açıq çağırışlar etmə, habelə bu cür məzmunlu materiallar 
yayma - 

beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 



Qeyd: Bu Məcəllənin 283-1.1 – 283-1.3-cü maddələrində nəzərdə tutulan əməli 
törətmiş şəxs hakimiyyət orqanlarını vaxtında xəbərdar etməklə və ya başqa üsulla həmin 
maddələrdə nəzərdə tutulan əməllərin qarşısının alınmasına yardım etdikdə və onun 
əməlində başqa cinayətin tərkibi olmadıqda, cinayət məsuliyyətindən azad edilir. 

  
 
 
 

 


