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Azәrbaycan Prezidentinin Rәsmi internet sәhifәsi
rәsmi internet sәhifә

29 dekabr 2017, 15:55

Text size

Bu Qanun Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddәsinin I hissәsinin 1-ci bәndinә uyğun
olaraq Azәrbaycan Respublikası әhalisinin sağlamlığının qorunması, sağlam hәyat tәrzinin tәbliği,
uşaqların vә gәnclәrin sağlam böyümәsi vә inkişafı, zәrәrli vәrdişlәrә aludәçiliyin profilaktikası, tütün
mәmulatlarının istifadәsinin vә tütün tüstüsünün әtraf mühitә ziyanlı tәsirlәrinin azaldılması
istiqamәtindә fәaliyyәtin hüquqi әsaslarını müәyyәn edir.
1-ci fәsil
ÜMUMİ MÜDDӘALAR
Maddә 1. Әsas anlayışlar
1.0. Bu Qanunda istifadә olunan anlayışlar aşağıdakı mәnaları ifadә edir:
1.0.1. tütün mәmulatı – tütün yarpağından vә onun komponentlәrindәn hazırlanmış, tәrkibindә nikotin,
aktiv alkoloid, o cümlәdәn kanserogen maddәlәr olan vә nikotinә aludәçilik yaradan mәhsul (siqaretlәr,
papiroslar, siqarlar, siqarillalar, çubuq tütünü vә s.). Bütün növ qәlyanlar vә elektron siqaretlәr dә bu
qanunun tәsir dairәsindә tütün mәmulatlarına bәrabәr tutulur;
1.0.2. nikotin – tütünün vә tәnbәkinin tәrkibindә mövcud olan alkoloidlәr qrupuna aid maddә;
1.0.3. tütün çәkmә – tütün mәmulatlarının tüstüsünün tәnәffüs yolları vasitәsi ilә insan orqanizminә daxil
olması nәticәsindә tütün çәkәnin nikotindәn asılılıq vәziyyәtinin yaranmasına, onun vә әtrafdakı
şәxslәrin sağlamlığına zәrәr vurulmasına vә әtraf mühitin çirklәnmәsinә sәbәb olan istifadә prosesi;
1.0.4. әtraf mühitdәki tütün tüstüsü – tütün çәkmәnin hәyata keçirildiyi vә ya daha әvvәl hәyata
keçirilmiş olduğu yerin atmosfer havasında olan, o cümlәdәn tütün çәkmәni hәyata keçirәn şәxs
tәrәfindәn nәfәslә buraxılan tütün tüstüsü;
1.0.5. tütündәn istifadә – tütün çәkmә, habelә tütünün qızması nәticәsindә meydana gәlәn buxarın
tәnәffüs yolu ilә orqanizmә qәbul edilmәsi;
1.0.6. tütündәn istifadәnin nәticәlәri – tütün istifadәsi vә әtraf mühitdәki tütün tüstüsünün tәsiri
nәticәsindә insanın hәyatına vә ya sağlamlığına, onun yaşadığı mühitә ziyan vurulması, habelә bununla
әlaqәdar tibbi, demoqrafik, sosial-iqtisadi nәticәlәr;
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1.0.7. tütündәn istifadәnin nәticәlәrindәn qorunma – insanların hәyat vә sağlamlıqlarının әtraf mühitdәki
tütün tüstüsünün tәsirindәn vә tütün istifadәsinin nәticәlәrindәn müdafiә olunması;
1.0.8. tütün mәmulatları sponsorluğu – tütün mәmulatlarının istehsalçıları vә satıcıları tәrәfindәn tütün
mәmulatlarının satışının vә istifadәsinin stimullaşdırılmasına xidmәt edәn hәr hansı tәdbirә verilәn
töhfәnin istәnilәn növü;
1.0.9. xüsusi ayrılmış yer – mülkiyyәt növündәn vә tәşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq
müәssisә, idarә vә tәşkilatlarda, iş yerlәrindә, yerlәşdirmә vasitәlәrindә, habelә ictimai iaşә
müәssisәlәrindә işәgötürәnin vә ya mülkiyyәtçinin hәmin müәssisәlәrin bu Qanuna uyğun olaraq tütün
çәkilmәsinә icazә verdiyi açıq vә ya qapalı әrazisi;
1.0.10. yerlәşdirmә vasitәlәri – mehmanxana, istirahәt mәrkәzi, sanatoriya-kurort, pansionat, motel,
hostel, habelә fiziki şәxslәrin gecәlәmәsi vә әn azı iyirmi dörd saat әrzindә qala bilәcәklәri digәr
yerlәşdirmә obyektlәri.
Maddә 2. Tütün mәmulatlarının istifadәsinin mәhdudlaşdırılması haqqında Azәrbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi
Tütün mәmulatlarının istifadәsinin mәhdudlaşdırılması haqqında Azәrbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar
çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrdәn, “Әhalinin sağlamlığının qorunması haqqında”, “Tütün vә tütün
mәmulatları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının qanunlarından, bu Qanundan vә digәr normativ
hüquqi aktlardan ibarәtdir.
Maddә 3. Tütündәn istifadәnin nәticәlәrindәn qorunmanın әsas prinsiplәri
3.0. Tütündәn istifadәnin nәticәlәrindәn qorunmanın әsas prinsiplәri aşağıdakılardır:
3.0.1. vәtәndaşların sağlamlığının әtraf mühitdәki tütün tüstüsünün tәsirindәn vә tütündәn istifadәnin
nәticәlәrindәn qorunması sahәsindә hüquqlarına riayәt edilmәsi;
3.0.2. әtraf mühitdәki tütün tüstüsünün tәsiri vә tütün istifadәsi nәticәsindә yaranan xәstәliklәrin, әlilliyin,
vaxtından әvvәl ölüm hallarının qarşısının alınması;
3.0.3. tütündәn istifadәnin nәticәlәrindәn qorunma hüquqlarının tәmin edilmәsi üçün dövlәtin vә
bәlәdiyyәlәrin, fәrdi sahibkarların, hüquqi şәxslәrin vә digәr qurumların mәsuliyyәti;
3.0.4. әtraf mühitdәki tütün tüstüsünün tәsirinin qarşısının alınmasına vә tütündәn istifadәnin
azaldılmasına yönәldilmiş tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi zamanı sistemli yanaşma, bu tәdbirlәrin hәyata
keçirilmәsinin fasilәsizliyi vә ardıcıllığı;
3.0.5. hәyat vә sağlamlığın qorunmasının tütün istehsalçılarının mәnafelәrindәn üstünlüyü;
3.0.6. tütündәn istifadәnin nәticәlәrindәn qorunma sahәsindә Azәrbaycan Respublikasının beynәlxalq
әmәkdaşlığının tәmin edilmәsi;
3.0.7. dövlәtin, bәlәdiyyәlәrin, vәtәndaşların, tütün tәşkilatları ilә әlaqәdar olmayan fәrdi sahibkarların,
hüquqi şәxslәrin vә qanunvericiliyә uyğun olaraq yaradılmış digәr qurumların qarşılıqlı fәaliyyәti;
3.0.8. әtraf mühitdәki tütün tüstüsünün tәsirinin qarşısının alınmasına vә tütündәn istifadәnin
azaldılmasına yönәldilmiş tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsinin aşkarlığı vә sәmәrәliliyinin müstәqil
qiymәtlәndirilmәsi;
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3.0.9. tütündәn istifadәnin zәrәri vә әtraf mühitdәki tütün tüstüsünün ziyanlı tәsiri barәdә әhalinin
mәlumatlandırılması.
Maddә 4. Tütündәn istifadәnin nәticәlәrindәn qorunma sahәsindә dövlәtin vәzifәlәri
4.1. Tütündәn istifadәnin nәticәlәrindәn qorunma sahәsindә dövlәtin vәzifәlәrinә aşağıdakılar aiddir:
4.1.1. dövlәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi;
4.1.2. sağlamlığın qorunması sahәsindә qanunvericiliyә uyğun olaraq tibb müәssisәlәrindә vәtәndaşlara,
әcnәbilәrә vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrә tütündәn istifadәnin dayandırılmasına, tütün asılılığı vә tütün
istifadәsi nәticәsindә yaranan xәstәliklәrin müalicәsinә yönәldilmiş tibbi yardım göstәrilmәsinin
tәşkilinin tәmin edilmәsi;
4.1.3. dövlәt nәzarәtinin tәşkili vә hәyata keçirilmәsi;
4.1.4. beynәlxalq әmәkdaşlıq, o cümlәdәn beynәlxalq müqavilәlәrin bağlanması;
4.1.5. әtraf mühitdәki tütün tüstüsünün tәsirinin qarşısının alınmasına vә tütündәn istifadәnin
azaldılmasına yönәldilmiş tәdbirlәrin monitorinqinin keçirilmәsi, hәmçinin Azәrbaycan Respublikasının
әrazisindә tütündәn istifadәnin miqyasını müәyyәnlәşdirmәk vә istifadәnin azaldılmasına nail olmaq
mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn vә (vә ya) planlaşdırılan tәdbirlәr haqqında әhalinin mәlumatlandırılması.
4.2. Dövlәtin bu Qanunun 4.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulan vәzifәlәrini müvafiq icra hakimiyyәti orqanı
yerinә yetirir.
Maddә 5. Tütündәn istifadәnin nәticәlәrindәn qorunma sahәsindә bәlәdiyyәlәrin vәzifәlәri
5.0. Tütündәn istifadәnin nәticәlәrindәn qorunma sahәsindә bәlәdiyyәlәrin vәzifәlәrinә aşağıdakılar
aiddir:
5.0.1. bәlәdiyyә әrazilәrindә vәtәndaşların sağlamlığının әtraf mühitdәki tütün tüstüsünün tәsirindәn
qorunmasına xidmәt edәn tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi vә belә tәdbirlәrdә iştirak;
5.0.2. bәlәdiyyә әrazisindә tütündәn istifadәnin miqyasını müәyyәnlәşdirmәk vә istifadәnin
azaldılmasına nail olmaq mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn vә (vә ya) planlaşdırılan tәdbirlәr haqqında
әhalinin mәlumatlandırılması;
5.0.3. әtraf mühitdәki tütün tüstüsünün tәsirinin qarşısının alınmasına vә tütündәn istifadәnin
nәticәlәrinin azaldılmasına yönәlmiş tәdbirlәrin monitorinqinin hәyata keçirilmәsi.
Maddә 6. Tütündәn istifadәnin nәticәlәrindәn qorunma sahәsindә fiziki vә hüquqi şәxslәrin hüquq vә
vәzifәlәri
6.1. Tütündәn istifadәnin nәticәlәrindәn qorunma sahәsindә fiziki vә hüquqi şәxslәr aşağıdakı hüquqlara
malikdirlәr:
6.1.1. tüstüsüz әtraf mühitdә hәyat fәaliyyәti üçün әlverişli şәrait vә sağlamlığın әtraf mühitdәki tütün
tüstüsünün tәsirindәn qorunmasını müvafiq dövlәt vә bәlәdiyyә orqanlarından tәlәb etmәk;
6.1.2. tütündәn istifadәnin dayandırılmasına vә tütündәn asılılığın müalicәsinә yönәlmiş tibbi yardım
almaq;
6.1.3. dövlәt vә bәlәdiyyә orqanlarından, fәrdi sahibkarlardan, hüquqi şәxslәrdәn vә digәr qurumlardan
әtraf mühitdәki tütün tüstüsünün tәsirinin qarşısının alınmasına vә tütündәn istifadәnin azaldılmasına
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yönәlmiş tәdbirlәr haqqında mәlumat almaq;
6.1.4. әtraf mühitdәki tütün tüstüsünün tәsirinin qarşısının alınmasına vә tütündәn istifadәnin
azaldılmasına yönәlmiş tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsinә ictimai nәzarәtdә iştirak etmәk;
6.1.5. tütündәn istifadәnin nәticәlәrindәn qorunmanın tәmin edilmәsi barәdә dövlәt vә bәlәdiyyә
orqanlarına, habelә digәr şәxslәrә tәkliflәr tәqdim etmәk;
6.1.6. qanunvericiliyin digәr şәxslәr tәrәfindәn pozulması nәticәsindә hәyat vә sağlamlıqlarına,
әmlaklarına vurulmuş ziyanın ödәnilmәsini tәlәb etmәk.
6.2. Tütündәn istifadәnin nәticәlәrindәn qorunma sahәsindә vәtәndaşların vәzifәlәri aşağıdakılardır:
6.2.1. tütün mәmulatlarından istifadәnin mәhdudlaşdırılması haqqında qanunvericiliyin tәlәblәrinә riayәt
etmәk;
6.2.2. uşaqlarda vә gәnclәrdә tütün istifadәsinә mәnfi münasibәt formalaşmasının, habelә onların tütün
istifadәsi prosesinә cәlb edilmәsinin yolverilmәzliyinin qeydinә qalmaq;
6.2.3. başqa şәxslәrin tüstüsüz әtraf mühitdә hәyat fәaliyyәti üçün әlverişli şәrait vә sağlamlığın әtraf
mühitdәki tütün tüstüsünün tәsirindәn qorunması hüquqlarının pozulması ilә nәticәlәnәn hәrәkәtlәr
etmәmәk.
Maddә 7. Tütün vә ondan istifadәnin nәticәlәri haqqında mәlumat almaq hüququ
7.1. Hәr kәsin tütün mәmulatlarının vә onlardan tüstü ilә ayrılan mәhsulların komponentlәri, tütün
çәkilmәsinin zәrәrli tәsiri, profilaktikası vә mәhdudlaşdırılması barәdә mәlumat almaq hüququ vardır.
7.2. Tütün mәmulatlarının tәrkibindә olan nikotinin, tütün qatranının vә karbon monoksidinin miqdarı
barәdә mәlumatlar istifadәçiyә bildirilmәli, tütün mәmulatları qutularının üzәrindә hәmin mәlumatlar әks
etdirilmәlidir.
2-ci fәsil
TÜTÜNDӘN İSTİFADӘNİN AZALDILMASINA VӘ ӘTRAF MÜHİTDӘKİ TÜTÜN
TÜSTÜSÜNÜN TӘSİRİNİN QARŞISININ ALINMASINA YÖNӘLMİŞ MÜBARİZӘ TӘDBİRLӘRİ
Maddә 8. Tütün mәmulatlarının satışında hәvәslәndirmә üsullarının mәhdudlaşdırılması
8.1. Hüquqi vә fiziki şәxslәrә tütün mәmulatlarının satışında istifadәçılәrin hәvәslәndirilmәsi üçün
aşağıdakı üsullardan istifadә edilmәsi qadağan edilir:
8.1.1. tütün mәmulatlarının vә onların yeni nümunәlәrinin pulsuz paylanması vә ya mükafat kimi
verilmәsi;
8.1.2. tütün mәmulatlarının lotereya, müsabiqә, idman yarışları, oyunlar üçün mükafat kimi tәklif
edilmәsi;
8.1.3. tütün mәmulatlarının satışı vә istifadәsi ilә bağlı uduşlu (o cümlәdәn siqaret qutularının vә
hissәlәrinin yığılması ilә) oyunların, o cümlәdәn stimullaşdırıcı lotereyaların keçirilmәsi.
8.2. Tütün istehsalı vә satışı ilә mәşğul olan şәxslәr tәrәfindәn istehsal edilәn vә ya satışa çıxarılan tütün
mәmulatlarının istehlakçılara hәdiyyә vә ya yardım kimi paylanmasına yol verilmir.
Maddә 9. Tütün tüstüsünün tәsirinin qarşısının alınmasına vә tütündәn istifadәnin azaldılmasına yönәlmiş
tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsinin tәşkili
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9.1. Әtraf mühitdәki tütün tüstüsünün tәsirinin vә tütün istifadәsi ilә bağlı xәstәliklәrin yaranmasının
qarşısının alınması vә tütündәn istifadәnin azaldılması mәqsәdilә aşağıdakı tәdbirlәr hәyata keçirilir:
9.1.1. ayrı-ayrı әrazilәrdә, binalarda vә obyektlәrdә tütün çәkilmәsinә qadağa qoyulması vә hәmin
qadağanın pozulmasına görә mәsuliyyәtә cәlb edilmәsi;
9.1.2. tütün mәmulatlarına tәlәbatın azaldılmasına yönәlmiş qiymәt, vergi vә (vә ya) rüsum tәdbirlәri;
9.1.3. tütündәn istifadәnin zәrәri vә әtraf mühitdәki tütün tüstüsünün ziyanlı tәsiri barәdә әhalinin
maariflәndirilmәsi vә mәlumatlandırılması;
9.1.4. tütün satışının bilavasitә vә ya dolayı reklamının vә tәşviqinin, habelә tütün mәmulatları
sponsorluğunun reklamının vә stimullaşdırılmasının bütün növlәrinin qadağan edilmәsi;
9.1.5. fiziki şәxslәrә tütündәn istifadәnin dayandırılmasına, tütün asılılığının vә tütündәn istifadә
nәticәsindә yaranan xәstәliklәrin müalicәsinә yönәldilmiş tibbi vә psixoloji yardımın göstәrilmәsi;
9.1.6. tütün mәmulatlarının qeyri-qanuni dövriyyәsinin qarşısının alınması;
9.1.7. tütün mәmulatlarının dövriyyәsinin mәhdudlaşdırılması;
9.2. Tütün mәmulatları tullantılarının әtraf mühitә atılması qadağandır. Onların utilizasiyası qaydası
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir.
Maddә 10. Tütün çәkilmәsinә icazә verilmәyәn yerlәr
10.1. Azәrbaycan Respublikasında tütündәn istifadәnin mәhdudlaşdırılması vә tütün tüstüsünün әtraf
mühitә ziyanlı tәsirinin azaldılması mәqsәdi ilә aşağıda göstәrilәn yerlәrdә tütün çәkilmәsi qadağandır:
10.1.1. tәhsil vә tәrbiyә müәssisәlәrindә, habelә onların әrazilәrindә;
10.1.2. sәhiyyә vә tibbi-reabilitasiya müәssisәlәrindә, habelә onların әrazilәrindә;
10.1.3. idman yarışları vә başqa kütlәvi tәdbirlәrin keçirildiyi binalarda vә obyektlәrdә, habelә onların
әrazilәrindә;
10.1.4. restoranlar, kafelәr, barlar daxil olmaqla, ictimai-iaşә obyektlәrindә;
10.1.5. ticarәt obyektlәrindә;
10.1.6. mәişәt obyektlәrindә;
10.1.7. sosial xidmәt müәssisәlәrindә;
10.1.8. yerlәşdirmә vasitәlәrindә;
10.1.9. teatr vә kinoteatrlarda, sirk binalarında, sәrgi vә nümayiş salonlarında, oxu zallarında,
kitabxanalarda, muzeylәrdә, habelә digәr mәdәniyyәt obyektlәrindә;
10.1.10. uşaq meydançalarında;
10.1.11. yerüstü qapalı vә yeraltı piyada keçidlәrindә;
10.1.12. müntәzәm şәhәrdaxili (rayondaxili), şәhәrlәrarası (rayonlararası) vә beynәlxalq marşrutlar üzrә
hәrәkәt edәn avtobuslarda, sәrnişin daşımaları üzrә ümumi istifadәdә olan avtomobil nәqliyyatı
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vasitәlәrindә vә taksi minik avtomobillәrindә;
10.1.13. metropoliten stansiyalarının vestibüllәrindә, keçidlәrindә, platformalarında vә vaqonlarda;
10.1.14. hava nәqliyyatı vasitәlәrindә, dәmiryolu qatarlarında, su nәqliyyatı vasitәlәrindә;
10.1.15. hava vә dәniz (çay) limanlarının inzibati binalarında, dәmir yolu vağzallarında, avtovağzallarda
(avtostansiyalarda) vә avtobusların dayanacaq mәntәqәlәrindә;
10.1.16. liftlәrdә vә çoxmәnzilli yaşayış binalarının ümumi istifadәdә olan yerlәrindә;
10.1.17. taksafonlarda;
10.1.18. yanacaqdoldurma mәntәqәlәrindә, o cümlәdәn tezalışan maddәlәrin saxlandığı bina vә
müәssisәlәrdә, habelә bu maddәlәrin daşındığı nәqliyyat vasitәlәrindә;
10.1.19. mülkiyyәt növündәn vә tәşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq digәr müәssisә, idarә vә
tәşkilatlarda, iş yerlәrindә.
10.2. Mülkiyyәt növündәn vә tәşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq bütün müәssisә, idarә vә
tәşkilat rәhbәrlәri bu Qanunun 10.1-ci maddәsindә göstәrilәn yerlәrdә hәr kәsin yaxşı görә bilәcәyi
lövhәlәrdә “tütün çәkmәk qadağandır” yazısının vә ya işarәsinin olmasını tәmin etmәlidirlәr.
10.3. Bu Qanunun 10.1.3-cü, 10.1.4-cü, 10.1.5-ci, 10.1.8-ci, 10.1.14-cü (su vә dәmiryolu nәqliyyatında),
10.1.15-ci vә 10.1.19-cu maddәlәrindә göstәrilәn yerlәrdә tütün çәkmәk üçün havalandırma sistemi ilә
tәmin olunan vә ya açıq havada olan xüsusi yerlәr tәşkil edilә bilәr.
10.4. Tütün çәkmәk üçün xüsusi ayrılmış yerlәr sanitar-gigiyenik normalara vә müvafiq icra hakimiyyәti
orqanının müәyyәn etdiyi tәlәblәrә cavab verәn şәkildә tәchiz edilmәlidir.
Maddә 11. Tütündәn istifadәnin zәrәri vә әtraf mühitdәki tütün tüstüsünün ziyanlı tәsiri barәdә әhalinin
maariflәndirilmәsi vә mәlumatlandırılması
11.1. Tütünә vә tütün mәmulatına tәlәbatın azaldılması, tütün istifadәsi ilә әlaqәdar xәstәliklәrin
profilaktikası, sağlamlığa mәsuliyyәtli vә tütündәn istifadәyә mәnfi münasibәtin formalaşdırılması
mәqsәdi ilә tütün mәmulatlarının tәrkibinin açıqlanmasına, qablaşdırılmasına vә markalanmasına dair
tәlәblәr müәyyәn edilir. Bu tәlәblәrә aşağıdakılar barәdә informasiya verilmәsi daxildir:
11.1.1. tütündәn istifadәnin dayandırılmasının üstünlüklәri haqqında;
11.1.2. tütündәn istifadәnin mәnfi tibbi, demoqrafik vә sosial-iqtisadi nәticәlәri haqqında;
11.1.3. tütünçülük sәnayesi haqqında.
11.2. Tütündәn istifadәnin zәrәri vә әtraf mühitdәki tütün tüstüsünün ziyanlı tәsiri barәdә әhalinin
maariflәndirilmәsi ailәdә, tәhsil vә tibb müәssisәlәrindә, habelә işәgötürәnlәr tәrәfindәn iş yerlәrindә
hәyata keçirilir.
11.3. Әhalinin maariflәndirilmәsinin әsas istiqamәtlәri vә üsulları müvafiq icra hakimiyyәti orqanı
tәrәfindәn müәyyәn edilir. Bu mәqsәd üçün xüsusi “qaynar xәtlәrin” fәaliyyәti tәmin edilir.
11.4. İnsanların sağlamlığının әtraf mühitdәki tütün tüstüsünün tәsirindәn vә tütündәn istifadәnin
mәhdudlaşdırılması haqqında qanunvericiliyin pozulması mәsәlәlәrinә dair vәtәndaşların, o cümlәdәn
fәrdi sahibkarların vә hüquqi şәxslәrin müraciәtlәri üçün müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn
“qaynar xәtlәr” yaradılması vә ya internet informasiya-kommunikasiya şәbәkәsindәn istifadә edilmәsi
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nәzәrdә tutulur.
11.5. Tütündәn istifadәnin zәrәri vә әtraf mühitdәki tütün tüstüsünün ziyanlı tәsiri barәdә әhalinin
mәlumatlandırılması dövlәt vә bәlәdiyyә orqanları, habelә ictimai birliklәr tәrәfindәn kütlәvi informasiya
vasitәlәrindә müvafiq kampaniyalar keçirilmәsi vasitәsi ilә hәyata keçirilir.
11.6. Tütündәn istifadәnin zәrәri vә әtraf mühitdәki tütün tüstüsünün ziyanlı tәsiri barәdә әhalinin
mәlumatlandırılması zamanı kütlәvi informasiya vasitәlәrindә informasiya kampaniyaları keçirilәrkәn
tütün mәmulatının vә tütün istifadәsi prosesinin nümayiş etdirilmәsinә icazә verilir.
Maddә 12. Kütlәvi informasiya vasitәlәrindә tütündәn istifadәnin zәrәri vә әtraf mühitdәki tütün
tüstüsünün ziyanlı tәsiri barәdә biliklәrin tәbliği
12.1. Kütlәvi informasiya vasitәlәri tütündәn istifadәnin zәrәri vә әtraf mühitdәki tütün tüstüsünün
ziyanlı tәsiri barәdә biliklәrin tәbliğindә iştirak edirlәr.
12.2. Müvafiq icra hakimiyyәti orqanları kütlәvi informasiya vasitәlәrindә tütündәn istifadәnin zәrәrli
tәsirlәri barәdә davamlı tәbliğat işinin aparılması üçün müvafiq tәdbirlәr hәyata keçirirlәr.
12.3. Müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn tәdris proqramları hazırlanarkәn tütündәn istifadәnin
sağlamlığa vә әtraf mühitә zәrәrli tәsiri barәdә mövzular tәdrisin mәzmununa daxil edilir.
12.4. Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә fәaliyyәt göstәrәn bütün televiziya vә radio yayımçıları
tütündәn istifadәnin vә sağlamlığa zәrәr vuran digәr vәrdişlәrin mәnfi tәsiri barәdә müvafiq icra
hakimiyyәti orqanlarının, elm müәssisәlәrinin vә qeyri-hökumәt tәşkilatlarının dәstәyi ilә xәbәrdaredici,
maariflәndirici vә tәrbiyәvi mövzuda verilişlәr hazırlayır vә bu mövzulara ayda 90 dәqiqәdәn az olmayan
efir vaxtı ayırırlar. Bu verilişlәrin 45 dәqiqәsi saat 17.30 - 23.00 arasında olmaqla saat 08.00 - 23.00
arasında yayımlanır vә verilişlәrin surәti hәr ay Milli Televiziya vә Radio Şurasına tәhvil verilir.
Maddә 13. Yetkinlik yaşına çatmayanlara tütün mәmulatlarının satışının vә onların tütündәn istifadә
etmәsinin qadağan olunması
13.1. Yetkinlik yaşına çatmayanlara tütün mәmulatlarının satışı vә ya satış mәqsәdi olmadan verilmәsi,
habelә onların tütündәn istifadә prosesinә cәlb edilmәsi qadağandır.
13.2. Tütün mәmulatlarının buraxılmasını bilavasitә hәyata keçirәn şәxs (satıcı) tütün mәhsulunu istifadә
edәn şәxsin (alıcının) yetkinlik yaşına çatmasına şübhә etdikdә satıcı alıcıdan onun şәxsiyyәtini tәsdiq
edәn vә yaşını müәyyәn etmәyә imkan verәn sәnәd tәlәb edir.
13.3. Alıcının yetkinlik yaşına çatmasına şübhә olduqda, onun şәxsiyyәtini tәsdiq edәn vә yaşını
müәyyәn etmәyә imkan verәn sәnәd tәqdim edilmirsә, satıcı tütün mәmulatını alıcıya satmaqdan imtina
edir.
13.4. Yetkinlik yaşına çatmayan şәxslәrin tütündәn istifadәsinә icazә verilmir.
Maddә 14. Tütün mәmulatlarının reklamının vә satışının stimullaşdırılmasının qadağan edilmәsi
14.1. Tütün mәmulatına tәlәbatın azaldılması mәqsәdi ilә tütün mәmulatlarının satışının vә onlardan
istifadәnin reklamı vә stimullaşdırılması ilә bağlı aşağıdakılar qadağan edilir:
14.1.1. tütün mәmulatlarının әhali arasında pulsuz, o cümlәdәn hәdiyyәlәr şәklindә yayılması;
14.1.2. tütün mәmulatlarını alanlara hәdiyyә qismindә başqa әmtәәnin tәklif edilmәsi;
14.1.3. tütün mәmulatlarının qiymәtlәrinә hәr hansı üsullarla, habelә kuponlar vә talonlar nәşr edilmәsi
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yolu ilә güzәştlәr tәtbiq olunması;
14.1.4. televiziya vә videofilmlәrdә, teatr tamaşalarında, radio, televiziya, video vә kinoxronika
proqramlarında, uşaqlar üçün nәzәrdә tutulan audiovizual әsәrlәrdә tütün mәmulatlarının vә tütün
istifadәsi prosesinin nümayiş etdirilmәsi, hәmçinin tütün mәmulatlarının vә tütün istifadәsi prosesinin
nümayiş etdirildiyi әsәrlәrin, tamaşaların, proqramların efirdә, kabel yayımı vasitәsi ilә açıq
yayımlanması;
14.1.5. tütün mәmulatlarının mükafat qismindә verilmәsi şәrti ilә әmtәә satışını stimullaşdıran müxtәlif
tәdbirlәrin (o cümlәdәn lotereyaların, müsabiqәlәrin, oyunların) tәşkili vә keçirilmәsi.
14.2. Tütün vә tütün mәmulatlarının istehsalı vә (vә ya) satışı ilә mәşğul olan şәxslәr “Reklam haqqında”
Azәrbaycan Respublikası Qanununun 13.4-cü vә 28-ci maddәlәrinә uyğun olaraq sponsor ola bilmәz.
14.3. Tütünün vә tütün mәmulatlarının, habelә tütün çәkmә lәvazimatlarının reklamı qadağandır.
Maddә 15. Vәtәndaşlara tütündәn istifadәnin dayandırılmasına, tütün asılılığının vә tütündәn istifadә
nәticәsindә yaranan xәstәliklәrin müalicәsinә yönәlmiş tibbi yardım göstәrilmәsi
15.1. Tütündәn istifadәnin dayandırılması, tütün asılılığının vә tütündәn istifadә nәticәsindә yaranan
xәstәliklәrin müalicәsi üçün tibb müәssisәlәrinә müraciәt etmiş şәxslәrә müvafiq tibbi yardım göstәrilir.
15.2. Vәtәndaşlara tütündәn istifadәnin dayandırılması üçün tibbi yardım göstәrilmәsi, o cümlәdәn tütün
asılılığının vә tütündәn istifadәnin nәticәlәrinin profilaktikası, diaqnostikası vә müalicәsi dövlәt tibb
müәssisәlәrindә pulsuz hәyata keçirilir.
15.3. Müalicә edәn hәkim tibbi yardım göstәrilmәsi üçün tibb müәssisәsinә müraciәt etmiş pasiyentә,
müalicәnin sәbәbindәn asılı olmayaraq tütündәn istifadәnin dayandırılması barәdә tövsiyәlәr vә ona
göstәrilә bilәcәk tibbi yardım haqqında zәruri mәlumat verir.
3-cü fәsil
YEKUN MÜDDӘALAR
Maddә 16. Qanunun pozulmasına görә mәsuliyyәt
Bu Qanunun tәlәblәrini pozan şәxslәr Azәrbaycan Respublikasının İnzibati Xәtalar Mәcәllәsindә nәzәrdә
tutulmuş hallarda mәsuliyyәt daşıyırlar.
Maddә 17. Keçid müddәası
Bu Qanunun qüvvәyә minmәsi ilә әlaqәdar olaraq “Tütün vә tütün mәmulatı” haqqında Azәrbaycan
Respublikası Qanununun 20-ci vә 21-ci maddәlәri lәğv edilir.

İlham Әliyev
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şәhәri, 1 dekabr 2017-ci il.
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