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Televiziya və radio yayımı haqqında 

  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 

  
Bu Qanun hər kəsin məlumat, fikir və söz azadlığının, açıq və azad müzakirələr keçirmək 

hüququnun təmin edilməsinə yönəldilən televiziya və radio fəaliyyətinin hüquqi, iqtisadi və 

təşkilati əsaslarını müəyyənləşdirir. 
 

… 

 

V  f ə s i l  

TELERADİO YAYIMININ TƏŞKİLİ 

 

… 

 

M a d d ə  3 5 .  Reklamın yayılması 

... 

35.10. Televiziya və radio ilə narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin, silahların, 

pornoqrafiyanın, tütün məmulatlarının, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə reklamı 

qadağan olunan digər məhsulların, habelə saat 7.00-dan saat 23.00-dək spirtli içkilərin 

reklamına yol verilmir. [31] 

 

… 

 

V I  f ə s i l  

YAYIMÇILARIN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ 

 

… 

 

M a d d ə  4 0 .  Yayımçıların hüquq və vəzifələri 

40.1. Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq teleradio yayımçıları: 

http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/1/c_f_1125.htm#_edn31
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40.1.1. proqramlar (verilişlər) hazırlamaq, yayımlamaq, onların audio və videoyazılarını 

çoxaltmaq, satmaq və ya icarəyə vermək; 

40.1.2. ödəniş haqqını müəyyən etmək; 

40.1.3. reklam fəaliyyəti ilə məşğul olmaq; 

40.1.4. öz verilişlərinin proqramını dərc etmək və ya bu hüququ üçüncü şəxsə vermək; 

40.1.5. nizamnamə vəzifələrini yerinə yetirmək üçün zəruri və qanunla qadağan edilməyən 

digər fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququna malikdirlər. 

40.2. Teleradio yayımçılarının vəzifələri aşağıdakılardır: 

40.2.1. proqramların (verilişlərin) mövzu rəngarəngliyini təmin etmək; 

40.2.2. pornoqrafik materialları yaymamaq; 

40.2.2-1. tütün məmulatlarını və tütün istifadəsi prosesini nümayiş etdirməmək, həmçinin tütün 

məmulatlarının və tütün istifadəsi prosesinin nümayiş etdirildiyi əsərləri, tamaşaları, proqramları efirdə, 

kabel yayımı vasitəsilə açıq yayımlamamaq; [40] 
40.2.2-2. informasiya məhsulunun “Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş qaydada yaşa görə təsnifatlaşdırılmasını təmin 

etmədən, o cümlədən həmin Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla informasiya məhsulunu 

müvafiq yaş kateqoriyasına uyğun işarələmədən ölkə ərazisində yayımlamamaq;[41] 
40.2.3. başqa teleradio yayımçılarının verilişlərinin yayımlanmasına və qəbuluna maneçilik 

törətməmək; 

40.2.4. insanların şəxsi və ailə həyatına, işgüzar nüfuzuna, şərəf və ləyaqətinə hörmətlə 

yanaşmaq;[42] 

40.2.5. yayım zamanı peşə etikasına riayət etmək; 

40.2.6. abonentlərin cavabvermə hüququna hörmətlə yanaşmaq; 

40.2.7. nəzarət fonoqramlarının surətini müvafiq dövlət orqanı tərəfindən 

müəyyənləşdirilmiş qaydada və müddətdə təqdim etmək; 

40.2.8. hər kəsin öz fikir və baxışlarını sərbəst şəkildə bildirməsi üçün şərait yaratmaq; 

40.2.9. informasiyanın qərəzsizliyini və tərəfsizliyini təmin etmək; 

40.2.10. bu Qanunla müəyyənləşdirilmiş digər vəzifələri yerinə yetirmək. 

40.3. “Tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğun olaraq teleradio yayımçıları tütündən istifadənin və sağlamlığa zərər 

vuran digər vərdişlərin mənfi təsiri barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının, elm müəssisələrinin və 

qeyri-hökumət təşkilatlarının dəstəyi ilə xəbərdaredici, maarifləndirici və tərbiyəvi mövzuda verilişlər 

hazırlayır və bu mövzulara ayda 90 dəqiqədən az olmayan efir vaxtı ayırırlar. Bu verilişlərin 45 dəqiqəsi 

saat 17.30 - 23.00 arasında olmaqla, saat 08.00 - 23.00 arasında yayımlanır və verilişlərin surəti hər ay 

Milli Televiziya və Radio Şurasına təhvil verilir.[43] 
 

… 

 

V I I  f ə s i l  

TELEVİZİYA VƏ RADİO YAYIMI HAQQINDA QANUNVERİCİLİYİN POZULMASINA 

GÖRƏ MƏSULİYYƏT 

http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/1/c_f_1125.htm#_edn40
http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/1/c_f_1125.htm#_edn41
http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/1/c_f_1125.htm#_edn42
http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/1/c_f_1125.htm#_edn43
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… 

 

M a d d ə  4 4 .  Qanunun qüvvəyə minməsi 

Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 
Heydər ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Bakı şəhəri, 25 iyun 2002-ci il 

№ 345-IIQ 
 

 


