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Qeyd etmək istərdim ki, qüvvəyə minmiş dəyişikliklər nəticəsində Azərbaycanda və ya xaricdə yaşayan hər 

hansı bir Azərbaycan vətəndaşı digər Azərbaycan vətəndaşı barədə yalan və qeyri‐dəqiq məlumatı xaricdə 

yerləşən hər hansı bir internet resursda dərc etdikdə, həmin şəxs Azərbaycan Respublikasında cinayət 

məsuliyyətinə cəlb edilə bilər. 

Yeni dəyişikliklər qüvvəyə mindikdən sonra, Cinayət Məcəlləsinin böhtan və təhqir üzrə müddəaları aşağıdakı 

hallarda tətbiq olunacaq: 

Cinayətin tərəfləri 

Təqsirləndirilən – Zərər çəkmiş 

Cinayət Məcəlləsi tətbiq olunur? 

Cinayət Azərbaycanda 

törədilib 

Cinayət xaricdə 

törədilib 

Xarici vətəndaş – Xarici vətəndaş  Bəli  Xeyir 

Xarici vətəndaş – Azərbaycan vətəndaşı  Bəli  Bəli 

Azərbaycan vətəndaşı – Azərbaycan vətəndaşı  Bəli  Bəli 

Azərbaycan vətəndaşı – Xarici vətəndaş  Bəli  Bəli2 

İnternet resurslarda edilmiş böhtan və təhqirə görə aşağıdakı sanksiyalar tətbiq olunur: 100 manatdan 1.000 

manatadək miqdarda cərimə, ictimai və ya islah işləri və ya 6 ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə 

Güman edilir ki, digər üsullarla (elektron poçt, mətn ismarıclar) edilən böhtan və təhqirə görə məsuliyyətə 

cəlb olunması Cinayət Məcəlləsinin ümumi müddəaları ilə nizamlanacaq və cari ilin 14 may tarixli dəyişiklər 

nəzərə alınmayacaq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Yuxarıdakı qeydə baxın. 
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