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30 dekabr 2021-ci il tarixli, 471-VIQ nömrəli “Media haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(“Qanun”) 9 fevral 2022-ci il tarixində qüvvəyə minmişdir. Qanunun qüvvəyə minməsi ilə “Kütləvi
informasiya vasitələri haqqında”, “Televiziya və radio yayımı haqqında” Qanunları qüvvəsini itirmişdir.
Qanun Azərbaycan Respublikasının ərazisində təsis olunmuş media subyektlərinə, redaksiyalara, onların
məhsullarına, həmçinin Azərbaycan Respublikasından kənarda olan və fəaliyyəti onun ərazisinə və əhalisinə
istiqamətlənmiş bütün media subyektlərinə, Azərbaycandan kənarda yaradılan media məhsullarının yalnız
onun ərazisində yayılan hissəsinə, habelə jurnalistlərə şamil edilir. Media subyekti dedikdə əsas fəaliyyət
növü kütləvi informasiyanın dərc olunması və (və ya) yayımlanması olan fiziki (jurnalistlər istisna olmaqla) və
ya hüquqi şəxs, jurnalist dedikdə isə əmək müqaviləsi ilə media subyektində və ya fərdi olaraq müəllif
hüquqları əsasında mülki hüquq müqaviləsi ilə fəaliyyət göstərən, əsas fəaliyyət növü davamlı şəkildə
məlumat toplamaq, hazırlamaq, redaktə və istehsal etmək, ötürmək, habelə həmin məlumatlara dair fikir
bildirmək olan və bu fəaliyyəti gəlir əldə etmək məqsədilə yerinə yetirən şəxs nəzərdə tutulur.
Media subyektinin təsisçisi fiziki şəxs olduqda, Azərbaycanda daimi yaşayan Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşı olmalı, təsisçi hüquqi şəxs olduqda isə onun nizamnamə kapitalında 75% iştirak payı Azərbaycanda
daimi yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına və (və ya) Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan
keçmiş hüquqi şəxsə məxsus olmalıdır.
Redaksiyasının daimi yeri Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda olan xarici çap mediası
məhsulunun Azərbaycan Respublikasının ərazisində yayılmasına Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı
beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş hallarda yol verilir. Bu nəzərdə tutulmadıqda isə həmin
məsələlər Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən müəyyən olunur.
Azərbaycan Respublikasında xarici media subyektlərinin filial və nümayəndəlikləri Respublikanın tərəfdar
çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş hallarda açılır. Xarici jurnalistlərin akkreditasiyası Xarici
İşlər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.
Əvvəlki qanunvericilikdən fərqli olaraq, Qanunun tənzimləmə predmetinə kütləvi informasiyanı veb-saytda
yayımlayan media (“onlayn media”) daxil edilmişdir. Çap mediası və onlayn media subyektinin təsis edilməsi
üçün dövlət orqanlarından icazə tələb olunmur. Çap mediası və onlayn media subyekti kimi fəaliyyət
göstərmək üçün hüquqi və ya fiziki şəxs müvafiq olaraq çap mediası məhsulunun istehsalından və materialın
yayımlanmasından yeddi gün əvvəl Medianın İnkişafı Agentliyinə müraciət etməlidir.
Media subyekti dövlət orqanları tərəfindən yayılan rəsmi məlumatlar və informasiya agentliklərinin
informasiyası istisna olmaqla, digər media subyektinin informasiyasını və proqramlarını istinad etməklə
abunəlik və ya müqavilə əsasında istifadə edə bilər. Bu olmadıqda isə media subyekti digər media
subyektinin hər bir informasiyasının yalnız üçdə birindən çox olmayan hissəsini istinad etməklə istifadə edə
bilər.
Qanunla Milli Televiziya və Radio Şurasının hüquqi varisi hesab olunan və onun vəzifələrini həyata keçirən
Audiovizual Şura yaradılır. Medianın İnkişafı Agentliyi və onun tərəfindən idarə edilən və Azərbaycan
Respublikasında media subyektlərinə, o cümlədən onların redaksiyalarına, habelə jurnalistlərə dair
məlumatların sistemləşdirilməsi məqsədilə elektron informasiya ehtiyatı olan Media Reyestri yaradılır.
Media Reyestrinə daxil edilmiş jurnalistlərin peşə fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə digər dövlətlər
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tərəfindən xüsusi məhdudiyyətlər qoyulduqda həmin məhdudiyyətləri tətbiq etmiş dövlətin jurnalistlərinə
Azərbaycan Respublikasında da eyni məhdudiyyətlər qoyula bilər.
Qanun, audiovizual media subyektləri üçün verilən lisenziyalar və müsabiqə əsasında lisenziyaların verilməsi
qaydalarını müəyyən edir.
Qanunun tələblərinin pozulmasında təqsirli olan şəxslər müvafiq qanunvericiliklə məsuliyyət daşıyırlar.
Azərbaycandan kənarda yerləşən media subyektlərinin fəaliyyətində Qanunun tələblərinin pozulması halları
aşkar edildikdə, Şura və Medianın İnkişafı Agentliyi Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrdə və Qanunda nəzərdə tutulmuş tədbirləri həyata keçirir.
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