
“Telekommunikasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının          

Qanunu 

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 23-cü bəndini rəhbər 

tutaraq qərara alır: 

 

Maddə 1. “Telekommunikasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, 

№ 8, maddə 685; 2006, № 11, maddə 932; 2007, № 5, maddə 442, № 11, 

maddə 1053; 2016, № 6, maddə 969; № 12, maddə 1989) aşağıdakı 

dəyişikliklər edilsin: 

 

1.1. aşağıdakı məzmunda 6.1.7-1-ci maddə əlavə edilsin: 

 

“6.1.7-1. internet telekommunikasiya xidməti göstərən operatorların və 

provayderlərin uçotunun aparılması;”; 

 

1.2. aşağıdakı məzmunda 13-1-ci maddə əlavə edilsin: 

 

“Maddə 13-1. İnternet telekommunikasiya xidməti göstərən operatorların 

və provayderlərin uçotu 

 



13-1.1. İnternet telekommunikasiya xidməti göstərən operatorlar və 

provayderlər xidmət göstərməyə başladıqları vaxtdan 15 gün müddətində 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanında uçota durmalıdırlar, habelə uçot 

məlumatlarında baş vermiş dəyişiklik barədə müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanına dəyişikliyin baş verdiyi vaxtdan 10 gün müddətində məlumat 

verməlidirlər. 

 

13-1.2. İnternet telekommunikasiya xidməti göstərən operatorların və 

provayderlərin uçotu müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən 

edilmiş qaydada aparılır.”; 

 

1.3. 33-cü maddə üzrə: 

 

1.3.1. aşağıdakı məzmunda 33.1.9-1-ci və 33.1.9-2-ci maddələr əlavə 

edilsin: 

 

“33.1.9-1. bu Qanunun 13-1.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada 

uçota durmaq, habelə uçot məlumatlarında baş vermiş dəyişiklik barədə 

dəyişikliyin baş verdiyi vaxtdan 10 gün müddətində məlumat vermək; 

 

33.1.9-2. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının, habelə məhkəmələrin və ya 

hüquq mühafizə orqanlarının sorğularına 3 iş günündən gec olmayaraq 

cavab vermək və tələb olunan məlumatları təqdim etmək (bu müddətdə 

həmin informasiyanın aktuallığını itirməsi ilə əlaqədar sorğunun təcili 

olması barədə sorğu verənin qeydi olduqda, sorğuya dərhal, bu mümkün 

olmadıqda isə 24 saatdan gec olmayaraq cavab vermək);”; 

 



1.3.2. 33.2-ci maddədə “32.1.4-cü” sözləri “33.1.4-cü” sözləri ilə əvəz 

edilsin; 

 

1.4. aşağıdakı məzmunda 43.4-cü və 43.5-ci maddələr əlavə edilsin: 

 

“43.4. İnternet telekommunikasiya xidməti göstərən operatorlar və 

provayderlər xidmət göstərməyə başladıqları vaxtdan 15 gün müddətində 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanında uçota durmadıqda qanunla müəyyən 

edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. 

 

43.5. İnternet telekommunikasiya xidməti göstərən operatorlar və 

provayderlər uçota alınması üçün zəruri olan sənədlərdəki çatışmazlıqları 

aradan qaldıraraq 15 gün müddətində yenidən müraciət etmədikdə və ya 

uçot məlumatlarında baş vermiş dəyişiklik barədə müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanına dəyişikliyin baş verdiyi gündən 10 gün müddətində məlumat 

vermədikdə qanunla müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.”. 

 

Maddə 2. Keçid müddəası 

 

“Telekommunikasiya haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 13-

1.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydalar qüvvəyə mindiyi tarixədək 

internet telekommunikasiya xidməti göstərməyə başlamış operatorlar və 

provayderlər həmin qaydaların qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı 2 ay 

ərzində müvafiq icra hakimiyyəti orqanına müraciət edərək uçota 

durmalıdırlar. 
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