
Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən 
xidməti və mülki silah, onların döyüş sursatları keçirilərkən qanunvericiliyin 

nəzərə alınmalı olan tələbləri 

 

Azərbaycan Respublikasının “Xidməti və mülki silah haqqında” 30 dekabr 1997-ci 
il 422 nömrəli Qanunundan çıxarışlar: 

Əsas anlayışlar 

1) silah — canlı qüvvənin və digər obyektlərin, o cümlədən texnikanın və tikililərin məhv 
edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş, yaxud işarə vermə üçün nəzərdə tutulmuş, lakin canlı 
qüvvənin və digər obyektlərin məhv edilməsi üçün istifadə oluna bilən qurğu və 
vasitədir; 

2) xidməti silah — insanların həyat və sağlamlığının qorunması, təbiətin, təbii 
ehtiyatların, mülkiyyətin, qiymətli və təhlükəli yüklərin, xüsusi göndərişlərin mühafizəsi 
ilə bağlı vəzifələri yerinə yetirən şəxslər tərəfindən istifadə olunması üçün nəzərdə 
tutulmuş silahdır; 

3) mülki silah — özünümüdafiə, ov və idmanla məşğul olma üçün nəzərdə tutulmuş 
silahdır; 

4) döyüş silahı — qulluq vəzifəsinin və döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi üçün 
istifadə olunan silahdır; 

5) döyüş sursatı — müvafiq silah növündən atəş açmaq üçün nəzərdə tutulmuş 
konstruktiv qurğu və ya əşyalardır; 

6) soyuq silah — konstruksiyasına, ölçülərinə və materialına görə birbaşa istehsalat və 
ya təsərrüfat-məişət məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan, xüsusi olaraq insanın əzələ 
qüvvəsindən istifadə etməklə zərərvurma obyekti ilə bilavasitə təmas zamanı xəsarət 
yetirmək təyinatına malik olan silahdır; 

7) soyuq atıcı silah — insan əzələsinin və ya mexaniki qurğunun enerjisi hesabına 
istiqamətlənmiş hərəkət əldə edən əşyalarla məsafədən hədəfi zədələmək təyinatına 
malik olan silahdır; 

8) odlu silah — barıtın və ya digər alışan maddələrin yanmasından yaranan enerji 
hesabına mərmisi istiqamətlənmiş hərəkət edərək müəyyən məsafədən hədəfi mexaniki 
zədələmək və ya sıradan çıxarmaq təyinatına malik olan silahdır; 



9) pnevmatik silah — sıxılmış havanın və ya qazın təzyiqindən yaranan enerji 
hesabına gülləsi istiqamətlənmiş hərəkət edərək hədəfə məsafədən zədə yetirmək 
təyinatına malik olan silahdır; 

10) qaz silahı — gözyaşardıcı, qıcıqlandırıcı, zəhərləyici, sinir-iflic və ya başqa güclü 
təsir göstərən digər maddələrin tətbiqi ilə canlı hədəfin müvəqqəti sıradan çıxarılması 
üçün nəzərdə tutulmuş silahdır; 

11) özünümüdafiə silahı — yalnız hücumu dəf etmək təyinatına malik olan 
gözyaşardıcı, qıcıqlandırıcı və ya qısa müddətə sinir-iflicedici maddələrlə təchiz edilmiş 
tapança (revolver), mexaniki-püsgürdücü və ya aerozol qurğulu qaz silahıdır; 

12) ov silahı — vəhşi heyvanların və quşların ovlanması üçün nəzərdə tutulmuş yivli və 
ya yivsiz lüləli odlu, soyuq, o cümlədən soyuq atıcı və pnevmatik silahdır; 

13) idman silahı — idman yarışlarında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş odlu, soyuq, o 
cümlədən soyuq atıcı və pnevmatik silahdır; 

14) təlim silahı — növündən asılı olmayaraq silahla davranılması, onun sökülməsi və 
yığılması, habelə ondan istifadə edilməsi qaydalarını öyrətmək üçün nəzərdə tutulmuş 
və döyüş sursatı ilə atəşin açılmasını istisna edilən silahdır; 

15) təltif silahı — hər hansı şəxsə xüsusi döyüş, qulluq və ya idman sahəsində 
xidmətlərinə görə mükafat kimi verilən, atəşi qatarlarla atmaq imkanına malik olmayan 
silahdır; 

16) silah dövriyyəsi — silahın istehsalı, gətirilməsi, aparılması, idxalı, ixracı, satışı, 
başqasına verilməsi, əldə edilməsi, kolleksiya edilməsi, sərgisinin keçirilməsi, uçotu, 
saxlanılması, gəzdirilməsi, daşınması, istifadə edilməsi, göndərilməsi, götürülməsi və 
məhv edilməsidir; 

17) silah sahibi — mülkiyyətində bu Qanunun tələblərinə uyğun olaraq əldə edilmiş 
silah olan şəxsdir; 

18) silah istifadəçisi — bu Qanunla müəyyən edilmiş qaydada təyinatı üzrə istifadə 
edilməsi üçün silah verilmiş şəxsdir. 

Azərbaycan Respublikasının “Xidməti və mülki silah haqqında” 30 dekabr 1997-ci 
il 422 nömrəli Qanununun 3-cü maddəsinə əsasən, xidməti və mülki silahın 
dövriyyəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasında qadağandır: 

 ümumi uzunluğu 800 millimetrdən az olan, habelə konstruksiyası onu qatlamaq, 
sökmək və ya yığmaq imkanı verən və bu zaman atəş imkanını aradan 
qaldırmayan odlu ov silahının dövriyyəsi; 



 başqa əşyalara bənzədilmə formasında olan odlu silahın dövriyyəsi; 
 xəncərlərin, beybutların, ov bıçaqlarının, əliçliklərinin, toppuzların, nunçakların, 

gürzlərin, beşbarmaqların və başqa zərbə-dağıdıcı təsirli əşyaların (idman alətləri 
istisna edilməklə) dövriyyəsi; 

 tapançalar və revolverlər üçün zirehdeşən, alışdırıcı və ya dağıdıcı təsirə malik 
döyüş sursatlarının, eləcə də qırma güllələri ilə döyüş sursatlarının dövriyyəsi; 

 zədələyici təsiri elektrik enerjisinə, radioaktiv şüalanmadan və bioloji amillərdən 
istifadəyə əsaslanan silah və başqa əşyaların dövriyyəsi; 

 Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 
istifadəsinə razılıq verilməyən gözyaşardıcı, qıcıqlandırıcı, zəhərləyici, sinir-iflic 
və başqa güclü təsir göstərən digər maddələrin təsiri hesabına orta dərəcəli 
zədələnməyə səbəb olan qaz silahının dövriyyəsi; 

  özünümüdafiə məqsədi ilə xüsusi təyinatlı güllələrlə doldurulmuş (polad özəkli, 
zireh deşən, işıqlandırıcı, dağıdıcı, ekspansiv tipli), eləcə də bütün növ boğucu 
qazlarla və gecə optik cihazı ilə təchiz edilmiş qaz tapançasının dövriyyəsi; 

 xidməti və mülki silahda səssiz atəş və gecə nişangahları üçün qurğuların 
quraşdırılması; 

 kalibri 4,5 millimetrdən çox olan, gülləsinin uçuş sürəti saniyədə 150 metrdən  
çox olan pnevmatik silahın, habelə odlu və soyuq silahın idman obyektlərindən 
kənarda saxlanılması və istifadə edilməsi və vətəndaşlar tərəfindən əldə 
edilməsi; 

 fiziki şəxslər, həmçinin Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin 
xüsusi icazəsi olmadan hüquqi şəxslər tərəfindən silahın göndərilməsi. 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Xidməti və mülki silahın Azərbaycan Respublikasına 
gətirilməsi və Azərbaycan Respublikasından aparılması Qaydaları”ndan 
çıxarışlar: 

           Xidməti və mülki silah Azərbaycan Respublikasına Azərbaycan Respublikasının 

vətəndaşları və hüquqi şəxsləri tərəfindən gətirilə bilər. Əcnəbilər tərəfindən mülki silah 

Azərbaycan Respublikasına yalnız müəyyən edilmiş qaydada silah sərgisində və ya 

idman yarışlarında istifadə edilməsi (müvafiq olaraq sərginin və yarışların 

təşkilatçılarının dəvəti əsasında) və ov edilməsi (müəyyən edilmiş qaydada ovçuluqla 

məşğul olan Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri ilə müqavilə əsasında) 

məqsədi ilə gətirilə bilər. Xidməti silah və onun döyüş sursatı Azərbaycan 

Respublikasına səfərləri zamanı xarici dövlət və hökumət başçılarını, onların ailə 



üzvlərini, beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərini, habelə xarici dövlətlərin və beynəlxalq 

təşkilatların vəzifəli şəxslərini müşayiət edən həmin dövlətlərin və təşkilatların mühafizə 

xidmətlərinin əməkdaşları tərəfindən öz xidməti vəzifələrini icra etmək məqsədi ilə 

Azərbaycan Respublikasına gətirilə bilər. 

Xidməti və mülki silahın, onun döyüş sursatının (xidməti silah və onun döyüş 

sursatı Azərbaycan Respublikasına səfərləri zamanı xarici dövlət və hökumət 

başçılarını, onların ailə üzvlərini, beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərini, habelə xarici 

dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların vəzifəli şəxslərini müşayiət edən həmin dövlətlərin 

və təşkilatların mühafizə xidmətlərinin əməkdaşları tərəfindən öz xidməti vəzifələrini icra 

etmək məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş xidməti silah və onun döyüş sursatı istisna 

olmaqla) Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və Azərbaycan Respublikasından 

aparılması Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi icazəsi ilə həyata 

keçirilir.  

Xidməti silah və onun döyüş sursatı Azərbaycan Respublikasına səfərləri zamanı 

xarici dövlət və hökumət başçılarını, onların ailə üzvlərini, beynəlxalq təşkilatların 

rəhbərlərini, habelə xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların vəzifəli  şəxslərini 

müşayiət edən həmin dövlətlərin və təşkilatların mühafizə xidmətlərinin əməkdaşları 

tərəfindən öz xidməti vəzifələrini icra etmək məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş xidməti 

silahın və onun döyüş sursatının Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və Azərbaycan 

Respublikasından aparılması Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi 

müraciətinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin 

verdiyi xüsusi icazə ilə həyata keçirilir.  

Mülki silahın nadir nüsxələrinin Azərbaycan Respublikasından aparılması 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin razılığı ilə DİN-in xüsusi 

icazəsi əsasında qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir. Azərbaycan 

Respublikasının muzey fonduna daxil olan silahlar və onların döyüş sursatı Azərbaycan 

Respublikasından müvafiq sərgilərin təşkili və keçirilməsi məqsədi ilə DİN-in razılığı ilə 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin xüsusi icazəsi əsasında 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvəqqəti olaraq aparıla bilər. 


