
 
 
 
 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
 

Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti haqqında 
 

 Bu Qanun Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin (bundan 
sonra-Cəmiyyət) statusunu, hüquqlarını və fəaliyyət 
istiqamətlərini, Cəmiyyətin dövlət və yerli özünüidarə orqanları 
ilə qarşılıqlı münasibətlərinin hüquqi əsaslarını müəyyən edir. 
 
Maddə 1. Cəmiyyətin statusu 
 
1.1.Cəmiyyət silahlı münaqişələrin qurbanlarına və fövqəladə 
hallar nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə humanitar, tibbi, sosial 
və digər yardım göstərmək, əhalinin sağlamlığının qorunması ilə 
bağlı proqramları həyata keçirmək, beynəlxalq humanitar 
hüququ və Beynəlxalq Qızıl Xaç və Beynəlxalq Qızıl Aypara 
Hərəkətinin prinsiplərini təbliğ etmək məqsədi ilə yaradılan 
qeyri-hökümət təşkilatıdır. 
1.2.1Cəmiyyət Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Hərəkatının 
tərkib hissəsi kimi Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
fəaliyyət göstərən yeganə milli Qızıl Aypara Cəmiyyətidir və öz 
fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində baş 
qərargahı, Naxçıvan Muxtar Respublikası komitəsi, regional 
mərkəzləri, ərazi və sahə komitələri və ilk təşkilatları vasitəsi ilə 
həyata keçirir. 
1.3.Cəmiyyət “Qızıl Xaç və Qızıl Aypara emblemlərindən 
istifadə və onların müdafiəsi haqqında” Azərbaycan  
Respublikasının Qanunu ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada Qızıl 
Aypara emblemindən istifadə edir. 
 
Maddə 2. Cəmiyyətin fəaliyyətinin hüquqi əsasları 
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Cəmiyyətin fəaliyyətinin hüquqi əsaslarını Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyası, “Döyüşən ordularda yaralıların 
və xəstələrin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında”, “Dəniz 
silahlı qüvvələrinin tərkibində olan yaralıların, xəstələrin və gəmi 
qəzasına uğramış şəxslərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 
haqqında”, “Hərbi əsirlərlə rəftar haqqında” və “Müharibə 
zamanı mülki əhalinin müdafiəsi haqqında” 1949-cu il 12 avqust 
tarixli Cenevrə Konvensiyaları (bundan sonra- Cenevrə 
Konvensiyaları), Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı 
digər beynəlxalq müqavilələr, Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl 
Aypara Hərəkatının Nizamnaməsi, Beynəlxalq Qızıl Xaç və 
Qızıl Aypara Cəmiyyətləri Federasiyasının Nizamnaməsi, bu 
Qanun və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik 
aktları, eləcə də Cəmiyyətin Nizamnaməsi təşkil edir. 
 
Maddə 3. Cəmiyyətin fəaliyyətin əsas istiqamətləri 
 
3.0. Cəmiyyətin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır: 
3.0.1. silahlı münaqişələrin qurbanlarına yardım göstərilməsi ilə 
bağlı Cenevrə Konvensiyalarından irəli gələn fəaliyyəti həyata 
keçirmək; 
3.0.2. humanitar yardıma ehtiyacı olan şəxslərin 
müəyyənləşdirilməsi, yerləşdirilməsi, daşınması, onlara tibbi və 
digər xidmət göstərilməsi ilə bağlı dövlət və yerli özünüidarə 
orqanları ilə əməkdaşlıq etmək; 
3.0.3. Cəmiyyətin tərkib hissəsi olan qeyri-dövlət təcili yardım 
xidmətini təşkiı etmək, silahlı münaqişələrin qurbanları və 
fövqəladə hallar nəticəsində zərər çəkmiş şəxslər üçün 
düşərgələrin fəaliyyətini təmin etmək, fövqəladə hallarda əhaliyə 
ödənişsiz zəruri tibbi və sosial yardım göstərmək; 
3.0.4. silahlı münaqişələr və fövqəladə hallar zamanı 
yaralanmış, xəstələnmiş və ya həlak olmuş şəxslərin axtarışını 
həyata keçirmək, həlak olanların dəfn edildiyi yerləri müəyyən 
etmək, bu sahədə dövlət və yerli özünüidarə orqanlarına kömək 
göstərmək; 
3.0.5. Cəmiyyətin tərkib hissəsi olan qeyri-dövlət axtarış 
xidmətini təşkil etmək, əsir və itkin düşmüş şəxslərin axtarışını 
aparmaq, silahlı münaqişələr və fövqəladə hallar nəticəsində 
bir-birindən ayrı düşmüş ailə üzvləri arasında əlaqə 
qurulmasına və (və ya) onların birləşməsinə kömək etmək; 



3.0.6. təxliyə olunmuş əhalinin qəbul edilməsi, yerləşdirilməsi, 
daşınması və onlara tibbi və sosial yardım göstərilməsi ilə bağlı 
dövlət və yerli özünüidarə orqanlarına kömək göstərmək; 
3.0.7. əhalinin, xüsusən gənclərin ilk tibbi yardım göstərilməsi 
üzrə təliminin təşkilində və həyata keçirilməsində iştirak etmək, 
silahlı münaqişələr və fövqəladə hallar zamanı könüllü fəaliyyət 
üçün tibb bacıları, tibb qardaşları və tibb təlimatçıları 
hazırlamaq; 
3.0.8. xarici ölkələrin Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Cəmiyyətləri və 
Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Cəmiyyətə göndərilən 
beynəlxalq humanitar yardımların Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyinə müvafiq surətdə silahlı münaqişələrin 
qurbanlarına və fövqəladə hallar nəticəsində zərər çəkmiş 
şəxslərə çatdırılmasını təşkil etmək; 
3.0.9. Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki 
şəxslərindən, əcnəbilərdən və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərdən, beynəlxalq təşkilatlardan humanitar yardımların 
toplanması həyata keçirmək və bu yardımların Azərbayacan 
Respublikasının ərazisində yardıma ehtiyacı olanlara 
paylanmasını təşkil etmək; 
3.0.10. Azərbaycan Respublikasının ərazisində məskunlaşmış 
qaçqınlara və məcburi köçkünlərə hüquqi yardım, psixoloji 
reabilitasiya, peşə vərdişlərinin aşılanması və ya peşə 
bacarığının artırılması və digər proqramları həyata keçirmək; 
3.0.11. əhalinin sağlamlığının qorunması, o cümlədən xəstəlik 
və epidemiyaların qarşısının alınması ilə bağlı proqramları 
həyata keçirmək, bu sahədə dövlət orqanları, müəssisə və 
təşkilatlarla əməkdaşlıq etmək; 
3.0.12. qan və onun komponentlərinin donorluğunun inkişafına 
dair milli və yerli (regional) proqramların həyata keçirilməsində 
və bu proqramlara əhalinin cəlb olunmasında səhiyyə 
müəssisələrinə kömək etmək; 
3.0.13. Azərbaycan Respublikasının ərazisində aztəminatlı 
ailələrə yardım göstərilməsi ilə bağlı müvafiq dövlət və yerli 
özünüidarə orqanları ilə əməkdaşlıq etmək; 
3.0.14. silahlı münaqışələrin qurbanları və fövqəladə hallar 
nəticəsində zərər çəkmiş şəxslər haqqında məlumatları almaq, 
onların uçotunu aparmaq və müvafiq dövlət orqanlarına və ya 
təşkilatlara təqdim etmək; 



3.0.15. əhali, xüsusən uşaqlar və gənclər arasında Beynəlxalq 
Humanitar Hüququ və Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara 
Hərəkatının əsas prinsiplərini təbliğ etmək. 
 
 
 
Maddə 4. Cəmiyyətin hüquqları                                                            
 
4.1. Cəmiyyət qeyri-hökümət təşkilatları üçün Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş bütün 
hüquqlara malikdir. 
4.2. Bu Qanunda və Cəmiyyətin Nizamnaməsində 
müəyyənləşdirilmiş məqsəd və vəzifələrin yerinə yetirilməsi 
üçün Cəmiyyətin aşağıdakı hüquqları vardır: 
4.2.1. dövlət və yerli özünüidarə orqanlarından zəruri kömək 
almaq; 
4.2.2. bu Qanunda və Cəmiyyətin Nizamnaməsində 
müəyyənləşdirilmiş мягсяд вя вязифялярин йериня йетирилмясиня 
йюнялян кцтляви тядбирлярин тяшкилиндя вя кечирилмясиндя иштирак 
етмяк; 
4.2.3. бу Ганунун 3.0.8 вя 3.0.9-ъу маддяляриндя нязярдя 
тутулан щуманитар йардымын алынмасы вя чатдырылмасы иля баьлы 
мясяляляри ганунвериъилийя уйьун мцстягил щялл етмяк; 
4.2.4. юз вязифялярини щяйата кечирмяк мягсяди иля Азярбайъан 
Республикасынын дювлят вя йерли юзцнцидаря органлары иля 
мцгавиляляр баьламаг; 
4.2.5. бу Ганунун 3.0.3 вя 3.0.5-ъи маддяляриндя нязярдя 
тутулан гейри-дювлят тяъили йардым хидмятини вя гейри-дювлят ахтарыш 
хидмятини йаратмаг; 
4.2.6. ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада Гызыл Айпара 
емблеминдян истифадя етмяк; 
4.2.7.  юз вязифялярини щяйата кечирмяк мягсяди иля 
ганунвериъиликля мцяййянляшдирилмиш гайдада фондлар, еляъя дя 
мцяссисяляр вя диэяр гурумлар тясис етмяк; 
4.2.8. щуманитар вя хейриййячилик фяалиййятиндя фярглянмиш 
шяхсляри тялтиф етмяк цчцн нишанлар тясис етмяк; 
4.2.9. Ъеневря Конвенсийаларына вя Азярбайъан 
Республикасынын ганунвериъилийиня уйьун диэяр щцгуглары щяйата 
кечирмяк. 
 
Маддя 5. Ъямиййятин малиййя мянбяляри 



 
5.0. Ъямиййятин малиййя мянбяляри ашаьыдакылардыр: 
5.0.1. цзвлцк щаглары; 
5.0.2. ямлакын иъаряйя верилмясиндян вя йа сатылмасындан ялдя 
едилян эялир; 
5.0.3. бу Ганунда вя Ъямиййятин Низамнамясиндя 
мцяййянляшдирилмиш мягсяд вя вязифялярин йериня йетирилмясиня 
йюнялян кцтляви тядбирлярин кечирилмясиндян, дюври няшрлярин вя 
китабларын сатышындан ялдя едилян эялир; 
5.0.4. ианяляр; 
5.0.5. Бейнялхалг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара Ъямиййятляри 
Федерасийасы, Бейнялхалг Гызыл Хач Комитяси вя диэяр 
бейнялхалг щуманитар тяшкилатлар, щабеля хариъи юлкялярин Гызыл 
Хач вя Гызыл Айпара милли ъямиййятляри тяряфиндян верилян 
йардымлар; 
5.0.6. дювлят йардымы; 
5.0.7. Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля гадаьан 
едилмяйян диэяр эялирляр. 
 
Маддя 6. Ъямиййятин бейнялхалг ямякдашлыьы  
 
6.1. Ъямиййят Ъеневря Конвенсийаларына вя бу Гануна уйьун 
фяалиййяти щяйата кечирмяк мягсяди иля Бейнялхалг Гызыл Хач вя 
Гызыл Айпара Ъямиййятляри Федерасийасы, Бейнялхалг Гызыл Хач 
Комитяси вя диэяр бейнялхалг щуманитар тяшкилатларла, щабеля 
хариъи юлкялярин Гызыл Хач вя Гызыл Айпара милли ъямиййятляри иля 
ямякдашлыг едир. 
6.2. Ъямиййят Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы 
бейнялхалг мцгавиляляря ясасян щяйата кечирилян бейнялхалг 
щуманитар фяалиййятдя иштирак едир. 
 
Маддя 7. Ъямиййятин фяалиййятинин дювлят тяряфиндян 
дястяклянмяси 
 
7.1. Азярбайъан Республикасы тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг 
мцгавиляляря уйьун олараг, Ъямиййятин щуманитар вя 
хейриййячилик фяалиййятиня кюмяк эюстярир. 
7.2.2Ъямиййятин Бейнялхалг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара 
Ъямиййятляри Федерасийасында цзвлцк щаггы вя Бейнялхалг Гызыл 
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Хач Комитясиня малиййя дястяйи, еляъя дя Ъямиййятин баш 
гярарэащында, реэионал мяркязляриндя вя ярази комитяляриндя 
чалышан ишчилярин ямяк щаглары дювлят бцдъяси щесабына юдянилир. 
Бу мягсяд цчцн вясаитин мябляьи щяр ил Азярбайъан 
Республикасынын дювлят бцдъясиндя мцяййян едилир. 
7.3. Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля Ъямиййятя 
онун фяалиййятинин щяйата кечирилмясиня кюмяк эюстярмяк 
мягсяди иля диэяр йардым формалары мцяййянляшдирилир. 
7.4.3 Ъямиййятин баш гярарэащынын, реэионал мяркязляринин вя 
ярази комитяляринин фяалиййяти цчцн гейри-йашайыш сащяляри иля 
тямин олунмасы мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян 
щяйата кечирилир. 
7.5. Азярбайъан Республикасы тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг 
мцгавиляляря уйьун олараг, Ъямиййятин щцгуг вя гануни 
мянафеляриня риайят олунмасыны тямин едир. 
7.6. Ъямиййятин фяалиййяти иля баьлы верэиляр, эюмрцк рцсумлары вя 
диэяр мяъбури юдянишлярля баьлы эцзяштляр Азярбайъан 
Республикасынын мцвафиг ганунвериъилийи иля тянзимлянир. 
7.7. Ганунла нязярдя тутулан щаллар истисна олмагла, дювлят 
органларынын Ъямиййятин фяалиййятиня мцдахилясиня йол верилмир. 
 
Маддя 8. Бу Ганунун гцввяйя минмяси. 
 
Бу Ганун дяръ едилдийи эцндян гцввяйя минир. 
 
 
         

Илщам Ялийев 
    Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
 
 
Бакы шящяри, 8 май 2007-ъи ил 
№ 327-ЫЫЫ Г 
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