
“Hərbi-nəqliyyat vəzifəsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 

  
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: 
1. “Hərbi-nəqliyyat vəzifəsi haqqında Əsasnamə” təsdiq edilsin (əlavə olunur). 
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 
  

İlham ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

  
Bakı şəhəri, 17 may 2005-ci il 
№ 916-IIQ 
  

Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 17 may 
tarixli 916-IIQ nömrəli Qanunu ilə 

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR 
  

Hərbi-nəqliyyat vəzifəsi haqqında 
ƏSASNAMƏ 

  
I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR 

  
1. Hərbi-nəqliyyat vəzifəsi, səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə Azərbaycan Respublikası Silahlı 
Qüvvələrinin, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrin, habelə müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı tərəfindən yaradılan xüsusi dövlət orqanlarının və müharibə dövründə yaradılan 
xüsusi birləşmələrin (bundan sonra - xüsusi birləşmələr) nəqliyyat vasitələri ilə vaxtında, keyfiyyətli və 
tam həcmdə təmin olunması məqsədilə müəyyən edilir. Bu Əsasnamədə müəyyən edilmiş qaydalar 
səfərbərlik hazırlığı, səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə tətbiq edilir. 
2. Hərbi-nəqliyyat vəzifəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyasından, bu Əsasnamədən və digər normativ hüquqi aktlardan ibarətdir. 
3. Bu Əsasnamədə “hərbi-nəqliyyat vasitəsi” dedikdə, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinə, 
qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrə və xüsusi birləşmələrə təqdim olunmalı 
dəmir yolu, su, hava, boru kəməri, avtomobil, at-araba və yükdaşıyan heyvan nəqliyyatı, motosikletlər, 
traktorlar, tikintidə, meşə və kənd təsərrüfatında, başqa işlərdə istifadə 
üçün nəzərdə tutulan nəqliyyat və digər maşın və mexanizmlər başa düşülür. 
4. Hərbi-nəqliyyat vəzifəsi səfərbərlik hazırlığının və səfərbərliyin tərkib hissəsidir və nəqliyyat 
vasitələrinin uçotu, daimi hazırlığı, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinə, qanunvericiliklə 
nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrə və xüsusi birləşmələrə təqdim olunması, habelə bu nəqliyyat 
vasitələrinin texniki sazlığının təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir. 
Bu Əsasnamədə “nəqliyyat vasitələrinin təqdim olunması” dedikdə, onların Azərbaycan Respublikası 
Silahlı Qüvvələrinə, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrə və xüsusi birləşmələrə 
göndərilməsi, təhvil verilməsi və onların ehtiyaclarının təmin edilməsi üçün istifadə olunması başa 
düşülür. 
5. Hərbi-nəqliyyat vəzifəsi aşağıdakılara şamil edilir: 
Azərbaycan Respublikasının dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına; 
mülkiyyət formasından asılı olmayaraq nəqliyyat vasitələrinin mülkiyyətçisi (sahibi) olan, habelə 
nəqliyyat vasitələrinin işləməsini təmin edən təşkilatlara, o cümlədən, gəmi dayanacaqlarına, dəniz və 
hava limanlarına, dəmiryol stansiyalarına, neft bazalarına, yanacaq doldurma-boşaltma bazalarına, 
yanacaqdoldurma məntəqələrinə, nəqliyyat vasitələrinin işini təmin edən (təmir və s.) təşkilatlara 
(bundan sonra - təşkilatlar); 
nəqliyyat vasitələrinin mülkiyyətçisi olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına (bundan sonra - 
vətəndaşlar). 
 Hərbi-nəqliyyat vəzifəsi xarici dövlətlərin diplomatik nümayəndəliklərinə və konsul bölmələrinə, xarici 
və beynəlxalq təşkilatlara, onların filial və nümayəndəliklərinə, xarici şirkətlərin filial və 
nümayəndəliklərinə, əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə şamil edilmir. 
6. Təşkilatların və vətəndaşların mülkiyyətində olan nəqliyyat vasitələrinin müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanına təhvil verilməsi ilə əlaqədar vurulmuş zərərin əvəzinin dövlət tərəfindən ödənilməsi müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilir. 
  

II. HƏRBİ-NƏQLİYYAT VƏZİFƏSİNİN DÖVLƏT ORQANLARI, YERLİ  ÖZÜNÜİDARƏETMƏ 
ORQANLARI VƏ TƏŞKİLATLAR TƏRƏFİNDƏN YERİNƏ YETİRİLMƏSİ QAYDALARI 

  



7. Dinc dövrdə hərbi-nəqliyyat vəzifəsi hərbi nəqliyyat vasitələrinin uçotu ilə bağlı tədbirlərin keçirilməsi, 
habelə səfərbərlik tapşırıqlarına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinə, 
qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrə və xüsusi birləşmələrə təqdim olunan hərbi- 
nəqliyyat vasitələrinin vaxtında hazırlanması və bu nəqliyyat vasitələrinin 
texniki sazlığının təmin edilməsi yolu ilə həyata keçirilir. 
8. Səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə hərbi-nəqliyyat vəzifəsi səfərbərlik tapşırıqlarına uyğun 
olaraq hərbi-nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinə, qanunvericiliklə 
nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrə və xüsusi birləşmələrə texniki saz vəziyyətdə təqdim 
olunması yolu ilə həyata keçirilir. 
9. Hərbi-nəqliyyat vəzifəsinin yerinə yetirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının dövlət 
orqanlarına Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən, Azərbaycan 
Respublikasının yerli özünüidarəetmə orqanlarına Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı tərəfindən, təşkilatlara isə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada səfərbərlik 
tapşırıqları müəyyən edilir. 
10. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinə, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər silahlı 
birləşmələrə və xüsusi birləşmələrə təqdim olunan hərbi-nəqliyyat vasitələrinin siyahısı Azərbaycan 
Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılmaqla müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 
tərəfindən müəyyən edilir. 
11. Hərbi-nəqliyyat vasitələrinin uçot qaydaları Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 
12. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər silahlı 
birləşmələrin və xüsusi birləşmələrin hərbi-nəqliyyat vasitələri ilə təmin olunması qaydaları Azərbaycan 
Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 
13. Hərbi-nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinin yoxlanılması Azərbaycan Respublikasının müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanlarının və nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyatını aparan təşkilatların 
nümayəndələrinin iştirakı ilə birlikdə həyata keçirilir. 
14. Təqdim olunan hərbi-nəqliyyat vasitələrinin götürülmə limiti və faiz normaları, habelə nəqliyyat 
vasitələrini təqdim etməkdən azad olunan dövlət orqanlarının və təşkilatların siyahısı Azərbaycan 
Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 
15. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinə, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər silahlı 
birləşmələrə və xüsusi birləşmələrə təqdim olunan hərbi-nəqliyyat vasitələrinin səfərbərlik hazırlığını və 
texniki sazlığını təmin edən tədbirlərin və məcburi tələblərin siyahıları, habelə uçot və hesabat 
sənədlərinin nümunələri Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 
müəyyən edilir. 
16. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinə, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər silahlı 
birləşmələrə və xüsusi birləşmələrə təqdim olunan hərbi-nəqliyyat vasitələrinin səfərbərlik hazırlığının 
təmin olunması sahəsində təşkilatların vəzifələri aşağıdakılardır: 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının nümayəndələri ilə birgə nəqliyyat vasitələrini seçmək; 
hərbi-nəqliyyat vasitələrini Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinə, qanunvericiliklə nəzərdə 
tutulmuş digər silahlı birləşmələrə və xüsusi birləşmələrə təqdim olunmağa hazır vəziyyətdə saxlamaq; 
hərbi-nəqliyyat vasitələrində xüsusi qurğuların yerləşdirilməsi məqsədilə hazırlıq tədbirləri görmək, 
səfərbərlik tapşırıqlarına uyğun olaraq səfərbərlik üçün zəruri ehtiyatların yığılmasını, saxlanılmasını və 
təzələnməsini təmin etmək; 
qanunvericiliyə uyğun olaraq hərbi-nəqliyyat vasitələrinin mövcudluğunu və texniki vəziyyətini 
yoxlamaq; 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanına nəqliyyat vasitələrinin mövcudluğu və texniki vəziyyəti barədə 
məlumatlar vermək. 
17. Hərbi-nəqliyyat vasitələrinin səfərbərlik hazırlığını yoxlamaq məqsədilə təşkilatlar aşağıdakı 
orqanların nümayəndələrinin işlərinə şərait yaratmalıdırlar: 
Azərbaycan Respublikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının; 
yerli özünüidarəetmə orqanlarının; 
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər silahlı 
birləşmələrin və xüsusi birləşmələrin. 
18. Səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə hərbi-nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikası 
Silahlı Qüvvələrinə, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrə və xüsusi birləşmələrə 
verilməsi qaydaları, qəbul məntəqələri və təqdim olunma müddətləri Azərbaycan Respublikasının 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir və bu barədə müvafiq məlumatlar dinc dövrdə 
təşkilatlara çatdırılır. 
19. Təşkilatlar hərbi-nəqliyyat vasitələrini Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinə, qanunvericiliklə 
nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrə və xüsusi birləşmələrə qəbul məntəqələrində müəyyən 
olunmuş müddət ərzində müvafiq sənədlərlə, texniki saz vəziyyətdə, habelə hərbi-nəqliyyat vəzifələrinə 
aid Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktları ilə müəyyən olunmuş normalara uyğun olaraq 
təqdim edirlər. 



20. Hərbi-nəqliyyat vasitələrinin qəbul məntəqələrinə çatdırılması, onların üzərində xüsusi qurğuların 
quraşdırılması üçün hazırlıq tədbirlərinin görülməsi, hərbi-nəqliyyat vasitələrinin yenidən təchiz 
edilməsi, yaxud təchizatının tamamlanması işləri təşkilatların öz daxili imkanları hesabına aparılır. 
21. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları onlara təqdim olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş nəqliyyat 
vasitələrini (vətəndaşların mülkiyyətində olan nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla) dinc dövrdə aşağıdakı 
hallarda cəlb edə bilər: 
səfərbərlik tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi üzrə təlim və məşqlərin keçirilməsi zamanı; 
hərbi-nəqliyyat vasitələrinin üzərində xüsusi qurğuların quraşdırılması və yaxud təchizatının 
tamamlanması üçün sınaq tədbirlərinin aparılması, onların üzərində quraşdırılmış xüsusi qurğuların 
müvafiq şəkildə sınağı, hərbi-nəqliyyat vasitələrinin təqdim olunması ilə bağlı təlimlər zamanı. 
Bu hallarda cəlb olunan hərbi-nəqliyyat vasitələrinin miqdarı və cəlb olunma müddətləri Azərbaycan 
Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 
22. Bu Əsasnamənin 21-ci bəndində nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələri dinc dövrdə müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanlarına 10 gün müddətinədək cəlb olunduqda, onları idarə edən mülki vətəndaşlar da 
ezam oluna bilərlər. Bu vətəndaşların əməkhaqqının ödənilməsi qaydaları Azərbaycan Respublikasının 
müvafiq qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. 
  

III. HƏRBİ-NƏQLİYYAT VƏZİFƏSİNİN VƏTƏNDAŞLAR TƏRƏFİNDƏN YERİNƏ YETİRİLMƏSİ 
QAYDALARI 

  
23. Vətəndaşlar hərbi-nəqliyyat vəzifəsini müharibə dövründə mülkiyyətində olan nəqliyyat vasitələrini 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim etməklə həyata keçirirlər. Bu halda vətəndaşlara onların 
nəqliyyat vasitələrinin təhvil verilməsini təsdiq edən sənədlər verilir. 
24. Vətəndaşlar tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim olunmalı nəqliyyat vasitələrinin 
siyahısı Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 
  

IV. NƏZARƏT VƏ HESABAT 
  

25. Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları, yerli özünüidarəetmə orqanları və təşkilatlar 
Azərbaycan Respublikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının sorğusuna əsasən nəqliyyat vasitələrinin 
mövcudluğu və texniki vəziyyəti barədə məlumatları təqdim etməlidirlər. 
26. Hərbi-nəqliyyat vasitələri haqqında dövlət hesabatının təqdim olunması qaydaları və forması 
Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 
27. Hərbi-nəqliyyat vasitələrinin səfərbərlik hazırlığına nəzarət Azərbaycan Respublikasının dövlət 
orqanlarına, yerli özünüidarəetmə orqanlarına və təşkilatlara həvalə olunur və bu nəqliyyat vasitələrinin 
səfərbərlik hazırlığını, onların uçotunun təşkilini yoxlama bu Əsasnamənin 16-cı bəndində göstərilən 
tədbirlərin aparılması zamanı həyata keçirilir. 

 


