
Maddə 142. İnsanların bərabərlik hüququnu pozma 
1. İrqindən, dəri rəngindən, dilindən, cinsindən, dinindən, siyasi və digər baxışlarından, 
milli, etnik, sosial, silki mənsubiyyətindən və ya ictimai birliklərə mənsubiyyətindən, 
mənşəyindən, yaşayış yerindən, əmlak vəziyyətindən asılı olaraq insanların bərabərlik 
hüququnu pozma, - 
cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədər müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 
2. Eyni əməl: 
a) öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə; 
b) ağır nəticələrə səbəb olduqda, - 
cərimə və ya üç ilədək müddətə müəyyən fəaliyyətə məşğül olma hüququndan məhrum 
edilməklə və ya edilməməklə üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 
 
Maddə 1421. İrqi ayrıseçkilik 
1. İrqi ayrıseçkilik, yəni milli və ya irqi düşmənçiliyi və ya çəkişməsi baş vermə, milli 
şərəf və ya ləyaqətini alçaltma, habələ insanın irqi, dəri rəngi, sosial mənsubiyyəti, milli 
və ya etnik mənşəyi əlamətlə hüqüqlərini bilavasitə və ya babat məhdudlaşdırılma və ya 
eyni əlamətlə şəxsə məziyyət verilmə məqsədilə əməl, - 
üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etma ilə cəzalandırılır. 
2. Eyni əməl: 
a) həyata və ya sağlamlığa təhlükəli zorakılıqla və ya belə zorakılıq tətbiq ediləcəyi 
hədəsi ilə törədildikdə; 
b) öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə, - 
iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etma ilə cəzalandırılır. 
3. Bu maddənin 1-ci və ya 2-ci hissələrdə nəzərdə tutulmuş əməl: 
a) bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə; 
b) insane ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda, - 
dörd ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etma ilə cəzalandırılır. 
 
Maddə 155. Dini ayinləri icra etməyə qanunsuz mane olma 
1. İbadətə və ya digər dini ayinlərin və ya qaydaların icra etməsinə zorakılıqla və ya 
zorakılıq tətbiq ediləcəyi hədəsi ilə və ya dindərlər və ya ruhanilərin dini duyğulların 
təhqir edilmə ilə bağlı qanunsuz olaraq mane olma,  - 
cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 
etma ilə cəzalandırılır. 
2. Eyni əməl, öz qulluq mövqeyindən istifadə etmeklə törədildikdə, - 
cərimə və ya üç ilədək müddətə müəyyən fəaliyyətə məşğül olma hüququndan məhrum 
edilməklə və ya edilməməklə bir ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır.  
 
 
 



Maddə 166. Siyasi, ictimai və ya dini birliyi yaratmaya və ya fəaliyyətinə mane olma 
Qanunsuz olaraq siyasi, ictimai və ya dini birliyini yaratmaya və ya fəaliyyətinə 
zorakılıqla və ya zorakılıq tətbiq ediləcəyi hədəsinlə və ya öz qulluq mövqeyindən 
istifadə etmə ilə mane olma, - 
cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlığın 
mədudlaşdırılması və ya eyni müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  
  
 


