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Cəzaçəkmə müəssisələrinin Daxili İntizam Qaydaları 

 

I fəsil 

Ümumi müddəalar 

 

Daxili intizam qaydalarının vəzifələri 

 

1. Cəzaçəkmə müəssisələrinin Daxili İntizam Qaydaları (bundan sonra Qaydalar) 

Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası qanunvericiliyinin tələblərinə müvafiq müəyyən 

müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ömürlük azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzaya 

məhkum edilmiş şəxslərin cəzalarının icrası və çəkilməsi qaydalarının həyata keçirilmə 

mexanizmini müəyyənləşdirir. 

2. Bu Qaydalar cəzaçəkmə müəssisələrinin işçi heyəti, orada saxlanılan məhkumlar və bu 

müəssisələrə baş çəkən şəxslər üçün məcburidir.  

 

Cəzaçəkmə müəssisələrində məhkumların yerləşdirilmə həddi 

 

3. Cəzaçəkmə müəssisələrində məhkumların yerləşdirilmə həddi Azərbaycan Respublikası 

Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmət (bundan sonra PX) rəisinin təqdimatı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Ədliyyə Naziri  (Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində - Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Ədliyyə Naziri) tərəfindən müəyyən edilir və dəyişdirilir.1 

4. Cəzaçəkmə müəssisələrində məhkumların faktiki sayı aşağıda göstərilən yerləşdirilmə 

həddindən artıq ola bilməz:  

4.1. Ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrində - 1250 nəfər; 

4.2. Ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrində - 1250 nəfər; 

4.3. Xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrində - 400 nəfər; 

4.4. Məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələrində - 250 nəfər; 

4.5. Ümumi və möhkəm rejimli tərbiyə müəssisələrində - 200 nəfər; 

4.6. Həbsxanalarda - 800 nəfər; 

4.7. Vərəmli məhkumlar üçün müalicə müəssisələrində - 1000 nəfər; 

4.8. Digər xəstəlikləri olan məhkumlar üçün müalicə müəssisələrində - 650 nəfər. 

 

Cəzaçəkmə müəssisələrinin fəaliyyətinin yoxlanılması (inspeksiya edilməsi) 

 

5. Cəzaçəkmə müəssisələrinin fəaliyyətini yoxlamaq (inspeksiya etmək) hüququna 

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Naziri və PX-nin rəisi (Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

ərazisində - Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Naziri) malikdirlər. 

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin (Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

ərazisində - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin) işçiləri və PX-nin əməkdaşları  

bu bəndin 1-ci abzasında göstərilən vəzifəli şəxslər tərəfindən təsdiq edilmiş tapşırıqlar 



əsasında cəzaçəkmə müəssisələrinin müdiriyyətinin fəaliyyətini yoxlamaq hüququndan istifadə 

edirlər. 

6. Cəzaçəkmə müəssisələrinin fəaliyyətinin kompleks yoxlanılması iki ildə bir dəfədən az 

olmayaraq aparılır və bu işə Ədliyyə Nazirliyinin, PX-nin (Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

ərazisində - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin) rəhbərliyinin əmri ilə təyin 

edilmiş məsul işçilər rəhbərlik edir. 

 

II fəsil 

Cəzaçəkmə müəssisələrinin quruluşu 

 

Cəzaçəkmə müəssisələrinin quruluşuna  dair ümumi tələblər 

 

7. Cəzaçəkmə müəssisələri xüsusi tipli layihələr üzrə, bu müəssisələrin xüsusiyyətləri 

nəzərə alınmaqla tikilirlər. 

8. Cəzaçəkmə müəssisəsində iki təcrid olunmuş sahə ayrılır: məhkumların yaşaması üçün - 

yaşayış sahəsi, işləməsi üçün  - istehsalat sahəsi. 

9. Yaşayış sahəsində adi yaşayış binaları, mətbəx, yeməkxana, dükan, orta ümumtəhsil 

məktəbi, peşə məktəbi, klub, kitabxana, ibadət otağı, tibb-sanitariya hissəsi, məhkumların 

telefon danışıqlarının aparılması üçün otaq, cəmaşirxanası və dezinfeksiya kamerası olan 

hamam, bərbərxana, yataq ləvazimatları və xüsusi geyimin saxlanılması üçün anbar, gündəlik 

istifadə olunan şəxsi əşyaların saxlanılması üçün anbar, ayaqqabı və paltarların təmiri üçün 

emalatxana, dəstə rəisləri, əməliyyat və rejim xidmətlərinin işçiləri, cəzaçəkmə müəssisəsi 

rəisinin müavinləri üçün iş otaqları yerləşir.  

Məhkum qadınlar saxlanılan cəzaçəkmə müəssisəsinin yaşayış sahəsində digər tikililərdən 

təcrid olunmaqla, onların üç yaşına çatmayan uşaqlarının yerləşdirilməsi üçün uşaq evləri təşkil 

olunur.  

10. Cəzaçəkmə müəssisəsinin ərazisində cərimə (intizam) təcridxanaları, kamera tipli 

otaqları və birnəfərlik kameraları olan təcrid olunmuş bina təşkil olunur. Həmin binada iş üçün 

kameralar və gəzinti  həyətləri olur. 

Cəzaçəkmə müəssisəsində yeni daxil olmuş məhkumların müvəqqəti saxlanılması üçün 

yataq otaqları, yeməkxanası, sanitar qovşağı, soyunub-geyinmə və tərbiyə işi üçün otaqları olan 

karantin binası təşkil olunur.  

11. Cəzaçəkmə müəssisəsinin yaşayış sahəsi istehsalat sahəsindən, habelə cərimə (intizam) 

təcridxanası, kamera tipli otaqlar və birnəfərlik kameralar digər tikililərdən görünən dəhlizlərlə 

ayrılır.  

12. Cəzaçəkmə müəssisəsinin nəzarət buraxılış məntəqəsinin binasında  qısa müddətli və 

uzun müddətli görüşlərin keçirilməsi üçün otaqlar, sovqat, bağlama və banderolların qəbulu və 

verilməsi, müəssisəyə daxil olan və çıxan şəxslərə, onların əşyalarına baxışın keçirilməsi üçün 

otaqlar təşkil olunur və zəruri avadanlıqla təchiz edilir.  

Məhkumların qəbulu və qeydiyyata alınması üçün otaq cəzaçəkmə müəssisəsinin nəzarət-

buraxılış məntəqəsi yerləşən binada və ya ona bitişik təşkil olunur. Cəzaçəkmə müəssisəsinə 

daxil olan və oradan çıxan məhkumlar barədə tam məlumatlar xüsusi hissənin əməkdaşı 

tərəfindən bu otaqda yerləşən kompüter vasitəsi ilə analitik informasiya sisteminə daxil edilir.  

Məhkumlar üzərində şəxsi axtarışın aparılması və onların əşyalarına baxışın keçirilməsi 

üçün otaqlar, bir qayda olaraq, nəzarət meydançasının yaxınlığında və istehsalat sahəsi ilə 

yaşayış sahəsi arasındakı daxili nəzarət buraxılış məntəqəsində tikilir.  

13. İnzibati binalar cəzaçəkmə müəssisəsinin ərazisindən kənarda və ya nəzarət buraxılış 

məntəqəsi ilə bir blokda yerləşirlər. cəzaçəkmə müəssisəsi rəisinin növbətçi köməkçisinin, rejim 

və nəzarət hissəsi rəisinin və nəzarətçilər növbəsinin otaqları olan bina, bir qayda olaraq, 



istehsalat və yaşayış sahələrinin arasında yerləşir. Bu bina məhkumların bir sahədən digərinə 

buraxılması üçün nəzərdə tutulub və orada məhkumlar üzərində metal aşkar edən cihaz tətbiq 

etməklə axtarış aparmaq üçün otaq ayrılır.  

14. Zəruri hallarda istehsalat sahəsinin ərazisi təcrid olunmuş sahələrə bölünür, istehsalat 

texnologiyasına görə bunu etmək mümkün olmadıqda həmin sahələr arasında buraxılış rejimi 

təşkil olunur. 

15. Müəssisədən kənarda ərzaq məhsullarının və əşyaların, sürtgü-yanacaq materiallarının, 

boyaq maddələrinin, məhkumların uzun müddət saxlanmalı olan şəxsi əşyalarının, tərəvəz 

məhsullarının saxlanıldığı anbarlar, çörəkxanalar, qarajlar, apteklər yerləşir. 

 

Xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrinin quruluşunun xüsusiyyətləri 

 

16. Xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisələri aşağıdakı xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla təşkil 

edilir: 

16.1. yaşayış sahəsi görünən dəhlizlə iki hissəyə bölünür: kamera tipli otaqlar yerləşən 

əraziyə və adi yaşayış binaları yerləşən əraziyə;   

16.2. adi yaşayış binaları yerləşən ərazidə, digər rejimli cəzaçəkmə müəssisələrində olduğu 

kimi xidməti və kommunal-məişət obyektləri  yerləşir. Yaşayış binaları  inzibati və təsərrüfat-

məişət binalarından təcrid olunmuş vəziyyətdə yerləşir. Tibb-sanitariya hissəsi bütöv hasarla 

tam əhatə olunur; 

16.3. kamera tipli otaqlar yerləşən ərazidə cərimə təcridxanasının kameraları və iş 

kameraları olan birnəfərlik kameralar yerləşir. Bu kameraların yanında gəzinti meydançaları 

yaradılır. 

 

Məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələrinin quruluşunun xüsusiyyətləri 

 

17. Məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələrində yataqxana, müəssisə əməkdaşlarının xidməti 

otaqları, yeməkxana, dükan, tibb-sanitariya hissəsi, yardımçı otaqlar, kitabxana, tərbiyəvi və 

kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün otaq, cəmaşirxana və dezinfeksiya kamerası olan hamam, 

məhkumların şəxsi əşyalarının saxlanılması üçün anbar, cərimə təcridxanası, qonaq otağı olur. 

Məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələrində kamera tipli otaqlar təşkil olunmur. 

18. Məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələrinin cərimə təcridxanasında hər biri 4-6 nəfərlik 1-3 

ümumi kamera, iki nəfərlik 1-3 kamera və cərimə təcridxanası üzrə  nəzarətçi üçün otaq təşkil 

olunur. cərimə təcridxanası digər tikililərdən bütöv hasarla ayrılır. 

19. Əhali yaşayan ərazidə yerləşən məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələrinin binaları 

nəzarət-buraxılış məntəqəsi olan hasarla əhatə olunur. 

20. Məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələrinin sərhədləri müəssisənin yerləşdiyi yer və 

məhkumlar tərəfindən görülən işlərin xüsusiyyəti nəzərə alınmaqla Azərbaycan 

Respublikasının Ədliyyə Nazirinin (Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində - Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirinin) əmri ilə müəyyən edilir. Lakin bütün hallarda bu 

sərhəd müəssisənin yerləşdiyi yerin mərkəzindən radius üzrə 10 km artıq olmayan məsafədən 

keçməlidir. Müəyyən edilmiş sərhədlər barədə məhkumlara imza etdirməklə elan edilir və 

onların şəxsi işinə tikilir. 

 

Tərbiyə müəssisələrinin quruluşunun xüsusiyyətləri 

 

21. Ümumi rejimli tərbiyə müəssisələrinin ərazisi biri-birindən təcrid olunmuş sahələrə 

bölünmür. Möhkəm rejimli tərbiyə müəssisələrində yaşayış sahəsi istehsalat sahəsindən təcrid 

olunur. 



Tərbiyə müəssisələrində kamera tipli otaqlar təşkil olunmur.  

Peşə məktəbi, bir qayda olaraq, istehsalat sahəsində yerləşir. Əgər bu məktəb yaşayış 

sahəsində yerləşirsə, o, digər binalardan təcrid olunmalıdır.  

22. Tərbiyə müəssisələrində idman inventarları ilə təchiz edilmiş idman meydançası, 

yaşayış sahəsində məhkumların düzlənməsi üçün meydança təşkil edilir.  

Müəssisənin ərazisi hündürlüyü 3,5 metrdən az olmayan hasarla əhatə olunur.                                              

 

Həbsxanaların quruluşu 

 

23. Həbsxanalar xüsusi tipli layihə üzrə tikilir. Həbsxananın ərazisi rejim və təsərrüfat 

sahələrinə  bölünür. 

24. Rejim sahəsində məhkumların saxlanıldığı korpuslar, mətbəx, stasionarı olan tibb-

sanitariya hissəsi, məktəb, sanitar-təmizləmə otağı olan karantin binası və klub yerləşir.                      

Gəzinti həyətləri, bir qayda olaraq, korpusların yuxarı mərtəbələrində yerləşir. Ayrı-ayrı 

hallarda gəzinti meydançaları, onların kameralardan görünməsinin qarşısı alınması şərti ilə 

birinci mərtəbədə təşkil olunur.  

Gəzinti həyətləri üstdən karkas üzrə 12x20 sm ölçüdə dəlikləri olan barmaqlıqlarla örtülür 

və üzərinə metal tor çəkilir. 

25. İstehsalat korpusları digər tikililərdən təcrid olunmuş şəkildə yerləşdirilir. Yaşayış 

korpusları istehsalat, kommunal-məişət və digər sahələrlə yeraltı və ya üstü bağlı yerüstü 

keçidlərlə birləşdirilir. 

26. Təsərrüfat sahəsində təsərrüfat və məişət xidməti işlərinə cəlb edilən məhkumlar üçün 

yaşayış binaları, anbarlar, qaraj, tərəvəz saxlamaq üçün anbar, təsərrüfat emalatxanaları və 

digər yardımçı otaqlar yerləşdirilir. 

27. Rejim və təsərrüfat sahələri hündürlüyü 4,5 metrdən az olmayan daş və ya kərpiç 

divarla əhatə olunur və mühafizənin mühəndis-texniki vasitələri ilə təchiz edilir. Belə divarla  

da rejim sahəsi təsərrüfat sahəsindən ayrılır. 

28. Xidməti otaqlar, nəzarət-buraxılış məntəqəsi, həbsxana rəisinin növbətçi köməkçisinin 

otağı, məhkumların qohumları və digər şəxslərlə görüş otaqları inzibati binada yerləşdirilir. 

 

Müalicə müəssisələrinin quruluşunun xüsusiyyətləri 

 

29. Müalicə müəssisəsinin ərazisində iki təcrid olunmuş sahə ayrılır: müalicə-rejim və 

təsərrüfat sahələri.  

30. Müalicə-rejim sahəsində müalicə korpusları, əməliyyat və rejim xidmətlərinin 

əməkdaşlarının xidməti otaqları yerləşir.  

Ömürlük azadlıqdan məhrumetmə növündə cəzaya məhkum olunmuş şəxsləri, ömürlük 

azadlıqdan məhrumetmə növündə cəzası müəyyən müddətə azadlıqdan məhrumetmə 

növündə cəza ilə əvəz edilmiş şəxsləri və cinayətlərin xüsusi təhlükəli residivinə görə məhkum 

olunmuş şəxsləri digər məhkumlardan təcrid etmək məqsədi ilə müalicə-rejim sahəsi iki təcrid 

olunmuş sahələrə bölünür. 

Müalicə müəssisələrinə daxil olmuş məhkumlar müalicə korpuslarının palatalarında 

saxlanılırlar. Müalicə müəssisələrində hər məhkum üçün yaşayış sahəsinin norması beş 

kvadratmetrdən az ola bilməz.    

Ömürlük azadlıqdan məhrumetmə növündə cəzaya məhkum olunmuş şəxslər, ömürlük 

azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzası müəyyən müddətə azadlıqdan məhrumetmə 

növündə cəza ilə əvəz edilmiş şəxslər, cinayətlərin xüsusi təhlükəli residivinə görə məhkum 

olunmuş şəxslər üçün palatalar həbsxana kameraları tipi üzrə təchiz olunur. 



Tibb personalının xidməti otaqları, məhkumlarla tərbiyə işinin və onların asudə vaxtlarının 

keçirilməsi üçün otaqlar müalicə korpuslarında yerləşir. 

Müalicə-rejim sahələrində digər binalardan təcrid olunmaqla, cərimə (intizam) 

təcridxanaları kimi istifadə olunan palata-təcridxanalar təchiz olunur. 

Müalicə müəssisələrində kamera tipli otaqlar, birnəfərlik kameralar və karantin binaları 

təchiz edilmir.  

31. Təsərrüfat sahəsində mətbəx, yardımçı binalar və anbarlar, kommunal-məişət 

xidmətləri, qarajlar yerləşir.  

32. Qısa müddətli və uzun müddətli görüşlərin keçirilməsi üçün otaqlar müalicə 

müəssisəsinin nəzarət buraxılış məntəqəsinin binasında təchiz edilir. 

 

Cəzaçəkmə müəssisələrində adi yaşayış binalarının (yataqxanaların) təchizi 

 

33. Ümumi və ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrində, ümumi və möhkəm rejimli tərbiyə 

müəssisələrində və xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrində (kamera tipli otaqlarda 

saxlanılanlar istisna olmaqla) cəza çəkən məhkumlar adi yaşayış binalarında, məntəqə tipli 

cəzaçəkmə müəssisələrində cəza çəkən məhkumlar isə yataqxanalarda  yerləşdirilir və cəzaların 

icrası qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş normalar üzrə yaşayış sahəsi ilə təmin olunurlar. Hər 

məhkuma üzərində soyadı, adı, atasının adı yazılmış lövhəcik bərkidilən fərdi yataq yeri ayrılır. 

34. Ümumi və ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrində, ümumi və möhkəm rejimli tərbiyə 

müəssisələrində, xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrində adi yaşayış binaları, məntəqə tipli 

cəzaçəkmə müəssisələrinin yataqxanaları bu Qaydalarla müəyyən edilmiş siyahıda (əlavə 1) 

nəzərdə tutulmuş normalar üzrə avadanlıq və digər əşyalarla təmin olunurlar.  

Təsərrüfat və məişət xidməti işlərinə cəlb edilən məhkumların müalicə müəssisələrində 

saxlanıldıqları adi yaşayış binaları və həbsxanalarda saxlanıldıqları adi yaşayış binaları və ya 

kameralar da həmin normalar üzrə təmin edilir. 

35. Adi yaşayış binalarında (yataqxanalarda) hər dəstə üçün yataq otaqlarından əlavə dəstə 

rəislərinin xidməti otaqları, tərbiyə işi üçün otaqlar, sanitar qovşağı, ayaqqabı və paltar 

qurutmaq üçün otaq yaradılır. Qadınlar saxlanılan cəzaçəkmə müəssisələrində şəxsi gigiyena 

otaqları təşkil olunur. 

 

Həbsxanalarda kameraların, cəzaçəkmə müəssisələrində kamera tipli otaqların, cərimə və 

intizam təcridxanalarının, birnəfərlik kameraların quruluşu 

 

36. Həbsxanaların kameralarında, cəzaçəkmə müəssisələrinin kamera tipli otaqlarında, 

cərimə və intizam təcridxanalarında, birnəfərlik kameralarında saxlanılan məhkumlar, hər 

məhkum üçün dörd kvadratmetrdən az olmayan yaşayış sahəsi ilə təmin olunurlar. 

37. Həbsxanalarda kameraların, cəzaçəkmə müəssisələrində kamera tipli otaqların və 

birnəfərlik kameraların  pəncərələrinin eni 1,3-1,4 metr, hündürlü 1,15-1,2 metr olmalıdır. 

cəzaçəkmə müəssisəsindəki  cərimə və intizam təcridxanalarının pəncərələri 0,5x0,9 metr 

ölçüdə təşkil edilir. Pəncərələr qaynaq olunmuş metal barmaqlıqlarla təchiz olunur. 

Pəncərələrin içəri tərəfdən şüşəsinə toxunmağın qarşısını alan barmaqlıqlar bərkidilir. 

cəzaçəkmə müəssisələrinin cərimə və intizam təcridxanalarında, kamera tipli otaqlarında və 

birnəfərlik kameralarında döşəmələr betonlanıb taxta ilə örtülür. cərimə və intizam 

təcridxanalarının divarları sement qatışığı ilə malalanır. 

38. Kameraların qapıları 6 sm. qalınlığında olur, içəri tərəfdən onlara polad təbəqə çəkilir. 

Qapının mərkəzində 1,4 - 1,5 metr hündürlükdə gözlük qoyulur. Qapı orta hissədə 95 sm. 

hündürlükdə, 18x22 sm. ölçüdə məhkumlara yemək, kitab və s. vermək üçün nəfəsliklə təchiz 

edilir. Nəfəsliyin qapıcığı dəhlizə açılır və qıfılla təmin edilir. 



39. Cərimə və intizam təcridxanalarında, ümumi, ciddi və xüsusi rejimli cəzaçəkmə 

müəssisələrinin kamera tipli otaqlarında, xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrinin birnəfərlik 

kameralarında əlavə olaraq metal dayaqlardan və millərdən hazırlanmış, dəhlizə açılan daxili 

qapılar quraşdırılır. Nəfəslik yalnız bu qapıda düzəldilir və qapı kimi dəhlizə tərəf açılır.    

40. Kameraların bütün qapı və pəncərələri siqnalizasiya ilə təchiz olunur. Kameraların 

qapıları xüsusi tipli mexaniki və ya elektromexaniki qıfıllarla təchiz olunur. 

41. Cərimə və intizam təcridxanalarında, kamera tipli otaqlarda, birnəfərlik kameralarda 

elektrik naqilləri elə quraşdırılmalıdır ki, onlar məhkumlar üçün tamamilə əlçatmaz olsun. 

Dəhlizdə həyəcan siqnalı düymələri və hər kamera üçün işıq açarları qoyulur. Ümumi 

işıqlanma üçün elektrik lampaları tavan oyuğunda, gecə elektrik lampaları isə qapıların 

üstündə divar oyuğunda quraşdırılır. Divar və tavan oyuğları barmaqlıqlarla örtülür. 

Həbsxana kameralarında və ümumi, ciddi, xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrinin 

kamera tipli otaqlarında divar oyuğunda radioreproduktor quraşdırılır. Bu kameralarda və 

cərimə təcridxanalarında nəzarətçilərin çağırılması üçün siqnalizasiya düymələri qoyulur. 

Kameralarda sanitariya qovşağı quraşdırılır. 

Kamera tipli otaqların və birnəfərlik kameraların yanında, burada saxlanılan məhkumların 

əməyinin təşkili üçün iş kameraları təchiz olunur.  

42. Cəzaçəkmə müəssisələrinin cərimə və intizam təcridxanaları, birnəfərlik kameraları 

çarpayılarla, döşəməyə bərkidilmiş mizlə və burada saxlanılması nəzərdə tutulmuş şəxslərin 

sayına uyğun oturacaqlarla təchiz olunur.  

43. Həbsxana kameraları və cəzaçəkmə müəssisələrinin kamera tipli otaqları bu Qaydalarla 

müəyyən edilmiş siyahıda (əlavə 2) nəzərdə tutulmuş normalar üzrə avadanlıq və digər 

əşyalarla təchiz olunur. 

 

III FƏSİL 

 

Məhkumların cəzaçəkmə müəssisələrinə qəbul edilməsi qaydası 

 

Məhkumların cəzaçəkmə müəssisələrinə qəbul edilməsi 

 

44. Cəzaçəkmə müəssisələrinə daxil olan məhkumlar müəssisə rəisinin növbətçi köməkçisi, 

qarovul rəisi və xüsusi hissənin əməkdaşı (tərbiyə müəssisələrində, habelə psixoloq və tibb-

sanitariya hissəsinin əməkdaşı) tərəfindən qəbul edilir. Qeyri-iş vaxtlarında daxil olmuş 

məhkumların qəbulu müəssisə rəisinin növbətçi köməkçisi və qarovul rəisi tərəfindən həyata 

keçirilir. 

45. Yeni daxil olmuş məhkumların cəzaçəkmə müəssisələrinə qəbulu zamanı müəssisənin 

aidiyyəti əməkdaşları şəxsi işlərlə tanış olur və onları müəyyən olunmuş davranış qaydalarını 

pozduqlarına görə məsuliyyət daşıyacaqları barədə xəbərdar edirlər. Xüsusi hissənin əməkdaşı 

tərəfindən cəzaçəkmə müəssisələrinin analitik informasiya sisteminə müəssisəyə yeni daxil 

olmuş məhkumlar barədə tam məlumat daxil edilir. Tərbiyə müəssisələrində tibb-sanitariya 

hissəsinin əməkdaşı daxil olmuş məhkumların xarici müayinəsini keçirir.  

Qəbul zamanı məhkumların üzərində  tam axtarış, onlara məxsus əşyalara isə baxış keçirilir. 

Məhkumlarda saxlanılmasına icazə verilməyən əşyalar, məmulatlar və maddələr müəyyən 

edilmiş qaydada götürülərək anbara təhvil verilir və ya cəzaçəkmə müəssisəsi rəisinin 

əsaslandırılmış qərarına əsasən məhv edilir.  

46. Məhkumlar cəzaçəkmə müəssisələrinə daxil olarkən bu Qaydaların 313-315-ci bəndləri 

ilə və mövcud sanitar-epidemioloji normalarla müəyyən edilmiş qaydada mütləq tibbi 

müayinədən və sanitar təmizləmədən keçirlər. 



47. Cəzaçəkmə müəssisələrinə yeni qəbul edilmiş məhkumlar iki həftəyədək müddətə başqa 

məhkumlardan ayrı saxlanılırlar. 

48. Məhkumların ayrı saxlanıldığı müddətdə cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti 

tərəfindən onların hüquq və vəzifələri, qanunla nəzərdə tutulmuş əmək və istirahət şəraiti izah 

olunmalı, cəzanın icrasını tənzimləyən qanunvericilik aktları və bu Qaydalarla tanış olmaları 

üçün şərait yaradılmalıdır. 

İstintaq təcridxanasında saxlanma qaydalarını dəfələrlə pozan şəxslər cəzaçəkmə 

müəssisəsinə qəbul edilərkən, cəzaçəkmə müəssisəsinin normal fəaliyyətini və cəzanın 

çəkilməsi qaydalarını qəsdən pozduqlarına görə məsuliyyət daşıyacaqları barədə müdiriyyət 

tərəfindən xəbərdar edilirlər. 

 

Məhkumun cəzaçəkmə müəssisəsinə gəlməsi barədə məlumat verilməsi 

 

49. Cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası 

Məcəlləsinə əsasən məhkumun cəza çəkdiyi yer barədə hökm çıxarmış hakimə dərhal məlumat  

verir. 

50. Cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti məhkumun həmin müəssisəyə daxil olduğu 

gündən ən geci üç gün ərzində onun ailəsinə və ya yaxın qohumlarından birinə bildiriş (əlavə 

3) göndərir. Bu bildirişdə müəssisənin ünvanı, məhkumun yazışma, sovqat, bağlama, banderol 

almaq, görüşmək, telefon danışığından istifadə etmək və pul baratları almaq hüquqlarını izah 

edən məlumatlar əks olunur.  

51. Cəzanı icra edən müəssisə və ya orqan müəyyən müddətə azadlıqdan məhrumetmə və 

ömürlük azadlıqdan məhrumetmə növündə cəza çəkən əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslər 

barəsində, onların dövlətlərinin Azərbaycan Respublikasındakı diplomatik və ya konsulluq 

nümayəndəliklərinə, habelə onlara himayədarlığı öz üzərinə götürmüş beynəlxalq təşkilatlara 

dərhal məlumat verir.  

 

Məhkumların həbsxanada yerləşdirilməsinin xüsusiyyətləri 

 

52. Məhkumlar həbsxanada kameralara cəzaların icrası qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun 

olaraq, kameralar üzrə yerləşdirilmə planlarına əsasən, məhkəmənin qərarı ilə həbsxanaya 

keçirilənədək cəza çəkdikləri cəzaçəkmə müəssisələrinin rejimləri və ya həbsxanada cəzaçəkmə 

müddəti başa çatdıqdan sonra göndəriləcəkləri cəzaçəkmə müəssisələrinin rejimləri üzrə 

yerləşdirilirlər. 

Məhkumlar, onların şəxsi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə, habelə şəxsi 

xahişləri ilə həbsxanaların birnəfərlik kameralarında saxlanıla bilərlər. Məhkumlar həbsxananın 

birnəfərlik kameralarına həbsxana rəisinin və ya onu əvəz edən şəxsin əsaslandırılmış qərarına 

(əlavə 4) əsasən keçirilir. Birnəfərlik kameralarda saxlanılan məhkumlar üzərində müəyyən 

qədər gücləndirilmiş nəzarət və müşahidə təşkil olunur.  

 

IV FƏSİL 

 

Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ömürlük azadlıqdan məhrum etmə 

növündə cəzaların icra edilməsinin bəzi şərtləri 

 

Cəzaçəkmə müəssisələrinin əməkdaşlarının və məhkumların qarşılıqlı münasibətləri 

 

53. Cəzaçəkmə müəssisələrinin əməkdaşlarının məhkumlarla qarşılıqlı münasibətləri 

məhkumların islah olunması məqsədi ilə müəyyən olunur və qanunçuluğa ciddi riayət 



edilməsinə əsaslanır (məhkumlarla qarşılıqlı münasibətlərdə mühafizə alayının hərbi 

qulluqçuları da cəzaçəkmə müəssisəsinin əməkdaşlarına bərabər tutulur). 

54. Cəzaçəkmə müəssisələrinin əməkdaşları cəzaçəkmə yerlərində qanun-qaydanı 

möhkəmlətməyə, məhkumlar tərəfindən cəzanın çəkilməsi qaydalarının pozulması hallarını 

aşkar etməyə və qarşısını almağa, onlar arasında məqsədyönlü tərbiyə işi aparmağa, hər bir 

məhkuma qarşı yüksək tələbkarlıq göstərməyə, münasibətdə isə diqqətli olmağa borcludurlar.  

Əməkdaşlara məhkumlarla və onların qohumları ilə  xidmətdən kənar əlaqəyə girmək, 

habelə onların xidmətlərindən istifadə etmək qəti qadağandır. Məhkumlar  qəddar və ya insan 

ləyaqətini alçaldan rəftara məruz qalmamalıdırlar.  

55. Məhkumlar cəzaçəkmə müəssisələrinin əməkdaşları ilə münasibətdə nəzakətli olmağa, 

onların qanuni tələblərini yerinə yetirməyə borcludurlar. 

56. Məhkumlar əməkdaşlara “siz”, “vətəndaş” sözləri, rütbəsi və ya tutduğu vəzifənin adı 

ilə müraciət edirlər. cəzaçəkmə müəssisələrinin əməkdaşları məhkumlara “siz”, “məhkum”, 

“vətəndaş” və ya soyadı ilə müraciət edirlər. Tərbiyə müəssisələrində əməkdaşlar məhkumlarla 

“sən”, “tərbiyə olunan” deyərək, onları adları ilə çağıra bilərlər. 

 

Məhkumların davranış qaydaları 

 

57. Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ömürlük azadlıqdan məhrum etmə 

növündə cəzalara məhkum olunmuş şəxslər edə bilərlər: 

57.1. müəyyən olunmuş davranış qaydalarını pozmadan, gündəlik qayda ilə nəzərdə 

tutulmuş şəxsi vaxtdan istifadə etmək; 

57.2. ümumi və ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrinin, tərbiyə müəssisələrinin, məntəqə 

tipli cəzaçəkmə müəssisələrinin ərazisində gündəlik qaydanının tələblərini pozmadan hərəkət 

etmək; 

57.3. bu Qaydalarla müəyyən edilmiş siyahıda (əlavə 5) nəzərdə tutulmuş əşyaları 

saxlamaq; 

57.4. bu Qaydalarla müəyyən edilmiş siyahıda (əlavə 6) nəzərdə tutulmuş ərzaq məsulları 

və mallar istisna olmaqla, digər ərzaq məsullarını və malları əldə etmək; 

57.5. bu Qaydalarla müəyyən edilmiş siyahıda (əlavə 7) nəzərdə tutulmuş ərzaq məsullarını 

özlərində saxlamaq; 

57.6. mədəni-kütləvi və idman tədbirlərində iştirak etmək, kitabxanadan və stolüstü 

oyunlardan istifadə etmək. 

Ömürlük azadlıqdan məhrumetmə növündə cəzaya məhkum olunmuş şəxslər istisna 

olmaqla, digər məhkumlar, müəyyən edilmiş qaydada, məhkumların özfəaliyyət təşkilatlarına 

daxil ola bilərlər. 

58. Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrumetmə və ömürlük azadlıqdan məhrumetmə 

növündə cəzalara məhkum olunmuş şəxslər borcludurlar: 

58.1. cəzaçəkmə müəssisələrinin müəyyən edilmiş davranış qaydalarına və gündəlik 

qaydaya ciddi əməl etməyə; 

58.2. dövlət əmlakına qayğı ilə yanaşmağa; 

58.3. əməyə və təhsilə vicdanla yanaşmağa; 

58.4. iş və yaşayış yerlərini təmiz saxlamağa, yataq yerlərini səliqəli yığışdırmağa, şəxsi 

gigiyena qaydalarına riayət etməyə, ərzaq məhsulları və ən zəruri malları xüsusi ayrılmış 

yerlərdə saxlamağa; 

58.5. həvalə edilmiş işi lazımi səviyyədə yerinə yetirməyə; 

58.6. müəyyən olunmuş qaydada cəzaçəkmə müəssisələrinin və onların ərazisinin  

abadlaşdırılması, məhkumların mədəni-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün köməkçi işləri 

yerinə yetirməyə; 



58.7. müəssisənin ərazisində qrup halında hərəkət etdikdə, yalnız cərgə ilə getməyə; 

58.8. müəyyən edilmiş nümunədə paltar geyməyə; 

58.9. həbsxanalarda, kamera tipli otaqlarda, cərimə və intizam təcridxanalarında 

saxlanılarkən gündəlik gəzintiyə çıxmağa və gəzinti zamanı davranış qaydalarına əməl etməyə, 

kamerada növbətçilik etməyə; 

58.10. cəzaçəkmə müəssisələrində işləyən və müəssisəyə gəlmiş vəzifəli şəxslərlə 

rastlaşdıqda ayağa qalxıb salam verməyə; 

58.11. bir-biri ilə davranışda nəzakətli olmağa. 

Məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsində məhkumlar hər gün, ailəsi ilə müəssisədən kənarda 

yaşayan məhkumlar isə müəssisə müdiriyyətinin qərarı (əlavə 8) ilə hər ay bir dəfədən dörd 

dəfəyə qədər gündəlik qayda ilə müəyyən  olunmuş vaxtda qeydiyyatdan keçmək üçün 

müəssisə rəisinin növbətçi köməkçisinin, yaxud dəstə rəisinin yanına gəlməyə borcludurlar. 

59. Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ömürlük azadlıqdan məhrum etmə 

növündə cəzalara məhkum olunmuş şəxslərə qadağan olunur: 

59.1. cəzaçəkmə müəssisələrinin obyektlərinin mühafizə xəttini pozmaq; 

59.2. müdiriyyətin icazəsi olmadan biri-birindən təcrid olunmuş sahələrin, istehsalat 

sexlərinin hüdudlarından kənara çıxmaq; 

59.3. müdiriyyətin icazəsi olmadan yaşamadığı binalarda (yataqxanalarda), işləmədikləri 

sex və obyektlərdə  olmaq; 

59.4. bu Qaydalarla müəyyən edilmiş siyahı ilə (əlavə 9) nəzərdə tutulmuş əşyaları və digər 

malları almaq, saxlamaq, istehsal etmək və onlardan istifadə etmək;  

59.5. xüsusi ayrılmış yerlərdən kənarda siqaret çəkmək; 

59.6. şəxsi istifadəsində olan əşyaları və digər malları başqa məhkumlara satmaq, 

bağışlamaq və ya  başqa bir yolla vermək; 

59.7. maddi və ya  başqa qazanc məqsədi ilə stolüstü və digər oyunlar oynamaq; 

59.8. gizli yolla yazışma aparmaq; 

59.9. özünün və ya başqalarının bədəninə döymə şəkil və yazılar həkk etmək; 

59.10. jarqon sözlərdən istifadə etmək, özünə və ya başqalarına ləqəb vermək; 

59.11. quş və heyvan saxlamaq, bostançılıqla məşğul olmaq (tərbiyə müəssisələrində canlı 

guşə təşkil oluna bilər); 

59.12. çarpayılara, divarlara, dolabçalara qəzet və jurnallardan kəsilmiş şəkillər, fotoşəkillər 

yapışdırmaq və ya asmaq; 

59.13. kommunal-məişət və digər otaqlardan yataq yeri kimi istifadə etmək, icazəsiz yataq 

yerini dəyişmək, çarpayının ətrafını pərdə və sairə ilə örtmək; 

59.14. istehsalat obyektlərində istirahət, qızınmaq və sairə üçün otaqlar, sığınacaqlar 

düzəltmək; 

59.15. dəzgah və alətlərdən, elektrik enerjisindən, mexanizmlərdən və digər materiallardan 

istehsalat məqsədlərindən kənar istifadə etmək; 

59.16. icazə verilməyən yerlərdə çay, yemək hazırlamaq və qəbul etmək; 

59.17. bina, sex və digər tikililələrin damına çıxmaq, qadağan olunmuş sahəyə yaxınlaşmaq; 

59.18. yaşayış binalarını (yataqxanaları), iş yerlərini və kütləvi tədbirlər keçirilən bina və 

otaqları icazəsiz tərk etmək. 

 

Məhkumun təhlükəsiz yerə keçirilməsi 

 

60. Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrumetmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə 

növündə cəza çəkən məhkumun həyatına, sağlamlığına, yaxud şəxsiyyətinə qarşı digər 

məhkumlar tərəfindən və ya başqa şəxslər tərəfindən təhlükə yaranarsa, o, cəzaçəkmə 



müəssisəsinin müdiriyyətinə təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ərizə ilə və ya şifahi müraciət 

etmək hüququna malikdir. 

61. Məhkumun və ya onun qohumlarının ərizəsinə və ya şifahi müraciətinə əsasən, 

təhlükənin aradan qaldırılması üçün onun təxirəsalınmadan təhlükəsiz yerə keçirilməsi və ya 

onun barəsində başqa tədbirlərin görülməsi barədə cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi və ya onu 

əvəz edən şəxs qərar (əlavə 10) qəbul edir.  

Məhkumun təhlükəsizliyini təmin etmək üçün o, dərhal cəzaçəkmə müəssisəsinin 

ərazisində yerləşən xüsusi ayrılmış, təcrid olunmuş və mühafizə edilən otağa keçirilir. 

Müstəsna hallarda, bu məqsədlə cəzaçəkmə müəssisələrinin cərimə təcridxanaları, kamera tipli 

otaqları və birnəfərlik kameraları istifadə edilə bilər.  

62. Məhkumun təhlükəsizliyini təmin etmək üçün, onun cərimə təcridxanasında, kamera 

tipli otaqda və ya birnəfərlik kamerada yerləşdirilməsi tənbeh tədbiri hesab edilmir və oraya 

tənbeh tədbiri qaydasında keçirilmiş məhkumlar üçün müəyyən edilmiş məhdudiyyətlər onlara 

şamil edilmir.  

63. Məhkumun təhlükəsizliyini təmin etmək üçün keçirildiyi otaqda (yerdə) saxlanılma 

müddəti 30 gündən artıq ola bilməz. Bu müddət ərzində cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti 

məhkumun müraciətinin əsaslı olmasını müəyyən etdikdə və belə müraciət üçün kifayət qədər 

əsas olduğunu aşkar etdikdə, onun təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə digər real tədbirlər 

görməyə borcludur. Belə tədbirlərdən biri də məhkumun eyni rejimli bir cəzaçəkmə 

müəssisəsindən digərinə keçirilməsi ola bilər. Bu cür keçirilmə Azərbaycan Respublikası 

Ədliyyə Nazirliyinin 10.04.2002-ci il tarixli, 8-T nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Məhkumların 

eyni rejimli bir cəzaçəkmə müəssisəsindən digərinə keçirilməsi Qaydası” ilə həyata keçirilir. 

 

V FƏSİL 

Cəzaçəkmə müəssisələrində gündəlik qayda 

 

Gündəlik qaydanın anlayışı 

 

64. Hər bir cəzaçəkmə müəssisəsində məhkumlarla aparılan işin xüsusiyyətləri, əməliyyat 

şəraiti, ilin fəsli, yerli şərait və digər konkret vəziyyətlər nəzərə alınmaqla ciddi nizamlanmış 

gündəlik qayda müəyyən olunur. 

65. Gündəlik qayda yataqdan qalxma, səhər idmanı etmə, yemək qəbul etmə, işə çıxma, 

istehsalatda çalışma, təhsil alma, tərbiyə və idman tədbirlərində iştirak etmə və sairə üçün 

müəyyən edilmiş vaxtları özündə əks etdirir. Bu zaman məhkumların 8 saatlıq fasiləsiz yuxusu 

cəzaların icrası qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qədər asudə vaxtın verilməsi nəzərə alınır. 

Qeyri-iş vaxtlarında ayda bir dəfədən az olmayaraq məhkumlara baxış keçirilir, bu zaman 

onların xarici görünüşü, paltar və ayaqqabılarının vəziyyəti yoxlanılır. Belə baxış tədbirləri 

müəssisə rəisi, rejim və nəzarət şöbəsinin rəisi  tərəfindən aparılır. 

66. Bu Qaydalarla müəyyən edilmiş nümunəvi gündəlik qaydaya (əlavə 11) uyğun işlənib 

hazırlanmış gündəlik qayda cəzaçəkmə müəssisəsi rəisinin əmri ilə təsdiq edilir, məhkumların 

və əməkdaşların nəzərinə çatdırılır və müəssisədə nəzəri cəlb edən yerdə asılır.  

 

Gündəlik  qaydanın təşkili 

 

67. Cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti tabeliyində olan xidmət sahələrinin işini 

sürüşkən cədvəl üzrə elə təşkil edir ki, məhkumların yataqdan qalxma vaxtından yatma 

vaxtınadək müəssisədə müəssisə rəisinin növbətçi köməkçisindən başqa müdiriyyətin digər 

nümayəndələri də olsun. 



İstirahət, bayram, ümumxalq hüzn günlərində və gücləndirilmiş iş rejimində xidmət 

aparıldıqda rəhbər işçilərin sutkalıq növbətçiliyi təşkil olunur. Məhkumların davranışına 

nəzarətin və onlar tərəfindən gündəlik qaydaya riayət edilməsinin təmin edilməsinə 

müəssisənin bütün əməkdaşları cəlb olunur. 

68. Cəzaçəkmə müəssisələri rəislərinin əmrləri ilə, məhkumlar tərəfindən gündəlik 

qaydanın yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün müəssisələrdə siqnal və komandaların 

verilməsi sistemi müəyyən edilir.  

 

Məhkumların sayının yoxlanılması 

 

69. Cəzaçəkmə müəssisələrində məhkumların hər gün səhər və axşam yoxlanılması 

gündəlik qayda ilə müəyyən olunmuş saatlarda keçirilir. Zərurət yarandıqda, yoxlama günün 

istənilən vaxtında keçirilə bilər. Məhkumların yoxlanılması adbaad siyahı üzrə aparılır, sonra 

ümumi sayı yenidən yoxlanılır. 

70. Adbaad yoxlamaların keçirilməsi üçün məhkumlar dəstələr üzrə xüsusi ayrılmış 

yerlərdə düzlənirlər. Yoxlamadan yalnız xəstəliyə görə yataq rejimi təyin edilmiş, işdən sonra 

istirahət edən, habelə dayandırılması və ya iş yerinin tərk edilməsi mümkün olmayan işlərdə 

çalışan  məhkumlar azad olunurlar. Bu məhkumların fərdi siyahısı müəssisə rəisi tərəfindən 

təsdiq olunur və onların yoxlanılması olduqları yerdə keçirilir. 

71. Yağışlı  havada və havanın  temperaturu müsbət 12 dərəcə Selsidən aşağı və ya müsbət 

45 dərəcə Selsidən yuxarı olduqda, məhkumların yoxlanılması yalnız otaqlarda keçirilir.    

72. Səhər və axşam yoxlamaları 30 dəqiqədən artıq davam etməməlidir. Yoxlamalarda 

cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi və ya onun müavinləri  iştirak edir. 

73. Yoxlamaların təşkili və onların keçirilməsinə görə məsuliyyət aşağıdakı əməkdaşların 

üzərinə düşür: 

73.1. yaşayış sahələrində - müəssisə rəisinin növbətçi köməkçisinin, dəstə rəislərinin 

(tərbiyəçilərin) və  nəzarətçilərin; 

73.2. istehsalat sahələrində - cəzaçəkmə müəssisələrinin müdiriyyətinin nümayəndələrinin 

və nəzarətçilərin. Az sayda məhkum işləyən və nəzarətçilər olmayan müvəqqəti obyektlərdə 

(sahələrdə) - qarovul rəisinin. 

74. Cəzaçəkmə müəssisələrinin kameralarında məhkumların yoxlanılması kameralar üzrə 

aparılır. 

 

Məhkumların işə çıxarılması 

 

75. Gündəlik qayda ilə müəyyən edilmiş vaxtda məhkumlar briqadalar, bölmələr, dəstələr 

üzrə xüsusi ayrılmış yerlərdə işə çıxarılmaq üçün düzlənirlər. Bu zaman onların xarici 

görünüşünə baxış keçirilir və paltarlarındakı çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün 

tədbirlər görülür. 

76. Cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi tərəfindən yerli şərait nəzərə alınmaqla məhkumların 

istehsalatda davranış qaydaları müəyyən edilir. Bu qaydalarda məhkumların işə yalnız sıra ilə 

gəlmələri, sex rəisləri və ya ustalar tərəfindən təlimatlandırılmaları, işin yekunlaşdırılması, iş 

yerlərinin təhvil verilmə qaydası və sair məsələlər öz əksini tapır. 

 

Məhkumların qidalanmasının təşkili qaydası 

 

77. Məhkumlar tərəfindən qida qəbulu gündəlik qayda ilə müəyyən edilmiş vaxtlarda 

briqadalar, bölmələr və dəstələr üzrə yeməkxanada, yaxud iş obyektlərinin qida qəbul etmə 

otağında həyata keçirilir. 



Yeməkxana, yaşayış və istehsalat sahələrinə bitişik yerləşdikdə, işləyən növbənin 

yeməkxanada qidalanmasını təşkil etmək olar, lakin bu halda yaşayış sahəsində olan 

məhkumların istehsalatda çalışan məhkumlardan təcrid olunması təmin edilməlidir.  

Tərbiyə müəssisələrində məhkumların qidalanması yalnız yeməkxanalarda təşkil olunur. 

78. Müəssisənin rəisi kommunal-məişət obyektlərinin fasiləsiz işini təmin etmək məqsədi ilə 

həmin obyektlərdə çalışan məhkumların öz dəstə və briqadalarından ayrı olaraq qida qəbul 

etmələrinə icazə verə bilər. 

79. Kameralarda saxlanılan məhkumlar qidanı kameralar üzrə və ya istehsalatda qəbul 

edirlər. 

80. Məhkumlar tərəfindən qida qəbulu zamanı yeməkxanada lazımi qaydanın saxlanılması 

üçün müdiriyyətin nümayəndələri və nəzarətçi heyəti iştirak edir. 

81. Yemək qəbul etməkdən imtina edən və bununla əlaqədar həyatı üçün təhlükə yaranan 

məhkumların tibbi rəyə əsasən məcburi qaydada qidalandırılmasına yol verilir. 

Yemək qəbul etməkdən imtina edən məhkumların məcburi qidalandırılması qaydası 

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq normativ aktı ilə müəyyən edilir. 

 

Məhkumların fərdi qəbulu 

 

82. Məhkumların fərdi qəbulu cəzaçəkmə müəssisələrinin rəhbərliyi, habelə xidmət 

sahələrinin rəisləri tərəfindən cədvəl üzrə keçirilir. Qəbul edilənlərin qeydiyyatı xüsusi 

jurnallarda (əlavə 12) aparılır. Bu jurnallar cəzaçəkmə müəssisələrinin katibliklərində saxlanılır. 

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin, Tibb baş idarəsinin və PX-nin (Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının ərazisində - NMR-nın Ədliyyə Nazirliyinin, Tibb baş idarəsinin) 

rəhbərliyi və əməkdaşları məhkumların fərdi qəbulunu, öz səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərlə 

əlaqədar cəzaçəkmə müəssisələrinə baş çəkdikləri zaman  keçirirlər. Bu şəxslər tərəfindən 

məhkumların qəbulunun qeydiyyatı xüsusi jurnalda (əlavə 13) aparılır.2  

83. Cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi, yaxud onun tərəfindən səlahiyyət verilmiş şəxslər ayda 

bir dəfədən az olmayaraq qəbul vaxtı çıxarılmış qərarların icrasını yoxlayır. 

 

VI FƏSİL 

 

Məhkumların ərzaq məhsulları, ən zəruri mallar əldə etməsi, bağlama, sovqat və 

banderol alması 

 

Məhkumların ərzaq məhsulları və ən zəruri mallar əldə etməsi qaydası 

 

84. Cəzaçəkmə müəssisələrində məhkumlar cəzaların icrası qanunvericiliyi ilə müəyyən 

edilmiş məbləğdə, nağdsız haqq-hesabla şəxsi hesablarında olan vəsaitlə ərzaq məhsulları və ən 

zəruri mallar əldə edə bilərlər. Bu məqsədlə cəzaçəkmə müəssisələrində istirahət günündən 

başqa hər gün işləyən dükan təşkil olunur. Dükana getmə vaxtı gündəlik qayda ilə müəyyən 

olunur. Cəzaçəkmə müəssisələrində məhkumlara satışı qadağan edilən ərzaq məhsulları və 

digər mallar bu Qaydalarla müəyyən edilmiş siyahı ilə (əlavə 6) müəyyən edilir. 

85. Birinci və ikinci qrup əlillərə, hamilə  qadınlara, cəzaçəkmə müəssisələrinin nəzdindəki 

uşaq evlərində uşaqları  olan  qadınlara, müalicə  müəssisələrində və yoluxucu  xəstəliyə 

tutulmuş şəxslərin saxlanılması və müalicəsi üçün nəzərdə tutulan cəzaçəkmə 

müəssisələrindəki məhkumlara əlavə olaraq ayda şərti maliyyə vahidinin iki misli miqdarında  

ərzaq məhsulları və  ən zəruri mallar əldə etməyə icazə verilir.    

86. Həbsxanaların kameralarından və cəzaçəkmə müəssisələrinin kamera tipli otaqlarından  

məhkumların ərzaq məhsulları və ən zəruri mallar əldə etmək üçün çıxarılması qadağandır. 



Həbsxanada, cəzaçəkmə müəssisələrinin kamera tipli otaqlarında  və birnəfərlik kameralarında  

saxlanılan  məhkumlar  üçün ərzaq məhsulları və ən zəruri mallar cəzaçəkmə  müəssisəsinin 

əməkdaşları tərəfindən əldə edilir. Bu  məqsədlə  ərzaq məhsulları  və ən zəruri  mallar əldə 

etmək hüququ olan hər bir məhkuma bu Qaydalarla müəyyən edilmiş ərizə-blank (əlavə 14) 

verilir. Ərizə-blank doldurulduqdan sonra müəssisə müdiriyyətinə  təhvil verilir. Əməkdaş 

əvvəlcə mühasibatlıqda məhkumun şəxsi hesabında pulun olmasını  yoxlayır. Alınmış ərzaq 

məhsulları və digər mallar məhkuma ərizədə imza etdirilməklə verilir. Həbsxanada və 

cəzaçəkmə müəssisələrinin kamera tipli otaqlarında saxlanılan məhkumlar üçün ərzaq 

məhsullarının və ən zəruri malların alınması ayda ən azı iki dəfə təşkil olunur. 

 

Məhkumların bağlama, sovqat və banderol alması qaydası 

 

87. Cəzaçəkmə müəssisələrində cəza çəkən, istintaq təcridxanalarında təsərrüfat və məişət 

xidməti işi üçün saxlanılan məhkumlar cəzaların icrası qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş 

sayda və çəkidə bağlama, sovqat və banderol ala bilərlər. Ağır xəstə, hamilə və uşaq evlərində 

uşaqları olan qadın məhkumların, birinci və ikinci  qrup əlilliyi olan məhkumların bağlama, 

sovqat və banderol almalarına məhdudiyyət qoyulmur. 

88. Sovqatların qəbulu məqsədi ilə vətəndaşlar üçün girişi azad olan xüsusi otaqlar təchiz 

olunur.  Bu otaqlarda üzərində yazı ləvazimatları olan masa, tərəzi, oturacaqlar, ərizə və 

şikayətlər üçün qutu yerləşir. Həmin otaqların görünən yerlərində sovqatların qəbulu və 

görüşlərin təqdim edilmə qaydaları, bu qaydaları pozan şəxslərin məsuliyyətini müəyyən edən 

normativ-hüquqi aktlardan çıxarışlar, habelə həmin otaqların iş rejimi və vətəndaşların qəbul 

günləri barədə elanlar asılır. Sovqat qəbul edən nəzarətçilər ağ xalat geyinməlidirlər. 

89. Sovqat gətirmiş şəxs bu Qaydalarla müəyyən edilmiş formada (əlavə 15) iki nüsxədən 

ibarət ərizə yazır və imzalayır. Gətirilmiş sovqat və ərizənin hər iki nüsxəsi nəzarətçiyə  təhvil 

verilir. Nəzarətçi məhkumun sovqat almaq hüququnun olmasını yoxlayaraq, sovqatı gətirən 

şəxsin iştirakı ilə sovqatın içindəki məhsulların çeşidini və çəkisini yoxlayır, sovqatın qəbul 

edilməsi barədə ərizənin birinci nüsxəsini  imzalamaqla sovqatı gətirən şəxsə qaytarır. Ərizənin 

ikinci nüsxəsini isə məhkum sovqatı qəbul edib  imzaladıqdan sonra ayrıca qovluğa tikir. Daxil 

olmuş  sovqatların və bu sovqatları alan məhkumların sayı barədə nəzarətçi hər gün cəzaçəkmə 

müəssisəsinin  növbətçi köməkçisinə yazılı məruzə edir. 

90. Bu Qaydalarla müəyyən edilmiş siyahılarda (əlavə 5, 7) nəzərdə tutulmayan əşyalar, 

ərzaq məhsulları və digər mallar səbəbi göstərilməklə onu gətirən şəxsə qaytarılır. Sovqatdan 

məhkumların cinayət məqsədi ilə istifadə edilə biləcəyi əşya və malların götürülməsi  faktı üzrə 

müəyyən olunmuş qaydada yoxlama aparılır. 

91. Poçtla göndərilmiş bağlama və banderollar, yalnız onları almaq hüququna malik olan 

məhkumların ünvanına qəbul edilir. Başqa cəzaçəkmə müəssisəsinə keçirilmiş məhkumlara 

ünvanlanmış bağlama və banderollar müəssisənin hesabına onların keçirildiyi müəssisəyə 

göndərilir.  

Azad olunmuş və ya vəfat etmiş məhkumlara ünvanlanmış bağlama və banderollar 

üzərində “geriyə qaytarılmalıdır” qeydi ilə onu göndərmiş şəxsə  qaytarılır. 

Bağlama və banderollar, onları göndərmiş şəxslərə geri qaytarılarkən içindəki məhsulların 

keyfiyyətinin itirilməsinə görə cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti məsuliyyət daşımır.  

92. Cərimə və intizam təcridxanalarına keçirilmiş məhkumlara gətirilmiş sovqat qəbul 

edilmir. Onların ünvanına gələn bağlama və banderollar isə qəbul edilib məhkumlar oradan 

çıxdıqdan sonra verilir.  

93. Bağlama və banderolların açılması və yoxlanılması  məhkumun iştirakı ilə nəzarətçilər 

tərəfindən aparılır. Bağlama və banderollarda daxil olmuş ərzaq məhsullarına və mallara 



baxışın keçirilməsi, onların yoxlanılması sovqatların  qəbul edilməsi ilə eyni qaydada keçirilir. 

Bağlama və banderollarda aşkar edilmiş pul məhkumun şəxsi hesabına köçürülür.  

Məhkumların ünvanına daxil olmuş bağlama və banderollarda olan mallar bu Qaydalarla 

müəyyən edilmiş xüsusi jurnalda (əlavə 16) qeydə alınır. 

Tibbi rəyə əsasən məhkumların aldığı dərman preparatları və tibbi məmulatlar bağlama, 

sovqat və ya banderolların sayına daxil edilmir. Belə dərman preparatları və tibbi məmulatlar 

cəzaçəkmə müəssisəsinin tibb-sanitariya hissəsinə məhkumların müalicəsi üçün verilir.  

94. Məhkumun cəza çəkməkdən azad olunmasına bir ay qalmış qohumları ona mülki paltar 

göndərə və ya gətirə bilərlər. Bu növbəti bağlama, sovqat  hesab edilmir və həmin paltar caza 

çəkməkdən azad edilən gün məhkuma verilir. 

95. Məhkumun yanına gəlmiş şəxslər ona vermək üçün ərzaq məhsullarını və ən zəruri 

malları müəssisənin dükanından da əldə edə bilərlər. Bu halda həmin şəxslər məhkuma vermək 

istədikləri ərzaq məhsullarının və ən zəruri malların miqdarını və çəkisini göstərməklə iki 

nüsxədə ərizə yazır və onların dəyərini ödəyirlər. Məhkumlar tərəfindən belə sovqatlar 

alındıqdan sonra, ərizənin bir nüsxəsi bu sovqatların dəyərini ödəyən şəxslərə verilir, ikinci 

nüsxəsi isə məhkumun şəxsi işinə tikilir. 

96. Cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti məhkumun cərimə və ya intizam təcridxanasında 

saxlanıldığı müddət ərzində ünvanına daxil olmuş bağlama və banderolların saxlanılmasını 

təmin edir. Lakin bağlama və banderollardakı ərzaq məhsullarının və digər malların uzun 

müddət saxlanılması ilə əlaqədar təbii səbəblərdən yararsız hala düşməsinə görə cavabdehlik 

daşımır.   

97. Məhkumlara bağlama, sovqat və banderol ilə, habelə şəxsi hesablarında olan vəsait 

hesabına məhdudiyyət qoyulmadan yazı ləvazimatı, ədəbiyyat almağa, qəzet və jurnallara 

abunə yazılmağa icazə verilir. Əldə olunmuş ədəbiyyat cəzaların icrası qanunvericiliyi ilə 

müəyyən edilmiş bağlama və banderolların sayına daxil edilmir. 

98. Cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyətinin razılığı ilə məhkumlar öz hesablarına yaxın 

qohumlarına bağlama və banderol göndərə bilərlər. 

Məhkumların özlərində saxlamalarına icazə verilən əşyaların siyahısı və  onların miqdarı 

99. Məhkumlara, özlərində bu Qaydalarla müəyyən edilmiş siyahıda (əlavə 5) göstərilən 

çeşiddə və miqdarda əşyaları saxlamalarına icazə verilir. 

100. Cəzaçəkmə müəssisələrində saxlanmasına icazə verilən, lakin miqdarı normadan  artıq 

olan əşya və mallar məhkumdan götürülüb və saxlanılması üçün anbara təhvil verilir. Bu 

barədə akt tərtib olunur. 

101. Anbarda saxlanılan əşya və mallar məhkuma lazım olduqda, icazə verilən miqdarda 

ona verilir. 

 

Məhkumlardan saxlanılması qadağan olunmuş əşyaların, malların, habelə qeyri-qanuni 

yolla əldə edilmiş ərzaq məhsullarının götürülməsi qaydası 

102. Azərbaycan Respublikası cəzaların icrası qanunvericiliyinin tələblərinə əsasən 

məhkumda aşkar edilmiş pul götürülür və məhkumun şəxsi hesabına keçirilir, qiymətli 

kağızlar və əşyalar isə məhkum cəza çəkməkdən azad olunanadək saxlanılması üçün 

mühasibatlığa təhvil verilir. 

103. Götürülmüş pul, qiymətli kağızlar və əşyalar onu götürmüş şəxsin raportu, yaxud aktı 

ilə bir gün ərzində cəzaçəkmə müəssisəsi rəisinin növbətçi köməkçisi tərəfindən müəssisənin 

mühasibatlığına təhvil verilir. Götürülmüş əşyalar jurnalda  qeydə alınır. 

104. Məhkumlarda saxlanması qadağan olunmuş, lakin qiymətli olmayan əşyalar, mallar 

(spirtli içkilər və s.) aşkar edildikdə, onlar götürülüb məhkumun iştirakı ilə cəzaçəkmə 

müəssisəsi rəisinin əsaslandırılmış qərarına əsasən məhv edilir, yaxud saxlanılması  üçün 

anbara təhvil verilir. Götürülmə barədə akt tərtib edilir. cinayət törətmək məqsədi ilə istifadə 



edilə biləcək əşyaların, malların və məmulatların götürülməsi faktı üzrə müəyyən olunmuş 

qaydada yoxlama aparılır.  

 

VII FƏSİL 

 

Məhkumların yazışması, pul baratları alması və göndərməsi, onlara qohumları, vəkilləri  

və digər şəxslərlə görüşlərin və telefon danışıqlarının verilməsi qaydası 

 

Məhkumların yazışması qaydası 

 

105. Məhkumların məktub, teleqram almasına və göndərməsinə bu Qaydaların 110-cu 

bəndində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, məhdudiyyət qoyulmur. Məhkumlar 

tərəfindən alınan və göndərilən yazışmalar senzuradan keçirilir. 

106. Məhkumlar tərəfindən məktubların göndərilməsi yalnız cəzaçəkmə müəssisəsinin 

müdiriyyəti vasitəsilə həyata keçirilir. Bu məqsədlə müəssisənin ərazisində, səlahiyyətli 

əməkdaşın hər gün açdığı poçt qutuları asılır. Həbsxanada və kamera tipli otaqlarda saxlanılan 

məhkumlar göndərmək istədikləri məktubları müdiriyyətin nümayəndəsinə  verirlər.  

107. Məktublar yalnız açıq zərfdə poçt qutusuna salınır, yaxud müdiriyyətin 

nümayəndəsinə verilir. 

108. Məhkumlar məktub və teleqramları öz hesablarına göndərirlər. 

109. Başqa müəssisəyə keçirildikdən sonra məhkumun adına gəlmiş məktub üç gündən gec 

olmayaraq onun saxlanıldığı yeni ünvana göndərilir.  

110. Gizli və şərti işarələrdən istifadə etməklə yazılmış və ya nalayiq məzmunlu məktublar, 

habelə cəzaçəkmə müəssisəsinin fəaliyyəti ilə bağlı və açıqlanmasına icazə verilməyən 

məlumatları özündə əks etdirən məktublar göndərilmir, bu barədə məhkuma elan olunur və 

məktub məhv edilir. cəzaçəkmə müəssisələrində  saxlanılan və qohum olmayan məhkumlar 

arasında yazışmalara cəzaçəkmə müəssisəsi müdiriyyətinin razılığı ilə icazə verilir.  

Məhkumların adına gəlmiş məktubların verilməsi, habelə ünvan sahiblərinə məhkumların 

məktublarının göndərilməsi məktubun gəldiyi və ya məhkum tərəfindən verildiyi gündən ən 

geci üç gün müddətində cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti tərəfindən həyata keçirilir. 

Teleqramlar məhkuma cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti tərəfindən təxirə salınmadan 

verilir.  

 

Məhkumların pul baratları alması və göndərməsi 

 

111. Məhkumlar məhdudiyyətsiz pul baratları almaq, həmçinin şəxsi hesablarından yaxın 

qohumlarına (babalarına, nənələrinə, valideynlərinə, övladlığa götürənlərə, doğma və ögey 

qardaşlarına və bacılarına, ərinə (arvadına), uşaqlarına, övladlığa götürülənlərə, nəvələrə) pul 

baratları göndərmək hüququna malikdirlər. Məhkumlar başqa şəxslərə cəzaçəkmə müəssisəsi 

rəisinin və ya onu əvəz edən şəxsin icazəsi ilə pul baratları göndərə bilərlər.  

112. Yaxın qohumlarına şəxsi hesabından pul göndərmək üçün məhkum miqdarı dəqiq 

göstərilməklə ərizə ilə cəzaçəkmə müəssisənin rəisinə və ya onu əvəz edən şəxsə müraciət edir.  

113. Başqa şəxslərə pul göndərilməsinin səbəblərini məhkum ərizədə mütləq qeyd 

etməlidir. Belə ərizələrə cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti beş gün müddətində baxmalı və 

qəbul edilmiş qərar barədə məhkuma məlumat verməlidir. 

114. Məhkuma göndərilmiş pul baratları onun şəxsi hesabına  keçirilir. 

 

Məhkumların ərizə, şikayət və təklifləri 

 



115. Məhkumların ərizə, şikayət və təklifləri yazılı və şifahi verilə bilər. Yazılı ərizə, şikayət 

və təkliflər ünvan sahibinə  müdiriyyət vasitəsi ilə göndərilir. Ərizə, şikayət və təklifləri  

yazmaq üçün məhkuma onun xahişi ilə kağız və qələm verilir. 

116. Məhkum yalnız öz adından və şəxsən ona aid olan məsələlər barədə ərizə, şikayət və 

təklif verə bilər. Məhkumlara qrup adından və digər şəxslərə aid olan məsələlər barədə ərizə, 

şikayət və təkliflər verməyə icazə verilmir. 

117. Məhkumların cəzaçəkmə müəssisəsi müdiriyyətinin həll edə bildiyi məsələlərlə bağlı 

olan ərizə, şikayət və təklifləri, onların ünvanlandığı vəzifəli şəxslər və təşkilatlar tərəfindən 

baxılmasının nəticələrini gözləmədən müəssisə müdiriyyəti tərəfindən yerindəcə həll olunur. 

Məhkumlara görüşlərin təqdim edilməsi və onların sovqat alması ilə əlaqədar olan yazılı 

şikayət, ərizə və təkliflər ayrıca qovluğa tikilir və bir il müddətində saxlanılır. 

118. Dövlət orqanlarına və ictimai təşkilatlara, vəzifəli şəxslərə göndərilən məktublara 

müdiriyyətin müşayiət məktubu qoşulur. Müşayiət məktubunda müraciət olunan məsələ 

barədə cəzaçəkmə müəssisəsi müdiriyyətinin münasibəti öz əksini tapır. Başqa cəzaçəkmə 

müəssisəsinə keçirilməsinə, cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilməsinə və ya cəzanın 

çəkilməmiş hissəsinin daha yüngül cəza növü ilə əvəz edilməsinə dair ilkin ərizə və şikayətlərə 

məhkum haqqında arayış-xasiyyətnamə əlavə olunur.  

119. Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkilinə (ombudsmana) və 

cəzaçəkmə müəssisələrinin fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirən orqanlara ünvanlanmış ərizə, 

şikayət və təkliflər senzuradan keçirilmir və bir gün ərzində (istirahət, bayram və ümumxalq 

hüzn günləri istisna olmaqla) göndərilir. 

120. Ərizə, şikayət və təkliflərdə göstərilən məsələlərin həlli, onların ünvanlandığı dövlət 

orqanlarının, ictimai təşkilatların və vəzifəli şəxslərin səlahiyyətlərinə aid deyildirsə, həmin 

orqanlara (ictimai təşkilatlara) və ya şəxslərə göndərilmir. Bu barədə cəzaçəkmə müəssisəsinin 

müdiriyyəti tərəfindən ərizəni vermiş şəxsə imza etdirməklə izah verilir və ərizəni aidiyyəti 

üzrə göndərmək məsləhət görülür. Ərizə vermiş məhkum cəzaçəkmə müəssisəsi 

müdiriyyətinin hərəkətini düzgün hesab etmədikdə, o, göndərilməyən ərizəsini əlavə etməklə, 

cəzaçəkmə müəssisələrinin fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirən orqana müəssisə 

müdiriyyətinin hərəkətindən şikayət verə bilər. 

121. Yazılı ərizə, şikayət və təkliflər cəzaçəkmə müəssisəsinin dəftərxanasında qeydiyyata 

alınır və üç gün müddətində ünvan sahibinə göndərilir. Şifahi ərizə, şikayət və təkliflər isə 

məhkumların şəxsi qəbulu jurnalında qeydiyyata alınır. 

122. Ərizə, şikayət və təkliflərə alınmış cavablar üç gündən gec olmayaraq məhkumlara 

imza etdirilməklə elan olunur və onların şəxsi işlərinə əlavə edilir.  

123. Ərizə, şikayət və təkliflər məhkumun şəxsi hesabında olan vəsait hesabına göndərilir. 

Məhkumun şəxsi hesabında vəsait olmadıqda, Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları 

üzrə müvəkkilinə (ombudsınana), məhkəməyə və cəzaçəkmə müəssisələrinin fəaliyyətinə 

nəzarəti həyata keçirən orqanlara ünvanlanmış ərizə və şikayətlərin göndərilməsi üçün xərclər 

cəzaçəkmə müəssisələrinin saxlanılması üçün smeta ilə nəzərdə tutulmuş vəsaitlər hesabına 

ödənilir.  

124. Məhkum öz təklif, ərizə və şikayətlərini dövlət dilində və ya başqa dildə verə bilər, 

zəruri hallarda isə bu məqsədlər üçün cəzanı icra edən müəssisə və ya orqan tərəfindən təqdim 

edilən tərcüməçi xidmətindən istifadə edə bilər. 

 

Məhkumların qohumları və digər şəxslərlə görüşləri 

 

125. Məhkumlara cəzaçəkmə müəssisəsinin ərazisində dörd saatadək qısa müddətli və bir 

gündən üç günədək uzun müddətli görüşlər verilir. Görüşlərin sayı və növləri Azərbaycan 



Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi ilə müəyyən edilir. Müxtəlif cəzaçəkmə 

müəssisələrində cəza çəkən məhkumlara bir-biri ilə görüşməyə yol verilmir. 

126. Məhkumlara qohumları və digər şəxslərlə qısa müddətli görüş, müəssisə müdiriyyəti 

nümayəndəsinin iştirakı ilə verilir. Məhkumlara müsbət təsir göstərə biləcək digər şəxslərlə 

görüş üçün cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti tərəfindən şərait yaradılır. Görüşün təqdim 

olunmasına etiraz edildikdə, məhkumun və ya onunla görüşmək istəyən şəxsin ərizəsində 

etirazın səbəbləri barədə qeyd aparılır. 

127. Məhkumlara uzun müddətli görüşlər birlikdə yaşamaq hüququ ilə yaxın qohumlarla 

(arvadı, əri, valideynləri, babası, nənəsi, övladları, övladlığa götürənlər və götürülənlər, 

nəvələri, qardaşları və bacıları ilə) verilir. 

128. Uzun müddətli görüş ərzində məhkum sonradan işləyib əvəzini ödəmək şərti ilə və ya 

əmək məzuniyyəti hesabına işdən azad olunur. 

129. Epidemioloji xəstəliklər, təbii fəlakətlər və cəzaçəkmə müəssisəsinin normal fəaliyyət 

göstərməsinə mane olan digər fövqəladə hallar zamanı görüşlərin təqdim edilməsi müvəqqəti 

dayandırıla bilər. 

130. Bir görüşün hissə-hissə verilməsinə icazə verilmir. Məhkumun xahişi ilə uzun müddətli 

görüşlər qısa müddətli görüşlərlə əvəz edilə bilər. Ağır xəstəliyi ilə əlaqədar həyatı üçün 

təhlükə yaranan məhkumun yaxın qohumlarına ona baş çəkmək üçün cəzaçəkmə 

müəssisəsinin müdiriyyəti tərəfindən imkan yaradılır. 

 

Görüşlərin təqdim edilməsi və keçirilməsi qaydaları 

 

131. Görüşə icazə müəssisə rəisi və ya onu əvəz edən şəxs tərəfindən məhkumun, yaxud 

görüşə gəlmiş şəxsin ərizəsi əsasında verilir. Görüşə gəlmiş şəxsin şəxsiyyətini, habelə  

məhkumla qohumluq əlaqəsini təsdiq edən sənədlər - pasport, şəxsiyyət vəsiqəsi, doğum 

haqqında şəhadətnamə, nikah haqqında şəhadətnamə  ola bilər. 

132. Görüşə gəlmiş şəxslər müəssisə rəisi və ya onun müavini, yaxud dəstə rəisi və ya 

müəssisə rəisinin növbətçi köməkçisi tərəfindən qəbul olunur. Onlar məhkumun davranışı 

haqqında məlumatlandırılır. Onlara görüş zamanı davranış qaydaları izah olunur, məhkuma 

gizli hər hansı əşya verilməsinin qadağan olunduğu və müəyyən olunmuş qaydaların görüş 

zamanı pozulacağı halda görüşün dərhal dayandırılacağı barədə xəbərdarlıq edilir. 

Pul, qiymətli kağızlar və əşyalar, cəzaçəkmə müəssisələrində istifadəsi qadağan olunmuş 

əşyalar xüsusi jurnalda (əlavə 17) imza etməklə müvəqqəti saxlanılması üçün görüşün 

keçirilməsi üzrə nəzarətçiyə təhvil verilir. 

Görüşə gəlmiş şəxsin cəzaçəkmə müəssisələrində saxlanılması qadağan olunan əşya və malı 

məhkuma verəcəyi və ya məhkumdan hər hansı əşyanı, malı və ya yazını alacağı barədə kifayət 

qədər əsas olduqda, cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi görüşə gəlmiş şəxsə, onun əşya və 

paltarlarına görüşdən əvvəl və sonra baxışın keçirilməsinə razılıq verəcəyi təqdirdə, görüşün 

təqdim ediləcəyini elan edir. Belə baxış bu Qaydalarla müəyyən edilmiş qaydada keçirilir. 

Baxışdan gizlədilmiş qadağan olunan əşyalar və bu əşyaları məhkumlara verməyə cəhd edən 

şəxslər aşkar edildikdə, bu əşyaları gətirən şəxs Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə 

müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyır. Görüşə gəlmiş şəxs, onun əşya və paltarlarına 

baxışın keçirilməsindən imtina etdikdə, ona məhkumla uzun müddətli görüş verilmir, qısa 

müddətli görüş isə məhkumun buna hüququ olduqda verilə bilər.     

133. Məhkuma üç nəfərədək yetkinlik yaşına çatmış şəxslə görüş verilir. Həmin şəxslərlə 

birlikdə məhkumun yetkinlik yaşına çatmayan uşaqları da görüşdə iştirak edə bilərlər.  

134. Görüşlərin müddəti cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti tərəfindən müəyyən edilir. 

Bütün hallarda qısa müddətli görüş 2 saatdan, uzun müddətli görüş isə bir gündən az olmayan 

müddətə təqdim olunur.  



135. Məhkumlar görüşə səliqəli görkəmdə gəlməlidirlər. Uzun müddətli görüş dövrü üçün 

məhkuma görüşlərin keçirilməsi üzrə nəzarətçidə saxlanılan dəyişik fondundan alt və üst 

paltarları, ayaqqabı verilir. Məhkumun üzərində görüşdən əvvəl və sonra tam axtarış aparılır. 

Onlara özləri ilə uzunmüddətli görüş otağına yalnız gigiyena ləvazimatı və tütün məmulatları  

götürməyə icazə verilir. 

136. Qısa müddətli görüşə gəlmiş şəxslərə özləri ilə görüş otağına ərzaq və əşyalar 

keçirmələrinə icazə verilmir. 

Uzun müddətli görüşə gəlmiş şəxslər özləri ilə ərzaq məhsulları (spirtli içkilərdən başqa), 

habelə məhkumlara saxlanılması qadağan olunmamış əşya və mallar götürə bilərlər. 

137. Görüş zamanı məhkumlara və ya onlar tərəfindən görüşə gəlmiş şəxslərə hər hansı 

sənədlərin, sxemlərin, yazıların və sairənin verilməsinə yol verilmir. Qısa müddətli görüş 

zamanı danışıq, görüşə gəlmiş şəxslər tərəfindən seçilən dildə aparılır. Əgər cəzaçəkmə 

müəssisəsinin müdiriyyətinin nümayəndələri danışığın aparıldığı dili bilməzsə, tərcüməçi 

dəvət oluna bilər. Tərcüməçi qismində digər məhkumlari cəlb etmək qadağandır.  

138. Öz vəzifələrini yerinə yetirərkən, cəzaçəkmə müəssisələrinə baş çəkən icraatında olan 

cinayət işləri üzrə istintaq və digər prosessual hərəkətləri aparan təhqiqatçıların və ya 

müstəntiqlərin, ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorların, habelə 

məhkuma nəzarəti funksiyalarını həyata keçirən hakimlərin məhkumlarla görüşü, tərəflərin 

razılığı ilə təklikdə keçirilə bilər. Bu görüşlərin keçirilməsi zamanı, məhkumlarla görüşən 

vəzifəli şəxslərin təhlükəsizliyi həmin müəssisələrin müdiriyyəti tərəfindən təmin edilir. 

Məhkumların islah edilməsində ictimaiyyətin iştirakının və penitensiar müəssisələrin işinə 

ictimai nəzarətin həyata keçirilməsində qeyri-hökumət təşkilatlarının və ictimaiyyətin geniş 

dairəsinin iştirakını təmin etmək məqsədilə təşkil olunmuş İctimai Komitənin üzvləri zəruri 

hallarda penitensiar müəssisələrin nümayəndəsinə görmək imkanı verən, lakin eşitməyi istisna 

edən şəraitdə məhkumlarla təklikdə söhbət edə bilərlər.3    

139. Görüşdə davranış qaydası pozulduqda, nəzarətçi dərhal görüşü dayandırır və bu 

barədə görüşə icazə vermiş şəxsə, o olmadıqda isə müəssisə rəisinin növbətçi köməkçisinə 

məruzə edir və onun qəbul etdiyi qəti qərarı yerinə yetirir. 

140. Məhkumlarla görüşə gəlmiş şəxslərin yerləşdirilməsi üçün mehmanxanası olmayan 

yaşayış məntəqələrində yerləşən cəzaçəkmə müəssisələrinin nəzdində qonaq evləri yaradılır. 

Bu evlərdən, habelə uzunmüddətli görüş otaqlarından istifadə haqqı görüşə gəlmiş şəxslərdən 

və ya  məhkumlardan tutulur.    

141. Görüş otaqları, bu Qaydalarla müəyyən edilmiş siyahıya uyğun (əlavə 18) inventarla 

təchiz  olunur. 

 

Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) və 

vəkillərin məhkumlarla görüşü 

 

142. Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) maneəsiz 

və əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən cəzaçəkmə müəssisələrinə daxil ola, orada saxlanılan 

şəxslərlə görüşüb, təkbətək söhbət edə bilərlər. 

143. Hüquqi yardım almaq üçün məhkumların özlərinin, yaxın qohumlarının və ya onların 

qanuni nümayəndələrinin ərizəsinə əsasən məhkumlara vəkillərlə, habelə belə yardım 

göstərmək hüququna malik olan digər şəxslərlə görüş verilir. Bu görüşlərin sayı və müddəti 

məhdudlaşdırılmır və cəzaların icrası qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş görüşlərin sayına 

daxil edilmir. Görüşlər məhkumlar üçün işdən kənar vaxtlarda və yalnız yuxudan durma 

vaxtından yatma vaxtınadək təqdim edilir.  



144. Vəkil və ya hüquqi yardım göstərmək hüququna malik olan digər şəxs cəzaçəkmə 

müəssisəsinə onun şəxsiyyətini və səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi təqdim etdikdə buraxılır. 

Belə görüşlər tərəflərin arzusu ilə təklikdə və bu Qaydalara riayət etməklə keçirilir. 

Məhkumların telefon danışıqları 

145. Müddəti on dəqiqə olmaqla ömürlük azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzaya 

məhkum olunmuş şəxslər ildə altı, digər məhkumlar isə ildə on iki dəfə telefonla danışmaq 

hüququna malikdirlər. Şəhərlərarası telefon danışıqlarının haqqı məhkumun şəxsi vəsaiti 

hesabına və ya yaxın qohumları tərəfindən ödənilir. Texniki imkanlar olmadıqda bir telefon 

danışığı bir qısa müddətli görüşlə əvəz edilə bilər.  

146. Məhkumun xahişi ilə onun yeni cəzaçəkmə müəssisəsinə gəlməsi ilə əlaqədar, 

həmçinin müstəsna hallarda (yaxın qohumunun ölümü, həyatını təhlükə altına alan ağır 

xəstəliyi, təbii fəlakətlə əlaqədar) ona cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti tərəfindən əlavə 

telefon danışığına icazə verilə bilər. 

147. Tənbeh tədbiri kimi cərimə və intizam təcridxanalarında, kamera tipli otaqlarda, 

birnəfərlik kameralarda saxlanılan məhkumların telefon danışıqlarına yalnız müstəsna hallarda 

icazə verilə bilər.  

148. Cəzaçəkmə müəssisələrində saxlanılan məhkumlar arasında telefon danışıqlarına icazə 

verilmir.  

149. Məhkumların telefon danışıqlarına cəzaçəkmə müəssisəsinin işçi heyəti tərəfindən 

nəzarət edilir.  

150. Məhkumların telefon danışıqlarının aparılması üçün cəzaçəkmə müəssisəsində xüsusi 

otaq təşkil edilir. 

151. Məhkumlar, onlara şəhərlərarası telefon danışıqlarının təqdim edilməsi üçün 

müəssisənin rəisinə danışacaqları şəhərin adını, abonentin telefon nömrəsini və danışıq 

müddətini göstərməklə ərizə ilə (əlavə 19) müraciət edirlər.  

152. Şəhərlərarası telefon danışıqlarının haqqı telefon danışığına görə rabitə qovşağından 

cəzaçəkmə müəssisəsinə daxil olan qəbz əsasında məhkumun şəxsi hesabında olan vəsaitdən 

ödənilir.  

Məhkumun yaxın qohumları tərəfindən şəhərlərarası telefon danışıqlarına görə haqqın 

ödənilməsi üçün, onlar əvvəlcədən məhkumun şəxsi hesabına pul vəsaiti keçirməlidirlər.  

153. Məhkumlara təqdim edilmiş telefon danışıqlarının uçotu dəstə rəisləri tərəfindən ayrıca 

kartoçkalarda aparılır. Bu kartoçkalar dəstə rəislərində saxlanılır. 

 

Görüş, sovqat, bağlama və banderolların  uçotu 

 

154. Məhkumların adına daxil olan bağlama, sovqat və banderolların, habelə onlara təqdim 

edilən görüşlərin uçotu xüsusi hesabat blankları kimi saxlanılan və hesaba alınan xüsusi 

kartoçkalarda, bağlama və banderollara qoyulmuş əşyaların uçotu isə xüsusi jurnalda (əlavə 16) 

nəzarətçilər tərəfindən aparılır. 

 

Məhkumlara görüşlərin təqdim edilmə, sovqat, bağlama və banderolların verilmə 

müddətlərinin hesablanması 

 

155. Məhkuma istintaq təcridxanasında axırıncı görüşün nə vaxt verilməsindən asılı 

olmayaraq, cəzaçəkmə müəssisəsinə gəbul edildikdən dərhal sonra görüş verilə bilər. 

Məhkumun uzun müddətli və qısa müddətli görüşlər almaq hüququ olduqda, o, hansı növ 

görüşdən ilk növbədə istifadə edəcəyini özü müəyyən edir. 

Sonrakı görüşlərin təqdim edilmə vaxtı, məhkuma il ərzində verilən eyni növlü görüşlərin 

sayını on iki aya bölməklə müəyyən edilir. 



156. Karantinlə, təbii fəlakətlə və ya digər fövqəladə hallarla əlaqədar məhkumlara 

görüşlərin verilmədiyi vaxt, cərimə və ya intizam təcridxanalarında, kamera tipli otaqlarda, 

xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrinin birnəfərlik kameralarında məhkumun saxlanıldığı 

vaxt növbəti görüşlərin verilmə müddətinə hesablanır.  

157. Məhkum cəzaçəkmə müəssisəsinə qəbul edildiyi gündən sovqat, bağlama və banderol 

almaq hüququna malikdir. 

158. Sovqat,  bağlama və banderolların verilmə vaxtı, məhkuma il ərizində verilən sovqat,  

bağlama və banderolların sayını on iki aya bölməklə müəyyən edilir. 

159. Kamera tipli otaqlarda və ya birnəfərlik kameralarda saxlanılan məhkumlar burada 

olduqları müddətdə bir bağlama, sovqat və ya banderol almaq hüququna malikdirlər. cərimə 

və intizam təcridxanalarında, kamera tipli otaqlarda, xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrinin 

birnəfərlik kameralarında məhkumların saxlanıldığı müddət onların növbəti bağlama, sovqat 

və banderol almaq müddətinə hesablanır.     

 

VIII FƏSİL 

 

Məhkum qadınların cəzaçəkmə müəssisəsindən kənarda yaşaması. Məhkumların 

məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələrinə göndərilməsi. Məhkumlara müşayiətsiz hərəkət 

etmək hüququnun verilməsi 

 

Məhkum qadınların cəzaçəkmə müəssisəsindən kənarda yaşaması 

 

160. Əməyə vicdanlı münasibət bəsləyən və cəzaçəkmə rejiminin tələblərinə riayət edən, 

habelə cəza müddətinin ən azı üçdə birini çəkmiş məhkum qadınlara cəzaçəkmə müəssisəsi 

müdiriyyətinin əsaslandırılmış və PX (Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində - NMR-nın 

Ədliyyə Nazirliyi) ilə razılaşdırılmış qərarı (əlavə 20) ilə hamiləliyə və ya doğuşa görə qanunla 

müəyyən edilmiş qaydada işdən azad edildikləri vaxt ərzində, habelə uşaq üç yaşına çatanadək 

cəzaçəkmə müəssisəsindən  kənarda yaşamağa icazə verilə bilər.     

161. Müəssisədən kənarda yaşayan məhkum qadınlara cəzaçəkmə müəssisəsinin 

müdiriyyəti tərəfindən müəyyən olunmuş nümunədə vəsiqə (əlavə 21) verilir. Həmin 

vəsiqələrin blankları mətbəə üsulu ilə hazırlanır və xüsusi hesabat blankları kimi saxlanılır və 

hesaba alınır. Cəzaçəkmə müəssisəsindən kənarda yaşamaq üçün icazənin ləğv edilməsi barədə 

qərar çıxarıldıqda, məhkum qadına verilmiş vəsiqə müəssisənin xüsusi hissəsinə təhvil verilir. 

162. Müəssisədən kənarda yaşayan məhkum qadınlar öz dəstələrinin tərkibindən 

çıxarılmırlar. Onlarla əmək haqqı üzrə tam haqq-hesab aparılır, şəxsi əşyalar və şəxsi 

hesablarındakı pullar özlərinə verilir. 

163. Cəzaçəkmə müəssisələrindən  kənarda yaşamağa icazə verilmiş məhkum qadınlar: 

163.1. Cəzaçəkmə müəssisəsinin ərazisi yaxınlığında yaşaması üçün yerləşdirilir və 

müdiriyyətin daimi müşahidəsi altında olurlar; 

163.2. adi həyatda işlədilən paltar geyinə  bilərlər; 

163.3. məhdudiyyətsiz halda yazışa bilər, pul baratları ala bilər və nağd puldan istifadə edə 

bilər,  qohumları, həkimi ilə və başqa şəxslərlə görüşə bilər, sovqat,  bağlama və banderol ala 

bilərlər; 

163.4. hüdudları cəzaçəkmə müəssəsinin müdiriyyəti tərəfindən müəyyən edilən ərazi 

daxilində sərbəst gediş-gəliş hüququndan istifadə  edə  bilərlər. 

164. cəzaçəkmə müəssisəsindən kənarda yaşamasına icazə verilmiş məhkum qadınlar 

üzərində müşahidə onların yaşadığı yerlərdə yoxlanılması və ya cəzaçəkmə müəssisəsinin 

müdiriyyəti tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada həftədə bir dəfədən az olmayaraq 

müəssisədə qeydiyyatdan keçməsi ilə həyata keçirilir.     



165. Məhkum qadınların cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilməsi və ya cəzanın 

çəkilməmiş hissəsinin daha yüngül cəza növü ilə əvəz edilməsi məsələsinə müəyyən edilmiş 

ümumi qaydada baxılır.  

166. Cəzaçəkmə rejimi və ya davranış qaydaları məhkum qadın tərəfindən müntəzəm və ya 

qəsdən pozulduqda, cəzaçəkmə müəssisəsi müdiriyyətinin əsaslandırılmış və PX-nin  

(Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində - NMR-nın Ədliyyə Nazirliyinin) rəhbərliyi ilə  

razılaşdırılmış qərarına (əlavə 22) əsasən cəzaçəkmə müəssisəsindən kənarda yaşamaq üçün 

verilmiş icazə ləğv edilir, məhkum qadın isə cəzasını çəkmək üçün cəzaçəkmə müəssisəsinə 

qaytarılır. 

 

Məhkumların məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələrinə göndərilməsi 

 

167. Məhkumların məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələrinə göndərilməsi Azərbaycan 

Respublikası Cəzaların İcrası Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada həyata keçirilir.  

168. Məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsində saxlanılan hər bir məhkuma müdiriyyət 

tərəfindən müəyyən olunmuş nümunədə vəsiqə (əlavə 23) verilir. 

 

Məhkumların müşayiətsiz hərəkət etməsi 

 

169. Təsərrüfat və məişət xidməti işi üçün cəzaçəkmə müəssisələrində müəyyən müddətə 

azadlıqdan məhrumetmə növündə cəza çəkən və müsbət xarakterizə olunan məhkumlara cəza 

müddətinin ən azı üçdə bir hissəsini çəkdikdən sonra onların gördüyü işin xüsusiyyətinə görə 

zəruri hallarda cəzaçəkmə müəssisəsindən kənarda müşayiətsiz hərəkət etməyə icazə verilə 

bilər. Hər bir cəzaçəkmə müəssisəsində müşayiətsiz hərəkət etməsinə icazə verilən 

məhkumların sayı PX (Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində - NMR Ədliyyə Nazirliyi) 

tərəfindən müəyyən olunur. 

170. Cinayətlərin xüsusi təhlükəli residivinə görə məhkum olunmuş şəxslərə, ömürlük 

azadlıqdan məhrumetmə növündə cəza çəkən şəxslərə, ömürlük azadlıqdan məhrumetmə 

növündə cəzası müəyyən müddətə azadlıqdan məhrumetmə növündə cəza ilə əvəz olunmuş  

şəxslərə, tibbi xarakterli məcburi tədbirlər keçməli olan şəxslərə, bir cəzaçəkmə müəssisəsində 

altı aydan az müddətdə cəza çəkən məhkumlara, tənbehi olan məhkumlara, cəzasının icrası 

dövründə qəsdən törədilmiş cinayətlərə görə yenidən məhkum olunmuşlara, vərəm xəstəliyinə 

tutulmuş şəxslərə (vərəm çöplərini ifraz edənlərə), zöhrəvi xəstəliklərdən tam müalicə kursu 

keçməmiş məhkumlara  cəzaçəkmə müəssisəsindən kənarda müşayiətsiz hərəkət etməyə icazə 

verilmir.         

 

Məhkumlara müşayiətsiz hərəkət etmək hüququnun verilməsi qaydası 

 

171. Məhkuma cəzaçəkmə müəssisəsindən kənarda müşayiətsiz hərəkət etməyə icazə 

müəssisə rəisinin əsaslandırılmış və PX-nin (Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində - 

NMR-nın Ədliyyə Nazirliyinin) rəhbərliyi ilə razılaşdırılmış qərarına əsasən (əlavə 24) verilir. 

Qərar məhkumun şəxsi işinə əlavə edilir. 

172. Müşayiətsiz hərəkət etmək hüququ verilmiş məhkuma müəyyən olunmuş nümunədə 

buraxılış vərəqəsi (əlavə 25) verilir. Buraxılış vərəqəsinə nəzarət talonu (əlavə 26) əlavə edilir. 

Buraxılış vərəqəsinin blankları mətbəə üsulu ilə hazırlanır və onlar xüsusi hesabat blankları 

kimi saxlanılır və hesaba alınır. Buraxılış vərəqəsi verilməzdən əvvəl, mühafizə olunan ərazidən 

kənarda müşayiətsiz hərəkət etməyə icazə verilmiş məhkumların davranış qaydaları (əlavə 27) 

məhkuma imza etdirilməklə elan olunur və onun şəxsi işinə əlavə edilir. 



173. Məhkuma yalnız buraxılış vərəqəsində göstərilmiş saatlarda marşrut üzrə müşayiətsiz 

hərəkət etməyə icazə verilir. Məhkumun yaşayış sahəsindən çıxması və ora qayıtması 

məhkumların işlərə çıxarılması cədvəli ilə tənzimlənir. Ayrı-ayrı  hallarda, məhkuma yerinə 

yetirdiyi işin xüsusiyyətindən asılı olaraq günün müxtəlif vaxtlarında cəzaçəkmə 

müəssisəsindən kənara çıxmaq üçün buraxılış vərəqəsi verilə bilər. 

174. Müşayiətsiz hərəkət etmək hüququ verilmiş məhkumlar cəzaçəkmə müəssisəsinin ayrı 

yaşayış binalarında yerləşdirilə bilərlər. 

Müşayiətsiz hərəkət etmək hüququ verilmiş məhkumların cəzaçəkmə müəssisəsindən 

kənarda yaşamasına yol verilmir. 

175. Məhkum tərəfindən davranış qaydaları pozulduqda və ya işin xüsusiyyəti dəyişdikdə, 

o, cəzaçəkmə müəssisəsi müdiriyyətinin əsaslandırılmış və PX ilə razılaşdırılmış qərarına (əlavə 

28) əsasən müşayiətsiz hərəkət etmək hüququndan məhrum edilir. Müşayiətsiz hərəkət etmək 

hüququndan məhrum edilmiş məhkumdan buraxılış vərəqəsi alınır və akt tərtib etməklə məhv 

edilir. 

IX FƏSİL 

 

Məhkumların təcrid edilməsini təmin edən tədbirlər. Axtarış və baxışın keçirilməsi 

qaydası 

 

Mülki işçilərlə məhkumların birgə işi 

176. Məhkumların təcrid edilməsi məqsədi ilə cəzaçəkmə müəssisələrinin, habelə 

məhkumların əməyindən istifadə edən digər nazirlik və təşkilatların istehsalat obyektlərində 

istehsalatın normal fəaliyyətini təmin etmək üçün, işləyən məhkumların 15 faizdən çox 

olmayan və onların əməyinə bilavasitə rəhbərlik edən mülki işçi heyətinin, habelə ixtisaslı 

işçilərin işləməsinə yol verilir.   

177. Cəzaçəkmə müəssisələrinin müdiriyyəti mülki işçi heyətinin, bir qayda olaraq, 

məhkumlarla eyni cinsdən olan şəxslərdən komplektləşdirilməsi üçün tədbirlər görür. 

178. Məhkumlarla birgə işləyən şəxslər cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti tərəfindən 

müəyyən edilmiş ünsiyyət qaydasına riayət etməyə borcludurlar. Bu barədə onlardan yazılı 

iltizam (əlavə 29) alınır. Məhkumlara ərzaq məhsullarının, pulun, məktubun, spirtli içkilərin, 

digər əşya və malların verilməsinə yol verilmir. Bu qayda pozulduğu halda, cəzaçəkmə 

müəssisəsinin müdiriyyəti təqsirli şəxslərin məhkumlar işləyən obyektlərə daxil olmasını 

qadağan edir və onların intizam məsuliyyətinə cəlb olunması üçün tədbirlər görür.  

179. Məhkumların istehsalat tapşırıqlarını yerinə yetirmələrinə və cəzanın çəkilməsi 

qaydalarının tələblərinə riayət etmələrinə nəzarət etmək məqsədi ilə onların işlədikləri 

istehsalat obyektlərinə cəzaçəkmə müəssisəsi müdiriyyətinin nümayəndələri ayrılır. 

 

Cəzaçəkmə müəssisələrinin ərazisindəki sahələrə buraxılışın bəzi şərtləri 

 

180. Cəzaçəkmə müəssisələrinin ərazisindəki yaşayış və istehsalat sahələrinə buraxılış rejimi 

müəssisənin müdiriyyəti tərəfindən müəyyən olunur və nəzarətçilər tərəfindən həyata keçirilir. 

181. Cəzaçəkmə müəssisələrinin və məhkumlar işləyən istehsalat obyektlərinin ərazisinə 

daxil olan şəxslərə özləri ilə hər hansı çantanı, əşyanı, malı və sairəni keçirmək qadağandır.  Bu 

əşyalar və mallar saxlanılma üçün nəzarət-buraxılış məntəqəsində xüsusi təşkil olunmuş yerə 

təhvil verilir. Peşə və orta ümumtəhsil məktəblərinin müəllimlərinə məşğələlərin keçirilməsi 

üçün zəruri olan vəsaitləri yaşayış sahəsinə keçirməyə icazə verilir. 

182. Cəzaların icrası qanunvericiliyinə əsasən cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti həmin 

müəssisənin ərazisinə daxil olan və oradan çıxan şəxslərə, toxunulmazlıq hüququna malik olan 

şəxslər istisna olmaqla, onların əşyalarına, nəqliyyat vasitələrinə baxış keçirmək və bu 



Qaydlarla müəyyən edilmiş siyahı (əlavə 30) üzrə qadağan olunmuş əşya və sənədləri 

götürmək hüququna malikdir. 

Baxışın keçirilməsi barədə qərarı cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi və ya onun müavini, onlar 

olmadıqda isə müəssisə rəisinin növbətçi köməkçisi qəbul edir. Cəzaçəkmə müəssisəsindən 

kənarda yerləşən istehsalat obyektinin ərazisinə daxil olan və çıxan şəxslərə baxışın keçirilməsi 

barədə qərarı həmin obyektin mühafizəsini həyata keçirən qarovul rəisi qəbul edir. 

183. Şəxsi baxış, əşya və nəqliyyat vasitələrinə baxış cəzaçəkmə müəssisəsinin mühafizəsini 

həyata keçirən hərbi qulluqçular, nəzarətçilər, habelə cəzaçəkmə müəssisəsi rəisinin göstərişi ilə 

digər şəxslər tərəfindən keçirilir. Əşya və nəqliyyat vasitələrinə baxış, onların sahibinin iştirakı 

ilə keçirilir. Şəxsi baxış müdiriyyətin iki nümayəndəsinin iştirakı ilə, müəssisədən kənarda 

yerləşən istehsalat obyektlərində isə  iki  hərbi  qulluqçunun  iştirakı ilə keçirilir.  

Baxış keçirilməzdən əvvəl şəxsə məhkumlara əldə edilməsi və saxlanılması qadağan olunan 

əşya və malları təhvil vermək təklif olunur.  

184. Şəxsi baxış keçirən şəxs, üzərində baxış keçirilən şəxslə eyni cinsdən  olmalıdır. Şəxsi 

baxış növbətçi hissəsindəki otaqda və ya nəzarət-buraxılış məntəqəsində keçirilir. Bir otaqda 

eyni vaxtda bir neçə şəxs üzərində baxış keçirmək qadağandır. 

185. Şəxsi baxış, habelə əşyalara və nəqliyyat vasitələrinə baxış  keçirən vəzifəli şəxslər baxış 

keçirilən şəxslərlə münasibətdə nəzakətli olmalı, onların ləyaqətini alçaldan hərəkətlərə yol 

verməməlidir. 

 

Məhkumlar üzərində, binalarda, yaşayış və istehsalat sahələrində axtarışın və onlara 

baxışın keçirilməsi qaydası 

 

186. Axtarış və baxış məhkumlardan qadağan edilmiş əşyaların götürülməsi, onların 

gizlədildiyi yerlərin və lağımatmaların aşkar edilməsi, habelə gizlənmiş məhkumların tapılması 

məqsədi ilə həyata keçirilir. 

Məhkumlar üzərində, cəzaçəkmə müəssisələrinin ərazisindəki binalarda axtarış, yaşayış 

sahəsinin ərazisində və istehsalat obyektlərinə baxış tədbirləri həm planlı, həm də qəfləti ola 

bilər. 

187. Məhkumlar üzərində şəxsi axtarış, paltarlarını soyundurmaqla tam və paltarlarını 

soyundurmadan keçirilən natamam axtarışa bölünür. 

Axtarış məhkumla eyni cinsdən olan şəxs tərəfindən aparılır. 

Məhkumlar üzərində axtarış aşağıdakı hallarda mütləq qaydada aparılır: 

- cəzaçəkmə müəssisəsinə daxil olarkən və oradan çıxarkən; 

- işdən yaşayış sahəsinə qayıdarkən; 

- cərimə və intizam təcridxanasına, kamera tipli otağa, birnəfərlik kameraya keçirilərkən və 

oradan azad edilərkən;  

- görüşdən əvvəl və sonra; 

- rejimi pozduqda, qaçdıqda və digər cinayət törətdikdə. 

188. Məhkumlar üzərində tam axtarış müəssisəyə daxil olarkən və oradan çıxarkən, kamera 

tipli otağa, cərimə (intizam) təcridxanasına, birnəfərlik kameraya keçirilərkən, habelə 

cəzaçəkmə müəssisəsinin məsul şəxslərinin sərəncamı ilə digər hallarda aparılır.  

189. Natamam axtarış zamanı məhkuma qadağan olunmuş əşyaları təhvil vermək təklif 

olunur.  

190. Tam axtarış nəzarət-buraxılış məntəqəsində və ya ona yaxın ərazidə təchiz edilmiş 

xüsusi otaqda aparılır. 

191. Ümumi axtarışın və baxışın nəticələri barədə akt tərtib olunur. Aktda aşağıdakılar 

göstərilir: 

191.1. Axtarışın məqsədi, yeri və tarixi; 



191.2. Axtarışda iştirak etmiş şəxslər; 

191.3. Götürülmüş qadağan olunmuş əşyaların siyahısı (miqdarı, çəkisi, tapıldığı yer); 

191.4. Məhkumlarda müəyyən edilmiş normadan artıq saxlanılan əşyaların ümumi siyahısı. 

Axtarışın keçirilməsinə rəhbərlik edən şəxs götürülmüş əşyaların məhv edilməsi və ya 

saxlanması üçün təhvil verilməsi barədə qərar qəbul edir və aktı imzalayır.   

192. Cəzaçəkmə müəssisələrinin yaşayış və istehsalat səhələrində baxış və axtarış tədbirləri 

keçirilərkən yataq ləvazimatlarına, inventarlara, daşınan əşyalara zərurət olmadan ziyan 

vurulmasına yol verilmir.   

193. Məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələrində baxış və axtarış tədbirləri yataqxanalarda, 

kommunal-məişət otaqlarında, istehsalat obyektlərində keçirilir. Baxış və axtarış tədbirlərinin 

keçirilmə vaxtı həmin müəssisələrin müdiriyyəti tərəfindən müəyyən edilir.  

 

X FƏSİL 

 

Təhlükəsizlik tədbirləri cəzaçəkmə müəssisələrində təhlükəsizlik tədbirləri 

 

194. Cəzaçəkmə müəssisələrinin işçi heyətinin qanuni tələblərinə tabe olmayan, onlara 

müqavimət göstərən, kütləvi iğtişaşlarda, insanların girov götürülməsində iştirak edən, 

vətəndaşlara hücum edən və ya digər ictimai təhlükəli hərəkətlər törədən məhkumlara, 

həmçinin  məhkumların cəzaçəkmə müəssisəsindən qaçması və ya qaçanların tutulması zamanı 

göstərilən hüquqazidd hərəkətlərin, habelə bu məhkumların ətrafdakı insanlara və ya özlərinə 

ziyan vurmasının qarşısının alınması, hazırlanan və ya törədilən cinayətlərin  qarşısının  

alınması məqsədilə  təhlükəsizlik tədbirləri (fiziki qüvvə, xüsusi vasitələr, xidməti itlər və odlu 

silah) tətbiq edilə bilər.   

195. Cəzaçəkmə müəssisələrində təhlükəsizlik tədbirlərinin tətbiqi qaydası qanunvericiliklə 

müəyyən edilir.        

 

Cəzaçəkmə müəssisələrində xüsusi saxlanma şəraiti 

 

196. Azərbaycan Respublikası Cəzaların İcrası Məcəlləsinin 77.1-ci maddəsinə uyğun olaraq 

cəzaçəkmə müəssisələrində müdiriyyətin, işçi heyətinin və ya məhkumların həyatı və 

sağlamlığı üçün təhlükə yaradan kütləvi iğtişaşlar, həmçinin təbii fəlakət və ya digər fövqəladə 

hadisələr baş verdikdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinin qərarına əsasən xüsusi 

saxlanma şəraiti tətbiq edilə bilər və ya məhkumlar eyni rejimli cəzaçəkmə müəssisəsinə 

keçirilə bilər.  

197. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində yerləşən cəzaçəkmə müəssisələrində 

xüsusi saxlanma şəraitinin tətbiqi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin 

qərarı ilə də tətbiq edilə bilər. Bu halda qəbul edilmiş qərarın təsdiqi üçün dərhal Azərbaycan 

Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə məlumat verilir. 

198. Təxirəsalınmaz hallarda cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi və ya onu əvəz edən şəxs bu 

Qaydaların 196-cı bəndində nəzərdə tutulan tədbirləri müstəqil həyata keçirir və bu barədə 

dərhal Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə və PX-yə (Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının ərazisində - Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə) müəyyən 

olunmuş qaydada məlumat verir. 

199. Xüsusi saxlanma şəraitinin tətbiq edildiyi dövr ərzində məhkumların Cəzaların İcrası 

Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulan hüquqlarının həyata keçirilməsi, istehsal, kommunal-məişət, 

mədəni-maarif, tibbi-sanitar və başqa xidmətlərin fəaliyyəti bu Qaydaların 196-cı bəndində 

göstərilən hallar aradan qaldırılanadək məhdudlaşdırıla bilər. Bu müddət ərzində məhkumlara 



görüşlərin verilməsi dayandırılır və cəzaçəkmə müəssisəsinə buraxılış xüsusi qaydada həyata 

keçirilir. 

Cəzaçəkmə müəssisəsində xüsusi saxlanma şəraiti tətbiq edilən müddətdə işçi heyətin 

hərəkətləri müvafiq normativ aktlarla müəyyən edilir. 

200. Xüsusi saxlanma şəraiti 30 gün müddətinə tətbiq edilir. Zərurət olduqda, bu müddət, 

xüsusi saxlanma şəraitini tətbiq etmiş vəzifəli şəxs tərəfindən 30 günədək uzadıla bilər. 

Qeyd olunan vəzifələr yerinə yetirildikdən sonra, müəssisənin normal iş fəaliyyətini təmin 

etmək üçün xüsusi tədbirlər planı hazırlanır və bərpa tədbirləri həyata keçirilir.         

 

Əl qandallarının tətbiq edilməsinin əsasları və qaydaları 

 

201. Məhkumlara əl qandalları yalnız cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi, onun əməliyyat-rejim 

işləri üzrə müavini, müəssisə rəisinin növbətçi köməkçisinin sərəncamı üzrə tətbiq edilir. 

202. Əl qandalları məhkumlara aşağıdakı hallarda tətbiq edilir: 

202.1. Qalmaqal saldıqda; 

202.2. Cəzaçəkmə müəssisələrinin işçi heyətinə fiziki müqavimət göstərdikdə, coşğunluq və 

ya digər zorakılıq hərəkətləri etdikdə; 

202.3. Cərimə (intizam) təcridxanasına, kamera tipli otağa və birnəfərlik kameraya 

getməkdən imtina etdikdə; 

202.4. Özünü öldürmə, özünə xəsarət yetirmə, digər məhkumlara və ya başqa şəxslərə 

hücum cəhdləri zamanı;   

202.5. Qaçan məhkumun tutulduqdan sonra müşayiət edilməsi zamanı. 

203. Əl qandalları onların tətbiq edilməsinə sərəncam vermiş şəxsin və ya yuxarı rəisin 

göstərişi ilə çıxarılır. 

204. Əl qandallarının tətbiq edilməsi barədə akt tərtib edilir. Əl qandallarının əsassız 

tətbiqinə yol vermiş şəxslər məsuliyyət daşıyırlar.  

205. Məhkumların həyatı üçün təhlükə yarandıqda (yanğın, təbii fəlakət və s.) və onlar 

qəflətən xəstələndikdə əl qandalları çıxarılır. Əl qandalları müşayiət olunanların təyin olunmuş 

yerə təhvil verilməsindən sonra və sanitar-təmizləmədən keçirilərkən çıxarılır. 

 

XI FƏSİL 

 

Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrumetmə və ömürlük azadlıqdan məhrumetmə 

növündə cəzalara məhkum olunmuş şəxslərin əməyə  cəlb edilməsi 

 

Məhkumların əməyə cəlb olunması 

 

206. Hər bir məhkum cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti tərəfindən müəyyən edilmiş 

yerdə və işlərdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmalıdır. Cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti 

məhkumların cinsini, yaşını, əmək qabiliyyətini, sağlamlığını, imkan daxilində ixtisaslarını 

nəzərə alaraq, onları faydalı əməyə cəlb etməlidir. Məhkumlar, bir qayda olaraq, cəzaçəkmə 

müəssisələrinin istehsalat sahələrində və cəzaçəkmə müəssisələrindən kənar digər istehsalat 

obyektlərində, müəyyən olunmuş qaydada, mühafizə və təcrid olunmaqla əməyə cəlb 

olunurlar. Məhkumlar cəzaçəkmə müəssisəsində müdiriyyətin icazəsi ilə fərdi əməklə məşğul 

ola bilərlər. 

207. Altmış yaşından yuxarı kişi, əlli beş yaşından yuxarı qadın məhkumlara, birinci və 

ikinci qrup əlilliyi olan məhkumlara, hamiləliyi dörd aydan çox olan və ya cəzaçəkmə 

müəssisələrinin nəzdindəki uşaq evlərində uşaqları olan qadın məhkumlara könüllülük 

əsasında işləməyə  icazə verilir. 



Yetkinlik yaşına çatmayan məhkumlar  əmək qanunvericiliyinə uyğun işə çəlb edilirlər. 

208. Həbsxanada cəza çəkən məhkumların əməyi ancaq həbsxana ərazisində təşkil olunur.   

209. Məhkumların əməyindən aşağıdakı işlərdə istifadə etmək qadağandır: 

209.1. Cəzaçəkmə müəssisələrinin idarə, şöbə və bölmələrində, habelə müxtəlif xidmət 

sahələrində; 

209.2. Şəxsi heyətin yerləşdiyi, silah-sursat və  sənədlər saxlanılan otaqlarda; 

209.3. Surət çıxaran aparatlarla, radioteleqraf və telefon texnikası ilə bağlı işlərdə 

(müdiriyyət nümayəndəsinin iştirakı ilə işləyən xətt montyorları istisna olmaqla); 

209.4. Satıcı, xəzinədar, anbar müdiri qismində; 

209.5. Dərmanların, partlayıcı və zəhərləyici maddələrin uçotu, saxlanılması və  verilməsi ilə 

bağlı işlərdə; 

209.6. Fotoqraf, minik və əməliyyat avtomobillərinin, habelə motosikletlərin, həbsxanada isə  

bütün növ avtonəqliyyat vasitələrinin sürücüsü qismində; 

209.7. Mülki işçilərin tabe olduqları vəzifələrdə; 

209.8. Müəssisədə istehsal olunan məhsulun keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirən 

vəzifələrdə. 

Ağır və ya xüsusilə ağır cinayətlərə görə azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin maddi-

məsul və mühasibat vəzifələrində əməyə cəlb edilməsi qadağandır.   

 

Cəzaçəkmə müəssisələrinin təsərrüfat və məişət xidməti 

 

210. Cəzaçəkmə müəssisələrinin təsərrüfat və məişət xidməti işlərinə mülki işçilər, habelə 

məhdud əmək qabiliyyətli və müsbət xarakterizə olunan məhkumlar cəlb olunurlar. 

211. Xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrinin yaşayış sahələrində təsərrüfat və məişət 

xidməti işlərinə həvəsləndirmə tədbiri kimi kamera tipli otaqlardan adi yaşayış binalarına 

keçirilmiş məhkumlar cəlb olunurlar. Bu müəssisələrin hüdudlarından kənarda təsərrüfat və 

məişət xidməti işlərinə, digər növlü cəzaçəkmə  müəssisələrində cəza çəkən məhkumlar cəlb 

olunurlar. 

212. İlk dəfə 5 ildən artıq olmayan müddətə azadlıqdan məhrumetmə növündə cəzaya 

məhkum olunmuş  və cəzasını ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrində çəkən məhkumlar  

müstəsna hallarda onların razılığı ilə (ərizəsinə əsasən) istintaq təcridxanasında, müalicə 

müəssisəsində və ya həbsxanada  təsərrüfat  və məişət xidməti işlərinə cəlb oluna bilərlər. 

Həmin məhkumlar istintaq təcridxanalarının, müalicə müəssisələrinin və ya habsxanaların 

maddi təminatı, abadlaşdırılması, habelə həmin müəssisələrin binalarının lazımi texniki 

vəziyyətdə saxlanılması ilə bağlı işlərə cəlb olunurlar. 

213. Təsərrüfat  və məişət xidməti  işlərinə cəlb olunan məhkumların sayı  müəssisə üçün 

müəyyən olunmuş yerləşdirilmə həddinin 7 faizindən çox olmamalıdır. 

 

Təsərrüfat və məişət xidməti işlərini yerinə yetirmək üçün məhkumların seçilmə qaydası 

 

214. Təsərrüfat və məişət xidməti işlərinə məhkumlar müvafiq xidmət sahələrinin rəisləri 

tərəfindən əməliyyat xidməti ilə razılaşdırılmaqla seçilir. Məhkumlar müəssisənin təsərrüfat və 

məişət  xidməti işlərinə cəzaçəkmə müəssisəsi rəisinin əmri ilə təyin olunur və əmrdən 

çıxarışlar onların şəxsi işlərinə əlavə olunur.   

215. Təsərrüfat və məişət xidməti işlərinə  cəlb olunmuş məhkumlar, bir qayda olaraq, bir 

dəstəyə ayrılırlar. Onların vəzifələri müvafiq xidmət sahələrinin rəisləri tərəfindən 

müəyyənləşdirilir. 

216. Adi yaşayış binaları (yataqxanalar, kameralar) üzrə növbətçilik edən məhkumların 

vəzifələri bu Qaydalarla müəyyən edilir (əlavə 31). 



 

Məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələrində məhkumların əməyə cəlb olunmasının  

xüsusiyyətləri 

 

217. Məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələrində cəza çəkən məhkumlar nəzarət altında həm 

bu müəssisələrin istehsalat obyektlərində, həm də digər nazirlik və təşkilatların istehsalat 

obyektlərində əməyə cəlb olunurlar. 

218. Ayrı-ayrı hallarda məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsi  rəisinin icazəsi ilə hər gün 

cəzaçəkmə yerinə qayıtmaq şərti ilə məhkumlar müəssisədən  kənarda da əməyə cəlb oluna 

bilərlər. 

219. Gördükləri işlərin xüsusiyyətinə uyğun olaraq və ya təlimlə əlaqədar zərurət olarsa, 

məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsi  rəisinin və ya onu əvəz edən şəxsin icazəsi ilə məhkumlar 

müəssisənin yerləşdiyi ərazidən kənarda, lakin Azərbaycan Respublikasının ərazisi 

hüdudlarında nəzarətsiz hərəkət  edə bilərlər.      

 

Yanğından mühafizə işində məhkumların əməyinin xüsusiyyətləri 

 

220. Cəzaçəkmə müəssisəsinin yanğından mühafizə xidmətində işə cəlb olunan məhkumlar 

yanğından mühafizə dəstəsinin tərkibində, yanğın avtomobillərinin durduğu yerdə istirahət və 

yatmaq hüququ ilə bütün gün ərzində növbə çəkirlər. 

 

Həbsxanalarda məhkumların  əməyindən istifadə edilməsinin xüsusiyyətləri 

 

221. Həbsxanada cəza çəkən məhkumların əməyi ancaq həbsxana ərazisində təşkil olunur. 

Onların  həbsxana hüdudlarından  kənardakı işlərə  çıxarılması  qadağandır. Həbsxanalarda 

istehsalat obyektləri mühafizə olunan ərazidə təcrid olunmuş binalarda yerləşirlər. Cinayətlərin 

xüsusi təhlükəli residivinə görə məhkum olunmuş şəxslər və ömürlük azadlıqdan məhrumetmə 

növündə cəzaya məhkum olunmuş şəxslər xüsusi təchiz  edilmiş  otaqlara işə çıxarılır. Bu 

otaqlarda əlavə mühafizə vasitələri quraşdırılır və bu məhkumların digər məhkumlardan təcrid 

edilməsi təmin edilir.  

Məhkumlar  iş yerlərindən və kameralardan çıxarılarkən onlar üzərində axtarış,  otaqlara 

isə baxış keçirilir.   

222. Zəruri hallarda həbsxananın müdiriyyəti orada cəza çəkən məhkumları təsərrüfat və  

məişət xidməti işləri üçün saxlanılan məhkumlardan ciddi təcrid etməklə həbsxana ərazisində 

təmir-tikinti işlərinə cəlb edə bilər. Həbsxanada cəza çəkən məhkumların bütün növ təsərrüfat 

və məişət xidməti işlərinə cəlb edilməsi qadağandır. Məhkumları iş yerlərinə işə çıxarmaq 

mümkün olmadıqda, bütün sanitar normaların və əməyin mühafizəsi qaydalarının tələblərinə 

riayət etməklə, onlar əməyə kameralarda cəlb oluna bilərlər. 

223. Həbsxanalarda məhkumların əməyi elə təşkil olunmalıdır ki, müxtəlif kateqoriyalı 

məhkumların bir-birindən ciddi təcrid olunması təmin edilmiş olsun. 

 

XII FƏSİL 

 

Müəyyən müddətə azadlıqdan  məhrumetmə və ömürlük azadlıqdan məhrumetmə 

növündə cəzalara məhkum olunmuş şəxslərin əməyinin  ödənilməsi 

 

Məhkumların əməyinin ödənilməsi 

224. Məhkumlar əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq əməyin ödənilməsi hüququna 

malikdirlər. 



225. Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrumetmə və ömürlük azadlıqdan məhrumetmə 

növündə cəzalara məhkum olunmuş şəxslərin əmək haqqının ödənilməsi şərtləri və qaydaları 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15.09.2001-ci il tarixli 149 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Məhkumların müəyyən müddətə azadlıqdan məhrumetmə və ömürlük 

azadlıqdan məhrumetmə növündə cəzaya məhkum olunmuş şəxslərin əmək haqqının 

ödənilməsi Qaydası” ilə müəyyən edilir. 

 

İş normalarının artıqlaması ilə və ya müəyyən edilmiş tapşırıqların nümunəvi yerinə 

yetirilməsinə görə əlavə pul xərcləmə şərtləri 

 

226. İş normalarını artıqlaması ilə yerinə yetirən və ya müəyyən edilmiş tapşırıqları 

nümunəvi yerinə yetirən məhkumlara  xərcləmək üçün icazə verilən vəsaitdən əlavə olaraq, 

ayda şərti maliyyə vahidinin iki misli miqdarında, ağır işlərdə, əmək şəraiti zərərli olan işlərdə, 

yaxud yüksək dağlıq rayonlarında yerləşmiş cəzaçəkmə müəssisələrində isə, əlavə  olaraq ayda 

şərti maliyyə vahidinin üç misli miqdarında pul xərcləməyə icazə verilir. 

227. Bu Qaydaların 226-cı bəndində nəzərdə tutulmuş şərtlərlə əlavə pul xərcləmə üçün 

icazə, Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsinin 105.1.7-ci maddəsində 

göstərilmiş həvəsləndirmə tədbirinin tətbiq edilməsindən asılı olmayaraq verilir.  

 

Məhkumların şəxsi hesablarına keçirilən əmək haqqının, pensiyanın və digər gəlirlərin 

minimum məbləği 

 

228. Cəzaçəkmə müəssisələrində və həbsxanalarda məhkumların qazancından, 

pensiyalarından və digər gəlirlərindən tutulmalar aparılır. 

229. Cəzaçəkmə müəssisələrində və həbsxanalarda məhkumların şəxsi hesabına, bütün 

tutulmalı məbləğlərdən asılı olmayaraq onlara hesablanmış əmək haqqının, pensiyanın və digər 

gəlirlərin ən azı iyirmi beş faizi, altmış yaşından yuxarı kişi, əlli beş yaşından yuxarı qadın 

məhkumların, birinci və ya ikinci qrup əlilliyi olan məhkumların, yetkinlik yaşına 

çatmamışların, hamilə qadınların, cəzaçəkmə müəssisələri nəzdindəki uşaq evlərində uşaqları 

olan məhkum qadınların şəxsi hesabına isə aylıq əmək haqqının, pensiyanın və digər gəlirlərin 

ən azı əlli faizi keçirilməlidir. 

230. Məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələrində cəza çəkən şəxslərə, habelə cəzaçəkmə 

müəssisəsindən kənarda yaşamağa icazə verilmiş məhkum qadınlara tutulmalı bütün 

məbləğlərdən asılı olmayaraq ümumi gəlirin  ən azı altmış beş faizi verilir. 

231. Məhkumların yeməyinə və onlara verilmiş paltara çəkilən xərc gəlir vergisi, dövlət 

sosial müdafiə fonduna ayırmalar və digər məcburi ayırmalar tutulduqdan sonra ödənilir. İcra 

vərəqəsinə və başqa icra sənədlərinə görə tutulmalar qalan məbləğdən qanunvericiliklə 

müəyyən edilmiş qaydada aparılır. Yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlar üçün aliment məhkumun 

qazancının bütün məbləğindən hesablanır. 

 

Məhkumlara əlavə pul xərcləmək hüququnun verilməsi qaydası 

 

232. Bu Qaydaların 226-cı bəndində nəzərdə tutulmuş şərtlərlə əlavə pul xərcləmələrinə 

icazə verilən məhkumların siyahısı dəstə rəisləri və sex rəisləri (istehsalat sahəsinin rəisləri) 

tərəfindən hər ay tərtib edilir və cəzaçəkmə müəssisələrinin rəisləri və ya onların müavinləri 

tərəfindən təsdiq edilir. Siyahı əlavə pul xərcləmək hüququnun verilməsi üçün əsasdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Məhkumlara ödəniləcək əmək haqqı hesabına avans verilməsi 

 



233. Cəzaçəkmə müəssisələrinə istintaq təcridxanalarından və ya digər cəzaçəkmə 

müəssisələrindən daxil olmuş və işlə təmin edilmiş məhkumların şəxsi hesablarında vəsait 

olmadıqda, onlara həmin cəzaçəkmə müəssisəsində  ay ərzində ərzaq məhsulları və ən zəruri  

mallar əldə etmək üçün cəzaların icrası qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş məbləğdə 

alacaqları əmək haqqı hesabına avans verilə bilər. 

234. Avansın ayrılması üçün icazə məhkumun yazılı ərizəsinə əsasən cəzaçəkmə 

müəssisəsinin rəisi tərəfindən  verilir. Verilmiş avans məhkumun həmin aydakı qazancından 

tutulur.          

 

XIII FƏSİL 

 

Məhkumlarla aparılan tərbiyə işinin və onların təhsilinin təşkili 

 

Məhkumlarla tərbiyə tədbirlərinin keçirilməsi şərtləri və onların 

təhsilinin təşkili 

235. Məhkumlarla tərbiyə tədbirləri cəzaçəkmə müəssisəsinin gündəlik qaydası ilə  

müəyyən edilmiş vaxtda və cəzaçəkmə müəssisəsinin ərazisində keçirilir.  

236. Müəyyən müddətdə azadlıqdan məhrumetmə növündə cəzaya məhkum olunmuş  

şəxslərin ümumi orta təhsili, peşə təhsili və peşə hazırlığı müvafiq normativ aktlara əsasən  

təşkil edilir. 

Məhkumların ümumi orta təhsili, peşə təhsili və peşə hazırlığı bir rejimdə cəza çəkən 

məhkumların digərindən  təcrid edilmə tələblərinə riayət olunmaqla həyata keçirilir. 

 237. Ömürlük azadlıqdan məhrumetmə növündə cəzaya məhkum olunmuş şəxslər ümumi 

orta təhsilə, peşə təhsilinə və peşə hazırlığına cəlb olunmurlar. Onların öz-özünə ümumi orta 

təhsil alması üçün cəzanın icrası və çəkilməsi qaydasına və şətlərinə zidd olmayan şərait 

yaradılır. 

 

İmtahanlara hazırlıqla əlaqədar məhkumların işdən azad edilməsi 

 

238. Cəzaçəkmə müəssisələrində saxlanılan məhkumlar ümumi orta təhsil və peşə təhsili 

üzrə imtahan vermək üçün Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyində nəzərdə 

tutulmuş müddətə işdən azad edilirlər. 

239. Peşə təhsili üzrə imtahan verildiyi müddət üçün məhkumlara əmək haqqı hesablanmır, 

lakin yemək pulsuz verilir. 

240. Cəzaçəkmə müəssisələrinin müdiriyyəti orta ümumtəhsil və peşə təhsili məktəblərinə, 

onların işində hərtərəfli köməklik göstərir və məhkumların təhsilinə nəzarəti həyata keçirir. 

 

Cəzaçəkmə müəssisələrində radio və televiziya verilişləri 

 

241. Məhkumlarla tərbiyə işinin aparılmasında radio və televiziyadan istifadə edilir.  

242. Müəssisələrdə yaşayış binaları, klublar, kitabxanalar, tərbiyə işi otaqları, orta 

ümumtəhsil məktəbləri, peşə məktəbləri, cəzaçəkmə müəssisələrinin kamera tipli otaqları, 

xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrinin birnəfərlik kameraları, həbsxanların kameraları, 

müalicə müəssisələrinin palataları radiolaşdırılır. Radio qovşağı cəzaçəkmə müəssisələrindən 

kənarda və ya məhkumların daxil olması qadağan olunan binalarda quraşdırılır. Radio 

verilişlərinin proqramı islah işləri və sosial müdafiə xidməti tərəfindən tərtib edilir. 

243. Ümumi, ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrində, tərbiyə müəssisələrində, xüsusi 

rejimli cəzaçəkmə müəssisələrinin adi yaşayış binalarında, habelə istintaq təcridxanalarında və 

həbsxanalarda təsərrüfat və məişət xidməti işinə cəlb edilən məhkumlar üçün 



mərkəzləşdirilmiş qoşucu qurğu ilə təchiz edilmiş televizorlar quraşdırılır. Televiziya 

verilişlərinə baxış vaxtı gündəlik qayda ilə iş günlərində 2 saatdan, istirahət, səsvermə, iş günü 

hesab edilməyən bayram günlərində və ümumxalq hüzn günündə  4 saatdan artıq olmayaraq 

müəyyən edilir. Hər həftə üçün televiziya verilişlərinə  baxış proqramı islah işləri və sosial 

müdafiə xidməti tərəfindən müəyyən edilir.4  

244. İntizam və cərimə təcridxanalarında, ümumi və ciddi rejimli cəzaçəkmə 

müəssisələrinin kamera tipli otaqlarında, xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrinin kamera tipli 

otaqlarında və birnəfərlik kameralarında, həbsxanalarda (təsərrüfat və məişət xidməti işləri 

üçün saxlanılan məhkumlar istisna olmaqla) məhkumların televiziya verilişlərinə baxmasına 

icazə verilmir.  

 

Cəzaçəkmə müəssisələrində özfəaliyyət təşkilatları 

 

245. Cəzaçəkmə müəssisələrində ömürlük azadlıqdan məhrumetmə növündə cəzaya 

məhkum olunmuş şəxslər istisna olmaqla, digər məhkumların bu müəssisələrin müdiriyyətinin 

nəzarəti altında fəaliyyət göstərən özfəaliyyət təşkilatları  yaradılır.  

246. Məhkumların özfəaliyyət təşkilatlarının yaradılması və fəaliyyət qaydası Azərbaycan 

Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 08.07.2002-ci il tarixli 22-T nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş 

“Məhkumların özfəaliyyət təşkilatlarının yaradılması və onların fəaliyyəti Qaydası” ilə 

müəyyən edilir. 

 

Cəzaçəkmə müəssisələrində kitabxana  işi 

 

247. Məhkumlara cəzaçəkmə müəssisələrinin kitabxanalarında olan ədəbiyyatdan, habelə 

qəzetlərdən istifadə etməyə icazə verilir. Kitabxanaların kitab fondu hər məhkumun azı beş 

kitabla təmin edilməsi hesabı ilə yaradılır. Həbsxanalarda, kamera tipli otaqlarda, xüsusi rejimli 

cəzaçəkmə müəssisələrinin birnəfərlik  kameralarında  kitablar on gündə bir dəfədən  az 

olmayaraq  dəyişdirilir. Kitabxana fondu müəyyən  edilmiş normalar həddində hər il təzələnir. 

Məhkumlara, 50 nəfərə bir qəzet hesabı ilə Azərbaycan Respublikasında nəşr edilən qəzetlər 

verilir. Xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrində  və həbsxanalarda bir kameraya ən azı bir 

qəzet verilir. Əgər kamerada 20 nəfərdən artıq məhkum saxlanarsa əlavə qəzet verilir. 

248. Məhkumlar Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan dövri mətbuata könüllü 

qaydada, fərdi şəkildə abunə yazıla bilərlər. Həmin iş cəzaçəkmə müəssisələrinin  müdiriyyəti  

tərəfindən yerli rabitə orqanı, yaxud poçt  vasitəsilə təşkil edilir. Hər bir məhkum öz yanında 

dərsliklərdən əlavə on cildədək kitab (jurnal) saxlaya bilər. Qalan ədəbiyyatı məhkumlar 

anbara, yaxud kitabxanaya təhvil verirlər. Məhkumların müharibəni, zorakılığı və qəddarlığı 

təbliğ edən, millətlərarası və dini ədavəti qızışdıran, habelə pornoqrafiya xarakterli nəşrləri əldə 

etməsi, saxlaması, onlara abunə yazılması və onları yayması qadağandır.        

 

Cəzaçəkmə müəssisələrində bədii özfəaliyyət 

 

249. Cəzaçəkmə müəssisələrində bədii öz fəaliyyət dərnəkləri təşkil edilə bilər. Onların 

çıxışları həmin müəssisələrin hüdudlarında keçirilir. Cəzaçəkmə müəssisəsinə hamilik edən və 

digər təşkilatların bədii özfəaliyyət  konsertləri də təşkil edilə bilər.  

250. Məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələri istisna olmaqla, cəzaçəkmə müəssisələrində 

haqqı məhkumlar tərəfindən ödənilən konsertlərin təşkil edilməsinə yol verilmir. 

 

Cəzaçəkmə müəssisələrində kinofilmlərin nümayişi 

 



251. Cəzaçəkmə müəssisələrində tərbiyəvi əhəmiyyətli bədii kinofilmlərin pulsuz nümayişi 

təşkil edilir. 

252. Bədii kinofilmlər ümumi, ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrində, tərbiyə 

müəssisələrində cəza çəkən şəxslərə, istintaq təcridxanalarında, həbsxanalarda isə yalnız  

təsərrüfat və məişət xidməti işləri üçün saxlanılan şəxslərə həftədə bir dəfə, xüsusi rejimli 

cəzaçəkmə müəssisələrinin adi yaşayış binalarında saxlanılan şəxslərə isə ayda iki dəfə nümayiş 

etdirilir. 

253. Məhkumların islah olunması məqsədi ilə istifadə olunan qısametrajlı tədris filmlərinin, 

sənədli və elmi kütləvi filmlərin sayına məhdudiyyət qoyulmur. 

254. Bu Qaydaların 252-ci bəndində müəyyən edilmiş normalardan əlavə, Azərbaycan 

Respublikasının əmək qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş bayram günləri kinofilmlərin 

nümayiş etdirilməsinə icazə verilir. 

255. İntizam və cərimə təcridxanalarında, ümumi və ciddi rejimli cəzaçəkmə 

müəssisələrinin kamera tipli otaqlarında, xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrinin kamera tipli 

otaqlarında və birnəfərlik kameralarında, həbsxanalarda (təsərrüfat və məişət xidməti işləri 

üçün saxlanılan məhkumlar istisna olmaqla) məhkumların kinofilmlərə baxmasına icazə 

verilmir.  

 

Cəzaçəkmə müəssisələrində stolüstü oyunlardan istifadə 

 

256. Cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti tərəfindən məhkumların asudə vaxtını səmərəli 

təşkil etmək üçün onların istifadəsinə stolüstü oyunlar (kart, zər və loto istisna olmaqla) verilir.  

257. Məhkumlara, həmçinin şəxsi şahmatlardan, damalardan, dominolardan və nərdlərdən 

istifadə etmələrinə icazə verilə bilər. Stolüstü oyunlardan maddi maraq məqsədi ilə istifadə 

olunması qadağandır. 

 

XIV FƏSİL 

 

Həvəsləndirmə və tənbeh tədbirləri və onların tətbiqi qaydası 

 

Həvəsləndirmə və tənbeh tədbirlərini tətbiq edən vəzifəli şəxslər 

258. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulan 

həvəsləndirmə və tənbeh tədbirlərini tətbiq etmək hüququna cəzaçəkmə müəssisələrinin 

rəisləri və ya onları əvəz edən şəxslər malikdirlər.        

 

Həvəsləndirmə və tənbeh tədbirlərinin qeydiyyatı qaydası 

 

259. Azərbaycan Respublikasının cəzaların icrası qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş 

qaydaya müvafiq olaraq, həvəsləndirmə və tənbeh tədbirlərinin tətbiqi cəzaçəkmə müəssisəsi 

rəisinin və ya onu əvəz edən şəxsin qərarları (əlavə 32, 33) və ya əmrləri ilə rəsmiləşdirilir. 

Qərarlar və əmrlərdən çıxarışlar məhkumların şəxsi işlərinə əlavə edilir.  

260. Həvəsləndirmə və tənbeh tədbirlərinin fərdi qeydiyyatını dəstə rəisləri (baş 

tərbiyəçilər, tərbiyə işi üzrə baş təlimatçılar) aparırlar. Dəstələr (bölmələr) və cəzaçəkmə 

müəssisələri üzrə həvəsləndirmə və tənbeh tədbirlərinin ümumi qeydiyyatı cəzaçəkmə 

müəssisələri rəislərinin islah işləri və sosial müdafiə üzrə müavinləri tərəfindən aparılır. 

 

Cəzaçəkmə müəssisələrində məhkumların saxlanma şəraitinin dəyişdirilməsi qaydası 

 



261. Cəzaçəkmə müəssisələrində məhkumların saxlanma şəraiti Azərbaycan 

Respublikasının cəzaların icrası qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş  hallarda yaxşılaşdırıla 

bilər. Məhkumlar yaxşılaşdırılmış saxlanılma şəraitinə cəzaçəkmə müəssisəsi rəisinin qərarına 

əsasən keçirilirlər (əlavə 34). Belə  yaxşılaşdırılmış saxlanılma şəraiti cəzaçəkmə müəssisəsinin 

növündən və rejimindən asılı olaraq, ərzaq məhsulları və ən zəruri mallar əldə etmək üçün  

xərclənməsinə icazə verilən pul vəsaitinin məbləğinin, onlara verilən sovqat, bağlama və 

banderolların, görüşlərin sayının Azərbaycan Respublikasının cəzaların icrası qanunvericiliyi 

ilə  müəyyən edilmiş  həddədək artırılmasından ibarətdir. 

 

Məhkumların cərimə, intizam təcridxanalarına keçirilməsi qaydası və orada 

saxlanılma şərtləri 

 

262. Məhkumlara cərimə və ya intizam təcridxanasına keçirmə növündə tənbeh tədbiri, 

onlardan yol verilmiş pozuntu barədə izahatlar alındıqdan və yoxlanıldıqdan sonra, onların bu 

təcridxanada səhhətləri ilə əlaqədar saxlanılmasının mümkünlüyü barədə tibbi rəy olduqda 

müəssisə rəisinin əsaslandırılmış qərarı (əlavə 35) ilə tətbiq edilir.  

263. Cərimə və intizam təcridxanalarında saxlanılan məhkumlar dəstələrin tərkibindən 

çıxarılmır. Dəstə rəisləri tənbehin çəkilməsi müddətində də məhkumlarla tərbiyə işi 

aparmalıdırlar. 

264. Cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi müəssisədə olmadıqda, məhkumlar tərəfindən törədilən 

pozuntunun qarşısını digər tədbirlərlə almaq qeyri-mümkün olduqda, müstəsna hallarda, 

müəssisə rəisinin növbətçi köməkçisinin qərarı ilə müəssisə rəisi gələnə qədər,  lakin 24 saatdan 

artıq olmamaq şərti ilə, onlar  cərimə və ya intizam təcridxanasına keçirilə bilərlər (əlavə 36). 

Belə təcridetmə tənbeh tədbiri sayılmır, lakin cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi tərəfindən pozuntu 

törətmiş məhkumun intizam və ya cərimə təcridxanasına keçirilməsi növündə tənbeh tədbiri 

seçildiyi halda, onun təcridxanada olduğu vaxt cərimə və ya intizam təcridxanasında 

saxlanılmanın ümumi  müddətinə hesablanır. 

265. Tənbeh tədbiri qismində cərimə (intizam) təcridxanasına keçirilmə barədə qərar 

məhkuma cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi və ya onu əvəz edən şəxs, yaxud onun tapşırığı ilə 

müəssisənin digər əməkdaşı tərəfindən elan edilir. 

266. Cərimə və ya intizam təcridxanasına keçirilmiş məhkumlara özləri ilə əl-üz dəsmalı, 

sabun, diş pastası və diş fırçası istisna olmaqla, onlarda olan ərzaq məhsullarını və şəxsi 

əşyaları götürmək qadağandır. Məhkumların cərimə (intizam) təcridxanasında saxlanıldıqları 

müddətdə, onlara məxsus əl-üz dəsmalları, sabunlar, diş pastaları və diş fırçaları xüsusi 

otaqlarda saxlanılır və yalnız lazım olan hallarda verilir.  

Cərimə (intizam) təcridxanasında saxlanılan məhkumlara, isti üst paltarı yalnız onlar işə və 

ya gəzintiyə çıxarılarkən verilir. Yataq ləvazimatları isə yatma vaxtı verilir.  

267. Cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti məhkumların cərimə (intizam) təcridxanasında 

olduqları müddətdə, onların şəxsi əşyalarının qorunub saxlanılmasını təmin edir. Ərzaq 

məhsulları anbara təhvil verilir və məhkumlara tənbeh tədbirlərini çəkdikdən sonra qaytarılır. 

Müdiriyyət anbara təhvil verilmiş ərzaq məhsullarının qorunub saxlanılması üçün tədbirlər 

görür. Təbii səbəblərdən xarab olmuş ərzaq məhsulları məhkumun iştirakı ilə anbardan 

götürülür və bu barədə akt tərtib olunur. Bu akt cəzaçəkmə müəssisəsi rəisinin növbətçi 

köməkçisi, cərimə təcridxanası və ya intizam təcridxanası üzrə nəzarətçi və məhkum tərəfindən 

imzalanır. Götürülmüş ərzaq məhsulları məhv edilir. 

268. Məhkumların cərimə (intizam) təcridxanasına qəbulu müəssisə rəisinin növbətçi 

köməkçisinin rəhbərliyi altında nəzarətçilər tərəfindən həyata keçirilir və bu barədə jurnalda 

qeyd edilir. cərimə (intizam) təcridxanasına keçirilərkən məhkumlar üzərində tam axtarış 

aparılır. Məhkumlara cərimə (intizam) təcridxanası üçün ayrılmış təmiz paltar verilir. 



269. Cərimə təcridxanalarına keçirilmiş  məhkumlara görüşlər, telefon danışıqları  verilmir,  

ərzaq məhsulları  və ən zəruri mallar əldə etmək, bağlama, sovqat və ya banderol almaq, 

kinofilmlərə, radio və televiziya verilişlərinə baxmaq, stolüstü oyunlardan istifadə etmək 

qadağan edilir. Onlar hər gün bir saat gəzinti hüququna malikdirlər. Bir təqvim ili ərzində 

cərimə təcridxanasında saxlanma müddəti altmış gündən çox ola bilməz. 

270. İntizam təcridxanalarına keçirilmiş məhkumlara uzun müddətli görüş, telefon 

danışıqları, ərzaq məhsulları və ən zəruri mallar əldə etmək, bağlama, sovqat və ya banderol 

almaq, stolüstü oyunlardan  istifadə etmək  qadağan edilir. Onlar  hər gün  iki saat gəzinti 

hüququna malikdirlər. Bir təqvim ili ərzində intizam təcridxanasında saxlanma müddəti otuz 

gündən çox ola bilməz. Bu şəxslər intizam  təcridxanalarında saxlanıldıqları müddətdə 

təhsillərini davam etdirirlər. 

271. Cəzanın çəkilməsi qaydaları qərəzli pozulduqda ümumi və ciddi rejimli cəzaçəkmə  

müəssisələrində  saxlanılan  kişi məhkumlar kamera tipli otaqlara, xüsusi rejimli cəzaçəkmə 

müəssisələrində saxlanılan məhkumlar isə birnəfərlik kameralara  keçirilə bilərlər. 

272. Rejim pozuntularının məcmusuna görə məhkum  cərimə təcridxanasından kamera tipli 

otağa (birnəfərlik kameraya) keçirildikdə, onun konkret rejim pozuntusuna görə cərimə 

təcridxanasında saxlanılma müddəti kamera tipli otaqda (birnəfərlik kamerada) saxlanılma 

müddətinə hesablanmır. Rejim pozuntusu ilə əlaqədar məhkum kamera tipli otağa (birnəfərlik 

kameraya) keçirilməzdən əvvəl, onun müvəqqəti olaraq cərimə təcridxanasında saxlanıldığı 

müddət isə kamera tipli otaqda (birnəfərlik kamerada) saxlanılma müddətinə hesablanır. 

273. Cərimə (intizam) təcridxanasında saxlanılan məhkumlar sanitar təmizləmədən digər 

məhkumlardan ayrı keçirlər. cərimə (intizam) təcridxanalarının kameraları, orada saxlanılan 

məhkumlar tərəfindən  növbə ilə yığışdırılır.   

274. İntizam təcridxanasında saxlanılan məhkumlara intizam təcridxanasına keçirilmədən 

başqa digər  tənbeh tədbirləri tətbiq edilə bilər. 

275. Cərimə təcridxanalarında rejim pozuntusuna yol vermiş məhkumlara Azərbaycan 

Respublikasının cəzaların icrası qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş bütün tənbeh tədbirləri, o 

cümlədən bunun üçün əsas olduqda, cərimə təcridxanasına keçirmə təkrarən tətbiq edilə bilər. 

Bu hallarda tənbehin yeni müddəti əvvəlki tənbehin müddəti başa çatdıqdan sonra hesablanır.  

Cərimə təcridxanalarında özünə xəsarət yetirmə və özünü xəstəliyə vurma halları istisna 

olmaqla, müalicə müəssisələrinə keçirilmiş məhkumların burada saxlanılma vaxtı verilən 

tənbehin çəkilmə müddətinə hesablanır.  

276. Məhkumların cərimə (intizam) təcridxanasından vaxtından əvvəl azad edilməsinə, tibbi 

göstəricilərə görə bunu tələb edən hallar istisna olmaqla, yol verilmir. 

277. Cərimə (intizam) təcridxanasına keçirilmə növündə tənbehin müddəti başa çatdıqda, 

məhkum oradan dərhal azad edilir. Bu barədə jurnalda və qərarda qeyd edilir və həmin qərar 

məhkumun şəxsi işinə əlavə edilir. 

Məhkum cərimə (intizam) təcridxanasından dəstə rəisinin (tərbiyəçinin) iştirakı ilə azad 

edilir. 

 

Məhkumların kamera tipli otaqlara və birnəfərlik kameralara keçirilmə qaydası  və orada 

saxlanılma şərtləri 

 

278. Ümumi və ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrinin kamera tipli otaqlarına və xüsusi 

rejimli cəzaçəkmə müəssisələrinin birnəfərlik kameralarına keçirilmə növündə tənbeh tədbirləri 

yalnız cəzanın çəkilməsi qaydaları qərəzli pozulduqda və digər təsir tədbirlərinin tətbiqi 

müsbət nəticə vermədiyi hallarda seçilə bilər. 

279. Məhkumlar kamera tipli otaqlara və birnəfərlik kameralara bu tənbeh tədbirlərinin 

müddəti göstərilməklə keçirilirlər. 



280. Ümumi və ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrinin kamera tipli otaqlarına və xüsusi 

rejimli cəzaçəkmə müəssisələrinin birnəfərlik kameralarına keçirilmiş məhkumlar dəstələrin 

tərkibindən çıxarılmır. Dəstə rəisləri tənbehin çəkilməsi müddətində də məhkumlarla tərbiyə işi 

aparmalıdırlar. 

281. Məhkumlar ümumi və ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrinin kamera tipli otaqlarına, 

xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrinin birnəfərlik kameralarına müəssisə rəisinin  

əsaslandırılmış qərarı ilə (əlavə 37) keçirilir və saxlanılır. Qərar məhkuma cəzaçəkmə 

müəssisəsinin rəisi tərəfindən elan edilir. 

282. Bir təqvim ili ərzində kamera tipli otaqlarda və birnəfərlik kameralarda saxlanma 

müddəti altı aydan  çox ola bilməz. 

283. Kamera  tipli otağa keçirilmiş məhkuma - kamera tipli otağa keçirilmədən başqa, digər 

tənbeh tədbirləri tətbiq  edilə bilər. 

284. Kamera tipli otaqlarda və ya birnəfərlik kameralarda saxlanılan məhkumlar digər 

məhkumlardan ayrı işləyirlər. 

285. Tənbeh tədbiri qaydasında kamera tipli otaqlarda və ya birnəfərlik kameralarda 

saxlanılan məhkumlar aşağıdakı hüquqlara malikdirlər: 

285.1. Ərzaq məhsullarının və ən zəruri malların əldə edilməsi üçün Azərbaycan 

Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş məbləğdə pul xərcləmək; 

285.2. Bir bağlama, sovqat və ya banderol almaq; 

285.3. Hər gün bir saat gəzintidən istifadə etmək; 

285.4. Cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyətinin icazəsi ilə bir qısa müddətli görüş almaq. 

286. Ümumi və ciddi rejimli cəzaçəkmə  müəssisələrinin kamera tipli otaqlarında və ya 

xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrinin birnəfərlik kameralarında saxlanılan məhkumlar, 

orada törətdikləri pozuntuya görə cərimə təcridxanasına keçirildikdə, onların cərimə 

təcridxanalarında saxlanılma müddəti kamera tipli otaqlarda və ya birnəfərlik kameralarda 

saxlanılma  müddətinə  hesablanmır. 

Kamera tipli otaqlarda və birnəfərlik kameralarda özünə xəsarət yetirmə və özünü xəstəliyə 

vurma halları istisna olmaqla, müalicə müəssisələrinə keçirilmiş məhkumların burada 

saxlanılma vaxtı verilən tənbehin çəkilmə müddətinə hesablanır. 

287. Kamera tipli otaqlara və birnəfərlik kameralara keçirilmiş məhkumlara əl-üz dəsmalı, 

sabun, diş pastası, diş fırçası, tütün məmulatları və kibrit istisna olmaqla, şəxsi əşyalarını və 

ərzaq məhsullarını özləri ilə götürmək qadağandır. 

Cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti məhkumların kamera tipli otaqlarda və birnəfərlik 

kameralarda olduqları müddətdə, onların şəxsi əşyalarının qorunub saxlanmasını təmin edir. 

288. Kamera tipli otaqlara və birnəfərlik kameralara keçirilmiş məhkumların Azərbaycan 

Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada əldə etdikləri ərzaq 

məhsulları anbara təhvil verilir. Ərzaq məhsulları qida qəbul etmək üçün gündəlik qayda ilə 

müəyyən edilmiş vaxtlarda məhkumların xahişi ilə nəzarətçilər tərəfindən onlara kartoçkada 

imza etdirilməklə verilir. Müdiriyyət anbara təhvil verilmiş ərzaq məhsullarının qorunub 

saxlanılması üçün tədbirlər görür. Təbii səbəblərdən xarab olmuş ərzaq məhsulları məhkumun 

iştirakı ilə anbardan götürülür və bu barədə akt tərtib olunur. Bu akt cəzaçəkmə müəssisəsi 

rəisinin növbətçi köməkçisi, kamera tipli otaqlar (birnəfərlik kameralar) üzrə nəzarətçi və 

məhkum tərəfindən imzalanır. Götürülmüş ərzaq məhsulları məhv edilir. 

289.  Məhkumlara yemək kameralarda, iş vaxtı isə istehsalat obyektlərində verilir. 

290. Məhkumlara yataq ləvazimatı yatma vaxtı verilir. İşə və ya gəzintiyə çıxarılarkən 

mövsümə görə paltar verilir. 

Kamera tipli otaqlar orada saxlanılan məhkumlar tərəfindən növbə ilə yığışdırılır. 

Birnəfərlik kameralar orada saxlanılan məhkumlar tərəfindən yığışdırılır.  



Onların tibbi müayinəsi və ambulator  müalicəsi xüsusi təchiz olunmuş otaqda keçirilir. 

Məhkumların sanitar təmizləmədən keçirilməsi ümumi qaydada, lakin digər məhkumlardan 

təcrid olunmuş şəkildə aparılır. 

291. Kamera tipli otaqlarda və birnəfərlik kameralarda saxlanılan məhkumlara dərsliklər, 

yazı ləvazimatları, poçt markaları, zərflər saxlamağa, kitabxanadan istifadə etməyə, qəzet, 

jurnal və kitab almağa icazə verilir. Orta ümumtəhsil və peşə məktəblərində təhsil alan 

məhkumlar kamera tipli otaqlarda, birnəfərlik kameralarda saxlanıldıqları dövrdə dərsə 

çıxarılmırlar, onlara müstəqil oxumaq və müəllimlərlə məsləhətləşmək imkanı yaradılır. 

292. Kamera tipli otaqda və ya birnəfərlik kamerada saxlanma müddəti başa çatdıqda, 

məhkum oradan dərhal azad edilir. Qeydiyyat jurnalında və qərarda tənbehin çəkilməsi barədə 

qeyd edilir və həmin qərar məhkumun şəxsi işinə əlavə edilir. 

293. Məhkumların kamera tipli otaqlardan və ya birnəfərlik kameralardan vaxtından əvvəl 

azad edilməsinə, tibbi rəyə görə bunu tələb edən hallar istisna olmaqla, yol verilmir. 

 

Müalicə müəssisələrində cəza çəkən məhkumların intizam qaydalarının pozuntusuna 

görə məsuliyyəti 

 

294. Müalicə müəssisələrində cəzanın çəkilməsi qaydalarını pozan məhkumlara kamera tipli 

otaqlara və ya birnəfərlik kameralara keçirilməsi növündə tənbeh tədbirləri istisna olmaqla, 

Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş bütün digər tənbeh 

tədbirləri tətbiq edilə bilər.   

295. Müalicə müəssisələrində saxlanılan məhkumlar cərimə təcridxanalarına keçirildikdə 

yataq ləvazimatları ilə təmin edilir, xəstəxana  norması ilə qidalanır və hər gün bir saatdan iki 

saatadək müddətə gəzintiyə çıxarılır. 

296. Müalicə müəssisələrinin palata-təcridxanaları bu Qaydaların 37-42-ci bəndlərinin 

tələblərinə uyğun təchiz olunur.  

297. Müalicə müəssisələrində intizamı müntəzəm olaraq qərəzli pozan məhkumlar, yalnız 

özünün, habelə ətrafdakıların həyat və sağlamlığı üçün təhlükə yaratmayan hallarda, həkimin 

rəyinə əsasən müalicə müəssisəsindən cəza çəkməli olduqları müəssisəyə keçirilirlər.       

 

Cərimə, intizam təcridxanalarında, kamera tipli otaqlarda və birnəfərlik kameralarda 

məhkumların saxlanılma şəraitinə nəzarət 

 

298. Cəzaçəkmə müəssisələrinin rəisləri, onların müavinləri, xidmət sahələrinin rəisləri 

müntəzəm olaraq cərimə, intizam təcridxanalarına, ümumi, ciddi rejimli cəzaçəkmə 

müəssisələrinin kamera tipli otaqlarına, xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrinin birnəfərlik 

kameralarına baş çəkir, məhkumların saxlanılma şəraitini yoxlayır, aşkar edilmiş nöqsanların 

aradan qaldırılması və məhkumların əsaslı şikayətlərinin təmin edilməsi üçün tədbirlər 

görürlər. Bu barədə həmin şəxslər tərəfindən xüsusi jurnalda (əlavə 38) qeydlər aparılır. 

 

XV FƏSİL 

 

Məhkumların maddi-məişət və tibbi-sanitariya təminatı 

 

Məhkumların maddi-məişət təminatı 

 

299. Cəzaçəkmə müəssisələrində məhkumlar üçün sanitariya və gigiyena qaydalarına 

uyğun zəruri maddi-məişət şəraiti yaradılır. İlin soyuq vaxtlarında yaşayış otaqlarında 

temperatur müsbət 18 dərəcə Selsidən az olmamalıdır.  



Məhkumlara fərdi yataq yeri və yataq ləvazimatı verilir. Onlar cinsləri, mövsüm və iqlim 

şəraiti nəzərə alınmaqla geyim, alt paltarı və ayaqqabı ilə təmin edilirlər. 

300. Məhkumlar gün ərzində üç dəfə, onlar üçün müəyyən edilmiş qida normalarına cavab 

verən isti yeməklə təmin olunurlar. Məhkumları əməyə cəlb edən müəssisələrin hesabına 

onların müəyyən olunmuş normadan əlavə qidalanması təşkil edilə bilər. Hər bir məhkumun 

içməli sudan istifadə etmək imkanı olmalıdır.  

301. Əmək qabiliyyətli yetkinlik yaşına çatmış, əmək haqqı və ya pensiya alan məhkumlar 

xüsusi qida məhsulu  və ya xüsusi paltardan başqa, yeməyin və onlara verilmiş paltarın 

dəyərini ödəyirlər. İşdən boyun qaçıran məhkumlardan bu xərclər onların şəxsi hesabındakı 

vəsaitdən tutulur. Özlərindən asılı olmayan səbəblərdən əmək haqqı və ya pensiya almayan 

məhkumlar dövlət hesabına yeməklə təmin olunurlar. Yeməyin, paltarın dəyəri faktiki aylıq 

xərclər hüdudunda  hər ay   ödənilir.  

Verilmiş paltarın dəyəri tam ödənildikdən sonra, o, məhkumun mülkiyyətinə keçir. 

Məhkumların paltarları və ayaqqabıları cəzaçəkmə müəssisələrinin emalatxanalarında pulsuz 

təmir edilir.  

302. Xəstəliklə əlaqədar işdən azad olunmuş məhkumlar, hamilə və ya üç yaşına çatmayan 

uşağı  olan məhkum  qadınlar işdən azad  olunma müddətinə  yeməklə dövlət  hesabına  təmin 

olunurlar. Tərbiyə müəssisələrində saxlanılan məhkumlar, habelə cəzaçəkmə müəssisələrində 

saxlanılan birinci və ikinci qrup əlilliyi olan məhkumlar  dövlət hesabına yemək, alt və üst 

paltarla təmin olunurlar. 

Hamilə və ya üç yaşına çatmayan uşağı olan məhkum qadınlara, yetkinlik yaşına  

çatmayan, həmçinin xəstə, birinci və ikinci qrup əlilliyi olan məhkumlara yaxşılaşdırılmış 

maddi-məişət şəraiti yaradılır və onlar üçün yeməyin xüsusi normaları  müəyyən edilir. 

303. Ərzaq məhsullarının və ən zəruri malların əldə edilməsi üçün xərcləməyə icazə verilən 

məbləğdən başqa, məhkumlar öz şəxsi hesablarında olan vəsaitlə cəzaçəkmə müəssisələrində 

istifadəsinə icazə verilən ayaqqabı və paltar, həmçinin idman paltarı əldə edə bilərlər. 

Məhkumlar normativ-hüquqi aktlarla müəyyən olunmuş qaydada haqqı ödənilən müalicə-

profilaktika xidmətlərindən və başqa əlavə xidmətlərdən istifadə edə bilərlər.      

304. Məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələrində cəza çəkən məhkumlar geyimi və yeməyi 

nağd pulla alır, kommunal-məişət xidmətlərini isə ümumi əsaslarla ödəyirlər.  

Xəstəliklə əlaqədar, habelə özlərindən asılı olmayan səbəblərdən əmək haqqı və ya pensiya 

almayan məhkumlar yeməklə, paltarla və kommunal-məişət xidmətlərlə məhkumların 

saxlanılması üçün müəyyən edilmiş normalar üzrə cəzaçəkmə müəssisəsinin smetası hesabına 

təmin edilirlər.   

305. Məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələrində cəza çəkən işləyən məhkumlara təhsil 

məzuniyyətlərinin verilməsi və bu məzuniyyətlərə görə orta əmək haqqının ödənilməsi 

işəgötürən tərəfindən əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq  həyata keçirilir.  

306. Məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələrində cəza çəkən məhkum qadınların uşaqları üç 

yaşınadək cəzaçəkmə müəssisələrinin nəzdindəki uşaq evlərində saxlanılan uşaqlar üçün 

müəyyən edilmiş normalar üzrə yemək və paltarla təmin olunurlar. Məhkum qadının arzusu ilə 

uşaq üçün yeməyin və paltarın əvəzinə pul verilə bilər. 

 

Cəzaçəkmə müəssisələrində məhkumların geyim forması 

 

307. Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrumetmə və ömürlük azadlıqdan məhrumetmə 

növündə cəzalara məhkum olunmuş şəxslər cəza çəkdikləri müddətdə eyni formalı paltar 

geyinirlər (əlavə 39). 

 



Cəzaçəkmə müəssisəsindən kənarda yaşayan məhkum qadınların və onların üç yaşına 

çatmayan uşaqlarının maddi-məişət təminatının xüsusiyyətləri 

 

308. Cəzaçəkmə müəssisəsindən kənarda yaşayan məhkum qadınlar və onların üç yaşına 

çatmayan uşaqları cəzaların icrası qanunvericiliyi ilə hamilə və ya üç yaşına çatmayan uşağı 

olan məhkum qadınlar üçün müəyyən edilmiş normalar üzrə yeməklə və paltarla təmin 

olunurlar.  

Hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətdə olan məhkum qadınların arzusu ilə, onlara və 

onların üç yaşına çatmayan uşaqlarına yeməyin və paltarın əvəzinə müəyyən olunmuş 

məbləğdə pul verilə bilər.    

309. Hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətlərin müddəti başa çatdıqda, cəzaçəkmə 

müəssisəsinin müdiriyyəti cəzaçəkmə müəssisəsindən kənarda yaşayan məhkum qadınları 

cəzaçəkmə müəssisəsinin istehsalat sahələrində və ya cəzaçəkmə müəssisəsindən kənar digər 

istehsalat obyektlərində işlə təmin edir. 

310. Cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti məhkum qadınların üç yaşına çatmayan 

uşaqlarını müvafiq körpələr evlərinə yerləşdirilməsində köməklik göstərir. Zəruri hallarda 

məhkum qadınların iş günü müddətinə onların uşaqları cəzaçəkmə müəssisələrinin nəzdindəki 

uşaq evlərinə yerləşdirilə bilər. 

 

Məhkumların tibb-sanitariya təminatı 

 

311. Cəzaçəkmə müəssisələrində məhkumlara tibbi xidmət göstərmək üçün stasionarı olan 

tibb-sanitariya hissələri təşkil edilir.  

Yoluxucu xəstəliklərin, alkoqalizmə və narkomaniyaya düçar olanların, insan 

immunçatışmazlığı virusu (HİV) ilə yoluxmuş xəstələrin ambulator və stasionar müalicəsi üçün 

müalicə müəssisələri təşkil edilir. 

312. Azadlıqdan məhrumetmə növündə cəza çəkən narkoloji xəstələrin yardım almaq 

hüququnun hər hansı şəkildə məhdudlaşdırılmasına yol verilmir. Absitinent sindromu 

vəziyyətində olan xəstələr digər xəstələrdən ayrı saxlanılır. 

313. Cəzaçəkmə müəssisələrində məhkumlara göstərilən tibbi xidmətə daxildir: 

313.1. Rasional terapiyanı tətbiq etmək və məhkumların əmək qabiliyyətini müəyyən etmək 

məqsədi ilə kliniki müayinə və onlara müşahidə; 

313.2. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş üsul və 

vasitələrlə ümumsomatik və ixtisaslaşdırılmış ambulator və stasionar müalicə. 

314. Cəzaçəkmə müəssisələrinə daxil olmuş şəxslər tibbi müayinədən keçirilirlər. 

Məhkumun səhhətinin vəziyyəti (psixi və somatik) barədə məlumatların daxil olduğu 

müayinənin nəticələri, habelə cəza çəkdiyi müddətdə ona göstərilən tibbi xidmətə dair bütün 

məlumatlar, onun fərdi tibbi kitabçasında əks etdirilir.  

315. Yoluxucu xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə, cəzaçəkmə 

müəssisələrinə yeni daxil olmuş bütün məhkumlar bir gün ərzində kompleks sanitar 

təmizləmədən və tibbi müayinədən keçdikdən sonra təcrid olunmuş karantin sahələrində 

yerləşdirilirlər. Profilaktik karantin iki həftəyədək müddətə təyin edilir. Əgər bu müddətdə 

yoluxucu xəstəliklər aşkar edilməzsə, karantində saxlanılanlar buradan çıxarılır. Profilaktik 

karantin müddətində yoluxucu xəstəliyə şübhəli və ya xəstə şəxs aşkar olunduqda, o təcili 

təcrid edilir və müəssisədə kompleks əksepidemik tədbirlər keçirilir, karantinin yeni müddəti 

sonuncu xəstənin təcrid olunduğu gündən başlanaraq müvafiq müddətə uzadılır. 

316. Tibbi məsləhət və müalicə almaq üçün pullu xidmət göstərən tibb müəssisələrinə  

müraciət etmiş məhkumlar, bu növ xidmətlərin, dərmanların ödəniş haqqını öz şəxsi 

hesablarındakı vəsaitdən ödəyir və ya qohumları tərəfindən ödənilir. Belə hallarda tibbi 



məsləhətin verilməsi və müalicənin  aparılması  cəzaçəkmə  müəssisəsinin tibb-sanitariya 

hissəsində, həmin  hissənin işçilərinin müşahidəsi altında həyata keçirilir. 

317. Məhkumların yerli səhiyyə orqanlarının müalicə müəssisələrinə göndərilməsi qaydası 

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq normativ aktı ilə müəyyən edilir.  

 

Cəzaçəkmə müəssisələrində sanitar-gigiyena və əksepidemiya qaydalarına 

riayət edilməsi 

 

318. Cəzaçəkmə müəssisələrində müəyyən edilmiş sanitar-gigiyenik və əksepidemik 

qaydalara məhkumlar tərəfindən əməl edilməsi təmin edilir. Cəzaçəkmə müəssisələrinə daxil 

olmuş məhkumlar kompleks sanitar təmizləmədən keçirlər. Kompleks sanitar təmizləmə 

zamanı məhkum kişilərin  saçları və saqqalları qırxılır. Həftədə bir dəfədən az olmayaraq 

məhkumların alt paltarları və yataq dəyişəkləri yenisi ilə əvəz edilməklə hamam təşkil olunur. 

Müntəzəm olaraq yaşayış binalarının, kommunal-məişət otaqlarının, mətbəxin, anbarların, 

xidməti və digər otaqların dezinfeksiyası keçirilir.  

319. Xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrinin kamera tipli otaqlarında saxlanılan 

məhkumlara hər gün bir saat müddətinə, açıq havada işləyən məhkumlara isə qeyri-iş 

günlərində bir saat müddətinə gəzinti verilir. Vərəm xəstəliyinə düçar olan məhkumlara hər 

gün iki saat müddətinə gəzinti verilir. 

 

Məhkumların müalicə müəssisələrində yerləşdərilmə qaydası və orada 

saxlanılma şərtləri 

 

320. Müalicə müəssisələrində ömürlük azadlıqdan məhrumetmə növündə cəzaya məhkum 

olunmuş şəxslər, ömürlük azadlıqdan məhrumetmə növündə cəzası müəyyən müddətə 

azadlıqdan məhrumetmə növündə cəza ilə əvəz edilmiş şəxslər, cinayətlərin xüsusi təhlükəli 

residivinə görə məhkum olunmuş şəxslər digər məhkumlardan ayrı saxlanılır. Bu məhkumlar 

xüsusi ayrılmış və həbsxana tipi üzrə təşkil olunmuş palatalarda saxlanılırlar. Yetkinlik yaşına 

catmayan məhkumlar digər məhkumlardan ayrı saxlanılır. 

Qadınlar  kişilərdən  ayrı saxlanılır. 

321. Strukturunda psixiatriya və infeksion şöbələr (palatalar) olan müalicə müəssisələrində 

xəstələrin təcrid olunmasını, habelə onların davranışına gücləndirilmiş nəzarəti təmin edən 

rejim müəyyən olunur.  

322. Müalicə müəssisələrində təcrid olunmuş şöbələr (palatalar) üzrə məhkumların 

yoxlanılması gündə iki dəfədən az olmayaraq aparılır. 

323. Müalicə müəssisələrində (ixtisaslaşdırılmış müalicə müəssisələri istisna olmaqla) 

müalicə kursu keçən məhkumlara uzun müddətli görüşlər, həmin müəssisələrin rəisləri 

tərəfindən, onları müalicə edən həkimin rəyi nəzərə alınmaqla cəzaçəkmə müəssisələrinin 

müvafiq növü üçün müəyyən edilmiş normalar üzrə təqdim edilir.  

Qısa müddətli görüşlər müalicə müəssisələrinin rəisləri tərəfindən cəzaçəkmə 

müəssisələrinin müvafiq növü üçün müəyyən edilmiş normalar üzrə təqdim edilir.     

324. Digər şəxslərin sağlamlığı üçün təhlükə yaradan yoluxucu xəstəliyə tutulmuş 

məhkumlara görüşlər həkim rəyi nəzərə alınmaqla, müalicə müəssisəsi rəisinin icazəsi ilə 

təqdim edilir. Ağır xəstəliyi ilə əlaqədar həyatı üçün təhlükə yaranan məhkumun yaxın 

qohumlarına ona baş çəkmək üçün müalicə müəssisəsinin müdiriyyəti tərəfindən imkan 

yaradılır. Belə baş çəkmə növbəti görüş kimi hesaba alınmır.  

325. Cəzaçəkmə müəssisələrinin müdiriyyəti vərəm xəstəliyindən müalicə kursu keçmiş 

cəza çəkməkdən azad olunan məhkumlar barədə onların gedəcəkləri yaşayış yeri üzrə səhiyyə 

orqanlarına bu şəxslərin dispanser uçotuna götürülməsi üçün bildiriş göndərir. 



Cəzaçəkmə müəssisələrinin müdiriyyəti vərəm xəstəliyindən müalicə kursu başa çatmayan 

cəza çəkməkdən azad olunan məhkumlar barədə onların gedəcəkləri yaşayış yeri üzrə səhiyyə 

orqanlarına bu şəxslərin müalicəsinin davam etdirilməsi üçün göndərişlə birlikdə epikrizdən 

çıxarışı göndərir.  

 

Məhkumlara tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiq  edilməsi 

 

326. Cinayət və cəzaların icrası qanunvericiliklərinə uyğun olaraq müəyyən müddətə 

azadlıqdan məhrumetmə və ömürlük azadlıqdan məhrumetmə növündə cəzalara məhkum 

olunmuş şəxlər barəsində alkoqolizmə və ya narkomaniyaya, həmçinin anlaqlılığı istisna 

etməyən psixi pozuntuya görə tibbi xarakterli məcburi tədbirlər tətbiq edilərsə, bu tədbirlər 

cəza müddəti ərzində cəzanı icra edən müəssisə tərəfindən həyata keçirilir. 

327. Məhkumun müalicə kursu başa çatdıqdan sonra, onun xəstəlik tarixçəsində ətraflı 

epikriz tərtib edilir. Bu epikrizdə həkim-psixiatrlar komissiyasının rəyi, laborator və digər 

dəlillərlə təsdiq edilən aparılmış müalicə nəticəsində əldə edilmiş effekt, məhkumun psixi və 

fiziki vəziyyətində baş vermiş bütün dəyişikliklər göstərilir. 

328. Məhkumun cəza müddəti ərzində alkoqolizmə  və ya narkomaniyaya düçar olması və 

ya anlaqlılığı istisna etməyən psixi pozuntusunun olması müəyyən edildikdə, cəzaçəkmə 

müəssisəsinin müdiriyyəti həmin şəxs barəsində tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiq 

edilməsi barədə məhkəməyə təqdimatla müraciət edir. 

329. Məhkum alkoqolizmdən və ya narkomaniyadan məcburi müalicə kursu keçdikdən 

sonra, cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti məhkəmə qarşısında həmin şəxs barəsində tətbiq 

edilmiş tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin ləğv edilməsi məsələsini qaldırmağa borcludur. 

Tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqinin uzadılması, dəyişdirilməsi və ya ləğv 

edilməsi həkim-psixiatrlar komissiyasının rəyi əsasında məcburi müalicəni həyata keçirən 

cəzaçəkmə müəssisənin müdiriyyətinin vəsatəti ilə məhkəmə tərəfindən həyata keçirilir. 

330. Əgər alkoqolizmdən və ya narkomaniyadan məcburi müalicənin başa çatdığı andan 

məhkumun cəzaçəkmə müəssisəsindən azad edilməsinədək bir ildən çox olmayan müddət 

keçibsə, cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti azad edilmiş şəxsin yaşayış yeri üzrə 

psixonevroloji dispanserə və yaxud yerli səhiyyə orqanlarına onun xəstəlik tarixçəsindən 

çıxarışlar göndərir. 

331. Cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti məhkəmə, prokurorluq, istintaq orqanlarının və 

səhiyyə müəssisələrinin sorğusu üzrə xəstəlik tarixçəsindən çıxarışlar və arayışlar verir. Bütün 

digər müəssisələrə, alkoqolizmdən və ya narkomaniyadan tibbi xarakterli məcburi müalicə 

keçmiş şəxslərə, habelə onların qohumlarına yalnız şəxsin məcburi müalicədə olması faktı və 

müddəti barədə məlumat verilir. 

332. Cəzaçəkmə müəssisəsində narkomaniyadan müalicə kursu keçən şəxslər, məcburi 

müalicənin tətbiq edilməsi, cəzanın müddəti və onun icra olunduğu yer, narkoloji xəstənin 

müəssisədən azad olunması, habelə barəsində tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin 

dayandırılması, təxirə salınması qərarı olan şəxslər haqqında məlumatlar müəssisənin 

müdiriyyəti tərəfindən PX-yə (Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində - NMR-nın Ədliyyə 

Nazirliyinə, Tibb baş idarəsinə) göndərilməlidir.5  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Əlavə 1 

 

 

 

   

 

 

Cəzaçəkmə müəssisələrində yataqxanaların təmin olunduqları inventar və əşyaların 

 

S i y a h ı s ı 

 

 

 

 

Məhkumların sayına görə metal çarpayılar. 

Dolabçalar (iki nəfərə bir ədəd).  

10 - 12 nəfərlik masa. 

Taburetlər (hər məhkuma bir ədəd). 

İçməli su üçün böyük qab və parç. 

Reproduktor (radiocihaz). 

Divar saatı. 

Konserv açan və mətbəx bıçaqları (yataqxanaya - 2 ədəd),  qayçı (50 nəfərə bir ədəd). 

Paltar asılqanı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeydlər:  

1. Məhkumlar üçün əl-üzyuyanlar 10 məhkuma 1 su kranı hesabı ilə ayrıca otaqlarda 

quraşdırılır.  

2. Konserv açan və mətbəx bıçaqları, qayçılar markalanır və siyahı ilə birlikdə növbətçidə 

saxlanılır. 

 

 

 



Əlavə 2 

 

 

 

 

 

 

 

Həbsxanaların kameralarının və cəzaçəkmə müəssisələrinin kamera tipli otaqlarının 

təmin olunduqları inventar və əşyaların 

 

S i y a h ı s ı 

 

 

 

Məhkumların sayı üzrə bir, yaxud iki yaruslu dəmir çarpayılar. 

Yemək qəbul etmək üçün masa - 1. 

Masa uzunluğunda skamyalar - 2. 

Ərzaq məhsullarının saxlanılması üçün məhkumların sayına uyğun gözləri olan bağlı rəf və 

ya şkaf - 1. 

İçməli su üçün böyük qab və parç -1. 

Dolabçalar (iki məhkuma bir ədəd). 

Stolüstü oyunlar - şahmat, dama, domino (müəyyən olunmuş norma üzrə). 

Vedrə, xəkəndaz, süpürgə (yığışdırılma vaxtı verilir). 

Reproduktor. 

 

 

 



Əlavə 3 

       

 

                                            ___________________________________________________ 

 

                                          _____________________________________ünvanda yaşayan

   

 

                                                vətəndaş ____________________________________________ 
                                               (soyada, adı, atasının adı)  

     

  

 

B i l d i r i ş 

 

 

 Məlumat verilir ki, sizin ________________________________________________________  
                                       (qohumluq dərəcəsi və soyadı, adı, atasının adı) 

_________________________________________________________________________________ 

 

cəzasını çəkmək üçün  “___” ___________20    il tarixində  ______________________________ 

__________________________________________________________________ünvanda yerləşən 
(müəssisənin ünvanı) 

_______________________________________________________________________ daxil olub. 
(cəzaçəkmə müəssisəsinin adı) 

 Qanuna uyğun olaraq məhkum   ________________________________________ il ərzində 
                                                                                                              (soyadı) 

____________ bağlama (sovqat, banderol) almaq, ________________________ qısa müddətli,  

 

________________ uzun müddətli görüş və məhdudiyyətsiz sayda məktub, teleqram  almaq,   

 

____________ dəfə telefonla danışmaq hüququ vardır.  

 

 Ona məhdudlaşdırılmış çeşiddə ərzaq məhsulları göndərmək olar. 

 Məhkumlara üç nəfərdən artıq olmayan yetkinlik yaşına çatmış şəxslə və yetkinlik 

yaşına çatmayan övladları ilə görüşməyə icazə verilir.  

 

 

        

 

                                                           __________________________ rəisi ___________ 
                                                                   (cəzaçəkmə müəssisəsinin  adı)               (imza)                            

       

                                                 

 

 

 “_____”________________ 20    il. 

 

 



 

3-cü əlavənin tərs üzü 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məhkumlara bağlamalarda və banderollarda göndərilməsinə, sovqatlarda gətirilməsinə 

icazə verilən ərzaq məhsullarının 

 

S i y a h ı s ı 

 

 

 

  

Çörək və digər un məmulatları. 

Hisə verilmiş kolbasa məmulatları. 

Duzlanmış və hisə verilmiş balıq (bişirilməsi tələb olunmayan). 

Yağ, piy. 

Quru çay, kakao, kofe və şokolad məmulatları. 

Tütün məmulatları, kibrit. 

Konservlər (şüşə qablarda olan konservlər istisna olmaqla). 

Quru meyvələr. 

Quru qənnadı məmulatları. 

Quru süd məhsulları. 

 

 

 

 

Qeyd. Sovqatlarda pendirin, meyvənin və bişirilməsi tələb olunmayan tərəvəzlərin 

gətirilməsinə icazə verilir.   

Həbsxanada cəza çəkən məhkumlara banderol və bağlamalarda mexaniki ülgüclərin 

göndərilməsi qadağandır. 

Məhkumlara məhkəmə qərarlarının (yekun qərarlarının) surətlərinin, mexaniki və elektrik 

ülgüclərin, isti və adi alt paltarların, corabların, şap-şapların göndərilməsinə icazə verilir. 

 

 

 



Əlavə 4 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Cəzaların İcrası Məcəlləsinin 121.1-ci maddəsinə əsasən 

məhkumun birnəfərlik kameraya keçirilməsi barədə 

 

Q ə r a r 

 

 

 

 

 

Məhkum _________________________________________________________________________ 
(təvəllüdü, soyadı, 

_________________________________________________________________________________ 
adı, atasının adı) 

_________________________________________________________________________________ 
(birnəfərlik kamerada saxlanılması üçün əsas verən səbəblər göstərilir) 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

qərara aldım: 

 

Məhkum _____________________________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı) 

birnəfərlik kameraya keçirilsin. 

 

 

                                                                   

 

 

                                                                 Həbsxananın rəisi __________________________ 
                                                                                                                                 (rütbə,  

                                                                                              __________________________ 
                                                                                                                                soyad, imza) 

 

 

                                                                                            “___”_______________ 20___ il. 

 

 

 



Əlavə 5 

 

 

 

 

Məhkumlara özlərində saxlamalarına icazə verilmiş əşyaların 

 

S i y a h ı s ı 

 

 

1. Məhkumlar üçün müəyyən edilmiş nümunədə və normalar üzrə - paltar, baş örtüyü, 

ayaqqabı və yataq ləvazimatları. 

2. İki dəstədən çox olmayan isti və adi alt paltarı. 

3. Corab, əlcək - iki cütdən artıq olmamaqla, şərf, cib dəsmalı, qayış, saplar və sap 

məmulatları. 

4.  Otaq şap-şapları və idman ayaqqabıları - hərəsindən bir cüt. 

5. İdman paltarı (bir dəst). 

6.  Güzgü, mexaniki və ya elektrik ülgüc. 

7.  Parç, qaşıq. 

8.  Əl-üz və təsərrüfat sabunları, diş fırçası, diş pastası, daraq. 

9.  Qoltuqağacı, taxtadan hazırlanan əl ağacı, protez (həkimin icazəsi ilə). 

10. Dərsliklər və dərs ləvazimatları (oxuyanlar üçün). 

11. Ədəbiyyat - hər məhkuma 10 kitaba qədər. 

12. Yazı kağızı, dəftərlər, adi, avtomat və diyircəkli qələmlər, mürəkkəb, diyircəkli qələm 

içlikləri, zərflər, açıqcalar, markalar. 

13. Domino, şahmat, dama (hərəsindən bir ədəd). 

14. Məktublar, fotoşəkillər (fotoalbomlar). 

15. Ayaqqabı və paltar şotkaları, ayaqqabı kremi. 

 

    

 

 

 

 

   

Qeydlər:   

1. Məhkum qadınlar özlərində, həmçinin baş yaylıqları, büstqalterlər, reytuzlar, qayış, 

tənzif, saç sancaqları, vazilen, pambıq, şampun, dodaq pomadası, pudra, tamponlar və krem 

saxlaya bilərlər. 

2. Həbsxanalarda saxlanılan məhkumlara özlərində elektrik ülgüclərdən başqa, bütün növ 

ülgüclər saxlamaq qadağandır. 

3. Məhkumlara məxsus əşyaların ümumi çəkisi bütün hallarda 50 kiloqramdan artıq 

olmamalıdır (o cümlədən anbarlarda saxlanılanlar). 

 

 

 

 



Əlavə  6 

 

 

Cəzaçəkmə müəssisələrində məhkumlara satılmasına icazə verilməyən ərzaq 

məhsullarının və digər malların 

 

S i y a h ı s ı 

 

 

I . Ərzaq məhsulları 

 

1. Bişirilməsi tələb olunan ərzaq məhsulları: 

- ət və balıq; 

- makaron və makaron məmulatları; 

- düyü; 

- qarğıdalı; 

- noxud və digər paxla növləri; 

- bütün növ yarmalar. 

2. Bişirilməsi tələb olunan tərəvəzlər: 

- badımcan; 

- kartof; 

- balqabağ. 

3. Şüşə qablarda olan içkilər və konservlər. 

 

 

 

II. Mallar 

 

1. Qiymətli əşyalar, o cümlədən qiymətli metaldan cib və qol saatları və qiymətli kağızlar. 

2. Optik cihazlar. 

3. Bütün növ spirtli içkilər, spirt əsasında hazırlanmış ətirlər və digər maddələr. 

4. Tibbi ləvazimat, narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və prekursorlar. 

5. Əmək alətləri. 

6. Oyun kartları. 

7. Fotoaparatlar, fotomateriallar və kimyəvi maddələr. 

8. Topoqrafik xəritələr və kompas. 

9. Hərbi və digər xidməti geyim formaları, habelə bu geyimlərə mənsub hər hansı 

ləvazimat. 

10. Radio qəbuledicilərin və ötürücülərin bütün növləri, o cümlədən peydcer, mobil 

telefonlar, kompüter, yazı makinaları, surətçıxaran və çoxaldıcı aparatlar. 

11. Kəsici və deşici alətlər. 

12. Rənglər və surətçıxarma kağızları. 

13. Bütün növ elektrik və mexaniki cihazlar (üzqırxan və suqızdırıcıdan başqa). 

14. Mülki paltar (məhkumlara geyinməyə icazə verilən paltarlardan başqa). 

15. Müharibəni, zorakılığı və qəddarlığı təbliğ edən, millətlərarası və dini ədavəti 

qızışdıran, habelə pornoqrafiya xarakterli nəşrlər.   

 

 



Əlavə  7 

 

 

 

 

 

 

Məhkumlara özlərində saxlamalarına icazə verilmiş 

ərzaq məhsullarının və digər malların 

 

S i y a h ı s ı 

 

 

 

 

 1. Çörək və digər un məmulatları. 

 2. Duzlanmış balıq (bişirilməsi tələb olunmayan). 

 3. Yağ, piy.  

 4. Pendir. 

 5. Quru qənnadı məmulatları.  

 6. Quru çay (həbsxanada 100 qrama qədər). 

 7. Meyvə, tərəvəz, meyvə qurusu. 

 8. Süd və süd məmulatları. 

 9. Konservlər. 

 10. Tütün məmulatları, kibrit, alışqan. 

                 

 

 

 



Əlavə 8 

 

 

 

 

Məhkuma müəssisəyə yaxın ərazidə ailəsi ilə birlikdə yaşamaq üçün icazənin 

verilməsi barədə 

 

Q ə r a r 

 

 

 

 Məhkum _____________________________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı) 

müəssisəyə yaxın ərazidə mənzil şəraitinin olmasını, həmin mənzildə öz ailəsi ilə birlikdə 

yaşamaq üçün ona icazə verilməsi barədə ərizəsini nəzərə alaraq və Azərbaycan 

Respublikasının cəzaların İcrası Məcəlləsinin 119.1.7-ci maddəsini rəhbər tutaraq, 

 

 

qərara aldım: 

 

 Məhkum  _________________________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı) 

hər ay________ dəfə məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsində qeydiyyatdan keçməklə 
             (yazı ilə) 

________________________________________________________________________  ünvanda 
(məhkumun yaşayacağı ünvan) 

yaşamağa icazə verilsin. 

 

 

 

 

 

                                                                   _____ saylı məntəqə tipli  

                                                                  cəzaçəkmə müəssisəsinin 

                                                                   rəisi ____________________________________ 
                                                                                                            (rütbə, soyad,                        

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                           _________________ 
                                                                                                                                  imza) 

 

 

“___”_____________20     il. 

 

 

 



Əlavə 9 

 

 

 

 

 

 

Məhkumlara saxlanılması qadağan olunmuş əşyaların və digər malların 

 

S i y a h ı s ı 

 

 

 

1. Odlu və soyuq silahların bütün növləri, döyüş sursatları. 

2. Hərəkətli vasitələr. 

3. Pul, qiymətli əşyalar, o cümlədən qiymətli metaldan hazırlanmış cib və qol saatları, 

qiymətli kağızlar. 

5. Optik cihazlar. 

6. Spirtli içkilərin bütün növləri, spirt əsasında hazırlanmış ətirlər və digər məmulatlar. 

7. Dərman preparatlar və tibbi ləvazimatlar.  

8. Narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və prekursorlar. 

9. Radioqəbuledicilərin və ötürücülərin bütün növləri, o cümlədən peydcer, mobil 

telefonlar, kompüter, yazı makinaları, surətçıxaran və çoxaldıcı aparatlar. 

10. Əmək alətləri. 

11. Kəsici və deşici alətlər.  

12. Oyun kartları. 

13. Fotoaparatlar, fotomateriallar və kimyəvi maddələr.  

14. Bütün növ sənədlər (məhkəmə qərarlarının (yekun qərarlarının) surətləri, saxlanılma 

üçün təhvil verilən pullara, qiymətli əşyalara və digər əşyalara dair qəbzlər istisna olmaqla). 

15. Müharibəni, zorakılığı və qəddarlığı təbliğ edən, millətlərarası və dini ədavəti 

qızışdıran, habelə pornoqrafiya xarakterli nəşrlər.   

16. Topoqrafik xəritələr və kompas. 

17. Hərbi və digər xidməti geyim formaları, habelə bu geyimlərə mənsub hər hansı 

ləvazimat. 

18. Mülki paltar (məhkumlara geyinməyə icazə verilən paltarlardan başqa). 

19. Rənglər və surətçıxarma kağızları. 

20. Şüşə qablarda olan içkilər və konservlər. 

21. Bütün növ elektrik və mexaniki cihazlar (üzqırxan və suqızdırıcıdan başqa). 

 

 

 

 

 Qeyd.  Məhkumların mülkiyyətində olan musiqi alətləri saxlanılma üçün anbara təhvil 

verilir və ya  klubda saxlanılır. Onlardan istifadə edilməsinə xüsusi ayrılmış yerlərdə və 

gündəlik qayda ilə müəyyən edilmiş vaxtlarda icazə verilir. 

 

 

 



Əlavə 10 

 

 

 

 

 

 

Məhkumun təhlükəsiz yerə keçirilməsi barədə 

 

 

Q ə r a r 

 

 

 

 

Məhkum    ____________________________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü) 

 

_____________________________________________________________________  onun 
(təhlükəsiz yerə keçirilmənin səbəbi göstərilir) 

təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə, Azərbaycan Respublikası cəzaların İcrası 

Məcəlləsinin 12.3-cü maddəsini rəhbər tutaraq, 

  

 

qərara aldım: 

 

Məhkum  _____________________________________________________________________ 
(soyadı, inisialı) 

_____________________ gün müddətinə təhlükəsiz yerə keçirilsin. 
              (yazı ilə) 

 

Əsas _________________________________________________________________________ 
(məhkumun ərizəsi və ya şifahi müraciəti üzrə aparılmış yoxlamanın nəticəsi) 

 

 

_________ saylı cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi ______________________________________ 
                                         (rütbə, soyad, 

                

                                                                                                                    _________________ 
                                                 imza) 

 

 

 

 

“____” ___________ 20___ il. 

 

 

 



10-cu əlavənin tərs üzü 

 

 

 

 

 

 

 

 Qərar mənə elan olundu “____” ______________ 20 __il. ____________________________ 
                                             (məhkumun imzası) 

 

 Qərarı elan etdi ________________________________________________________________ 
                                    (cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi, müəssisə rəisinin növbətçi köməkçisi) 

_________________________________________________________________________________ 
(rütbə, soyad, imza) 

 

 Məhkum _______________________________ “____” _______________ 20___ il tarixində, 
                                     (soyadı, inisialı)  

saat _________təhlükəsiz yerə keçirildi. 

 

 

                                                Nəzarətçi ________________________________________________ 
                                                                                                                 (rütbə, soyad,  

                                                                                                                 _________________________ 
                                                    imza) 

 Məhkum ________________________________  “_____” _____________ 20___ il tarixində, 
                                     (soyadı, inisialı) 

saat _______ çıxarıldı. 

       

                                                 Nəzarətçi ________________________________________________ 
                                                                                                          (rütbə, soyad,  

                                                                                                                    _______________________ 
                                                imza) 

 

 

 



Əlavə  11 

 

 

 

 

 

 

MƏHKUMLAR ÜÇÜN NÜMUNƏVİ GÜNDƏLİK QAYDA 

 

 

 

 

Məhkumların yuxudan durması                     - səhər saat 6°° - 7 °°-dan gec olmayaraq. 

Səhər idmanı                             - 15 dəqiqəyədək. 

Tualet, yatağın qaydaya salınması,  

dolabçaların yığışdırılması                             - 10 dəqiqəyədək. 

Xarici görkəmə baxış, səhər və axşam   

yoxlamaları                             - 50 dəqiqəyədək. 

Səhər yeməyi                             - 20 dəqiqəyədək. 

İşə çıxarılma                             - 30 dəqiqəyədək. 

İş vaxtı                    - 8 saatadək, TM-da 6 saatadək. 

Nahar etmək üçün fasilə      - 30 dəqiqəyədək. 

İşdən qayıtma, axşam tualeti                   - 25 dəqiqəyədək. 

Axşam yeməyi                   - 30 dəqiqəyədək. 

Şəxsi vaxt                               - 2 saatadək. 

Tərbiyə işi                     - 1 saatadək. 

Mədəni-kütləvi  iş (ayrıca tərtib  

olunmuş cədvəllə)                                          - ümumtəhsil məktəbində, TPM-da 

oxumaq. 

Yatmağa hazırlıq                    - 10 dəqiqəyədək. 

Yuxu (fasiləsiz)                     - 8 saat. 

 

 

 

 

 

 

Qeydlər : 

1. Gündəlik qayda, hər bir cəzaçəkmə müəssisəsində yerli şərait nəzərə alınmaqla müəssisə 

rəisi tərəfindən təsdiq olunur.  

2. Məhkumlar istehsalatda bir neçə növbə işlədikdə, gündəlik qayda hər bir növbə üçün 

tərtib edilir.  

3. Cərimə və intizam təcridxanalarında, kamera tipli otaqlarda, xüsusi rejimli cəzaçəkmə 

müəssisələrinin birnəfərlik kameralarında saxlanılan məhkumlar üçün gündəlik qayda xüsusi 

olaraq müəyyən olunur. 

 

 

 



Əlavə  12 

 

 

 

 

 

 

Şəxsi məsələlər üzrə məhkumların qəbulu 

 

J u r n a l ı 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
(qəbulu həyata keçirən şəxsin vəzifəsi, 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
rütbəsi və soyadı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Başlanıb ______________________ 

 

 

                   Qurtarıb ______________________ 

 

 

 

 



12-ci əlavənin davamı 

 

     

S/s №-si Qəbulun 

(ərizənin 

təqdim edilmə) 

tarixi 

Qəbula gəlmiş 

şəxsin soyadı, 

inisialı 

Qoyulmuş 

məsələlərin 

məzmunu 

Qəbul 

olunmuş qərar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



Əlavə 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin, Tibb baş idarəsinin və PX-nin (Naxçıvan 

Muxtar Respublikası ərazisində NMR Ədliyyə Nazirliyi) rəhbərliyi və əməkdaşları 

tərəfindən şəxsi məsələlər üzrə məhkumların qəbulu 

 

J u r n a l ı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Başlanıb ______________________ 

 

                                               Qurtarıb ______________________ 

 

 

 



13-cü əlavənin davamı 

 

 

 

        

       

 

 

S/s №-si Qəbulun 

(ərizənin 

təqdim 

edilmə) 

tarixi 

Qəbulu 

həyata 

keçirən 

şəxsin 

vəzifəsi, 

rütbəsi, 

soyadı, 

inisialı 

Qəbula 

gəlmiş 

şəxsin 

soyadı, 

inisalı, 

Qoyulmuş 

məsələlərin 

məzmunu 

Qəbul 

olunmuş 

qərar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



Əlavə 14 

             

 

Şəxsi hesabımda_______________ manat vardır.         Qəbz N______      

                                                                                              Məhkum_____________________ 
                      (soyadı, adı, atasının 

adı) 

Mühasib____________________________ 

                              

 

 

“____” _________ 20     il. 

 

Ə  R  İ  Z  Ə 

 

Mənə aşağıda göstərilən malların əldə edilməsi üçün icazə verməyinizi xahiş edirəm: 

 

    

S/s 

№-si 

Malın adı Sayı Buraxılıb 

 sayı manat Qəp. 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                               

                                                                                                 cəmi:____________________ 

                  ______________________
                                       (məhkumun imzası) 

 

 

Q  Ə  B  Z 

 

 _________________________________________________________ manat məbləğində mal  
(yazı ilə) 

aldım. Göstərilən məbləğin mənim şəxsi hesabımdan silinməsini xahiş edirəm. 

 

           _______________________          
                                                                                                                  (məhkumun imzası) 

 

 

“______” ______________ 20      il. 

 

 

 



Əlavə 15 

             

 

____________________________________                 _____________________ ünvanda yaşayan 
                           (ünvan) 

 

vətəndaş________________________________________________________________ tərəfindən 
(soyada, adı, atasının adı) 

 

 

Ə  R  İ  Z  Ə 

 

Xahiş edirəm məhkum _____________________________________________________________                     
                                    (məhkumun təvəllüdü, 

_____________________________________________________ üçün sovqatı  qəbul  edəsiniz 
                                  soyada, adı, atasının adı) 

 

 

Sovqatda olan ərzaq məhsullarının (əşyaların) siyahısı 

        

S/s 

№-si 

Ərzaq 

məhsullarının 

(əşyaların) adı 

Çəkisi Sayı Qeyd 

kq qr 

      

 

 

 

İmza ________________________________ 

     

“_____” _____________ 20    il. 

 

                                                                 Sovqatı qəbul etdi: 

______________________ 
                                                                                                                                        (nəzarətçinin imzası) 

“_____” _____________ 20   il. 

                 

                                                                                   Sovqatı aldı:_____________________________  
                                                                                                                                   (məhkumun imzası) 

“_____” _____________ 20   il. 

 

 

 

 



Əlavə 16 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

Məhkumların ünvanına daxil olmuş bağlama və banderolların uçotu 

 

J u r n a l ı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Başlanıb  ________________________ 

 

                                                                                  Qurtarıb   ________________________ 

 

 

 



16-cı  əlavənin  davamı 

            

            

     

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

S/s №-si Məhkumun 

s. a. a. 

Bağlamanın 

(banderolun) 

müəssisəyə 

daxil olma 

tarixi 

Bağlamanın 

(banderolun) 

açılma tarixi 

Bağlamaya 

(banderola)  

qoyulmuş 

mallara 

baxış 

keçirən 

vəzifəli 

şəxsin 

rütbəsi, 

soyadı və 

imzası 

Bağlamaya 

(banderola) 

qoyulmuş 

malların 

siyahısı və 

çəkisi 

Bağlamada 

(banderolda) 

olan 

malların 

məhkum 

tərəfindən 

alınmasının 

tarixi və 

onun imzası 

Ünvan 

sahibinə 

verilməyən  

malların 

adı və 

onlar 

barədə 

qəbul 

edilmiş 

qərar 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Əlavə 17 

                

 

 

 

 

 

Uzun müddətli görüş vaxtı ərzində saxlanılma üçün təhvil verilmiş əşyaların və qiymətli 

əşyaların uçotu 

 

J u r n a l ı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Başlanıb  _________________ 

                                                                                     Qurtarıb  _________________ 

 

 

 



17-ci əlavənin davamı 

 

 

          

S/s №-si Təhvil verən  

şəxsin  soyadı, 

inisialı, imzası, 

tarix 

Təhvil alan 

əməkdaşın soyadı, 

inisialı, imzası, 

tarix 

Əşyaların 

(qiymətli 

əşyaların) adı 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Əlavə 18 

 

Görüş otaqlarının təchizatı və orada olan inventarın siyahısı  

 

Qısa müddətli görüş otaqları aşağıdakı variantlardan biri üzrə təchiz olunur. 

 

I  v a r i a n t 

Aralarında 120 sm enində boş yer saxlanılmaqla, otaq uzunluğunda və 50 sm enində maneələrlə 

(bir tərəfdən 20 sm hündürlüyündə) birlikdə iki masa qoyulur. Masalar alt tərəfindən döşəməyədək 

bütöv taxta arakəsmə ilə bağlanır.  

Birinci masanın bir tərəfində görüşə gəlmiş şəxslər üçün stullar (10 dənəyədək), ikinci masanın 

əks tərəfində isə məhkumlar üçün döşəməyə bərkidilmiş taburetlər qoyulur. 

Nəzarətçinin masası məhkumlar və görüşə gəlmiş şəxslər üçün masalara köndələninə yerləşir. 

II  v a r i a n t 

Otaqda biri-birindən döşəmədən tavanadək şüşələnmiş arakəsmələrlə ayrılan 80 sm enində və 

100 sm uzunluğunda kabinalar təşkil olunur. Arakəsmələr 85 sm hündürlüyədək plastik üz çəkilmiş 

taxta ilə işlənir, yuxarısı hər birinin qalınlığı 6 mm olan ikiqat şüşə ilə tutulur. Kabinalarda danışıq 

qurğuları (dinamiklər və ya telefon dəstəkləri) ilə təchiz edilmiş plastik üz çəkilmiş rəflər düzəldilir. 

2-3 kabina 140 sm enində təşkil olunur. Nəzarətçinin masası, kabinaların qulaq asılması üçün 

danışıq qurğuları ilə təchiz olunur, 6 kv. metr sahəsi olan ayrı otaqda şüşələnmiş arakəsmənin 

arxasında, kabinaları ayıran orta arakəsməyə köndələn yerləşir.  

Kabinalarda bir tərəfdə görüşə gəlmiş şəxslər üçün stullar, əks tərəfdə məhkumlar üçün 

döşəməyə bərkidilmiş taburetlər qoyulur. 

Uzun müddətli görüş otaqları 

Uzun müddətli görüş otaqlarında yataq ləvazimatları ilə birlikdə iki metal çarpayı, dolabça, 

yemək qəbul etmək üçün masa və 2-3 stul olur. Otaq radiolaşdırılır. 

Ömürlük azadlıqdan məhrumetmə növündəcəzaya məhkum olunmuş şəxslər üçün  nəzərdə tutulmuş qısa 

müddətli görüş otaqlarının təchizatının xüsusiyyətləri 

Ömürlük azadlıqdan məhrumetmə növündəcəzaya məhkum olunmuş şəxslərə qısa müddətli 

görüş ayrıca təşkil olunmuş otaqda verilir. Otaq döşəmədən tavanadək dəmir barmaqlıqlarla iki 

bərabər hissəyə bölünür və hər iki tərəfdə üz-üzə 100x100 sm ölçüdə 3-4 kabina təşkil olunur. 

Məhkumlar üçün nəzərdə tutulmuş kabinalarin arakəsmələri dəmir-beton konstruksiyadan 

düzəldilir və kabinalar qıfılla bağlanan dəmir qapılarla təmin olunur. Görüşə gəlmiş şəxslər üçün 

kabinalar plastik şüşədən düzəldilir. 

Kabinalarda danışıq qurğuları (telefon dəstəkləri və ya dinamiklər) qoyulur. 

Nəzarətçinin masası, kabinaların qulaq asılması üçün danışıq qurğuları ilə təchiz olunur, 6 kv. 

metr sahəsi olan ayrı otaqda şüşələnmiş arakəsmənin arxasında, kabinaları ayıran dəmir 

barmaqlıqlara köndələn yerləşir. 

Kabinalarda bir tərəfdə görüşə gəlmiş şəxslər üçün stullar, əks tərəfdə məhkumlar üçün 

döşəməyə bərkidilmiş taburetlər qoyulur. 

 
 

Qeydlər: 

1. Qısa müddətli və uzun müddətli görüş otaqları pəncərələrin sayına uyğun pərdələrlə, su ilə dolu qrafinlərlə, stəkanlarla, 

divar saatları və paltarasanlarla təmin olunur. 

2. Uzun müddətli görüş otaqları soyuducuları və sanitar qovşağı olan mətbəxlə təchiz olunur. 

3. Uzun müddətli görüş otaqları göstərilənlərdən əlavə, mətbəx və qab-qacaq dəstləri, habelə külqabılarla təmin olunur. 

4. Həbsxanada uzun müddətli görüş otaqlarında qıfılla bağlanan həbsxana tipli qapılar quraşdırılır, mətbəx və sanitar 

qovşaq hər bir otaqda təşkil olunur. 

5. Uzun müddətli görüş otaqlarında ehtiyatda 2-3 uşaq çarpayısı olur. 

 

 



Əlavə 19 

 

Məhkum _________________________________________________________________________ 
(təvəllüdü, dəstənin №-si) 

________________________________________________________________________ tərəfindən 
(soyadı, adı, atasının adı) 

 
 

Ə  R  İ  Z  Ə 

 

 Xahiş edirəm mənə öz hesabıma şəhərlərarası telefon danışığının təqdim edilməsi üçün 

göstəriş verəsiniz. 

 

Tarix________________________ 

Şəhər________________________ 

Telefon nömrəsi_______________ 

Danışıq müddəti_______________ 

 

                                                                                              ___________________________ 
                                                                                                                   (məhkumun imzası)  

             

                           “Razılaşdırılmışdır”        

     ____ saylı cəzaçəkmə müəssisəsinın rəisi 

 

                     ____________________ 
                                      (imza) 

     _______________________________________ 
                               (rütbə, soyad) 

 

                                                                                                                                                        

Baş mühasibə   -  məhkum  _______________________________________________________ 
                                        (təvəllüdü, dəstənin №-si, soyadı, 

_____________________________ şəxsi hesabından, ona təqdim edilmiş şəhərlərarası telefon  
                adı, atasının adı) 

danışığına görə poçt qəbzinə əsasən pul məbləğinin silinməsini təmin etsin. 

                                        

    Cəzaçəkmə müəssisəsinın rəisi _________________________________________________           
                                                                                               (rütbə, soyad, imza) 

                                                                                                “___”_____________ 20__ il. 

               “Ödənildi” 

 

Tarix “___”_____________ 20__ il. 

 

Poçt qəbzinin №- si _______________  

 

Mühasib _________________________________________________________________________ 
(rütbə, soyad, imza) 

 

 



Əlavə 20 

               

                                                                                            “Razılaşdırılmışdır” 

 

                                                                        AR ƏN PX-nin rəisi (NMR Ədliyyə Naziri) 

 

                                                                        ______________________________________ 
                                                                                                               (adı və soyadı) 

              

                                                                        ______________________________________ 
                                                                                                                   (imza) 

                                                                                           “___”________________ 20     il. 

 

 

Məhkum qadına cəzaçəkmə müəssisəsindən kənarda yaşamaq üçün icazənin 

verilməsi barədə 

 

Q ə r a r 

 

 

 Məhkum______________________________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı) 

əməyə vicdanlı münasibət bəslədiyini, cəzanın çəkilməsi rejiminin tələblərinə riayət etdiyini 

nəzərə alaraq və Azərbaycan Respublika Cəzaların İcrası Məcəlləsinin ______ maddəsini rəhbər 

tutaraq, 

 

qərara aldım: 

 

 Məhkum______________________________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı) 

hamiləliyə və doğuşa görə qanunla müəyyən edilmiş qaydada işdən azad edildiyi vaxt 

ərzində, habelə uşaq üç yaşına çatanadək cəzaçəkmə müəssisəsindən kənarda yaşamasına 

“____”___________20__ il tarixindən icazə verilsin. 

 

 

                                 _____ saylı cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi ______________________ 
                                                                                                                            (rütbə,                        

                                                                                              __________________________________ 
                                                                                                                     soyad, imza) 

 

“___”_____________20     il. 

 

 

 Qərar mənə elan olunub, cəzaçəkmə müəssisəsindən kənarda yaşama qaydası izah 

edilib.                                                                                           

                      _____________________________ 
                          (tarix və məhkum qadının imzası) 

 

 



Əlavə 21 

VƏSİQƏNİN KÖTÜYÜ № _____ 

cəzaçəkmə müəssisəsi rəisinin _________ tarixli qərarına əsasən,  məhkum _______________ 
                                                                                                                                                        (təvəllüdü,              

_________________________________________________________________________________                          
soyadı, adı, atasının adı) 

cəzaçəkmə müəssisəsindən kənarda yaşamasına “___”____________20   il tarixindən 

etibarən icazə verilmişdir. 
                
Vəsiqə “___”__________ 20    il tarixində verilib. 
                      

                                                                                                       ___________________ 
                                                                                                                    (məhkumun imzası)  

        Gedib    “___”__________ 20    il. 

        Qayıdıb “___”__________ 20    il. 

                

 Xüsusi hissənin rəisi     ______________________ 
                                                               (soyad)  

                                     ______________________                                                     
                                                         (imza) 

================================================================================= 

V Ə S İ Q Ə  № ______ 

_________________________________________________________ 

                     ____ saylı cəzaçəkmə müəssisəsində qeydiyyatda olan 

                     məhkum ________________________________________________   
                                                                         (soyadı, adı, atasının adı)        

     __________________________________________________________ 

     ________________________________________________ ünvanında   

                  yaşamağa icazə verilib.                   

 
 

Möhür yeri 

______________________                                            
  (vəsiqə sahibinin imzası) 

 

Etibarlıdır   “___”  _______________  20___ ilədək. 

                                                                                                   M.Y. 

cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi  ___________________ 
                                                       (imza)  

                                                       ___________________ 
                     (soyad) 
 

Etibarlıdır   “___”  _______________  20___ ilədək. 

                                                                                                    M.Y. 
                                                           

cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi  ___________________ 
                                                       (imza) 

                                                       ___________________ 
                                                                         (soyad) 

 

 

 

Fotoşəkil üçün yer 

3x4 sm 



Əlavə 22 

 

                                                                                          “Razılaşdırılmışdır” 

 

                                                                          AR ƏN PX-nin rəisi (NMR Ədliyyə Naziri) 

 

                 _________________________________________ 
                                                                                                                 (adı və soyadı) 

              

                                                               _________________________________________ 
                                                                                                                              (imza) 

                                                                           

                                                                                 “___”________________ 20     il. 

 

Məhkum qadını cəzaçəkmə müəssisəsindən kənarda yaşamaq hüququndan 

məhrumetmə barədə 

Q ə r a r 

 

 Məhkum _____________________________________________________________________ 
(təvəllüdü, soyadı, adı, atasının adı) 

“____” __________ 20__ il tarixində __________________________________________________ 
                                                                                   (yol verilmiş cəzaçəkmə rejimi və ya davranış  

_________________________________________________________________________________ 
qaydaları pozuntusunun şəraiti və xarakteri göstərilir) 

_________________________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________ yol vermişdir. 

 

 

 Azərbaycan Respublikası Cəzaların İcrası Məcəlləsinin 88.3-cü maddəsini rəhbər 

tutaraq, qərara aldım: 

 

 Məhkum _____________________________________________________________________ 
(soyadı, inisialı) 

“____” __________ 20___ il tarixindən etibarən müəssisədən kənarda yaşamaq hüququndan 

məhrum edilsin.              

 

 

 

                                      Cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi ___________________________________ 
                                                                          (rütbə, soyad, 

                                                                                                    

____________________ 
                                                                             imza) 

 

“____” ____________ 20___  il. 

 

 

 



Əlavə 23 

           

      

 

Məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələrində məhkumlara verilən vəsiqənin 

N ü m u n ə s i 

 

100x50 mm 

 

Sənədin üz qabığında “Vəsiqə” yazılır. 

Birinci səhifədə aşağıdakı məzmunda mətn yazılır: 

 

================================================================================= 

                                                                        V Ə S İ Q Ə  № ______ 

    _____ saylı məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsində qeydiyyatda 

olan məhkum ____________________________________________ 
                                                              (soyadı, adı, atasının adı)        

__________________________________________________________        

            _______________________________________________ ünvanında 

            yaşamağa icazə verilib.                   

 

 

 

                         Möhür yeri 

  _______________________                                            
     (vəsiqə sahibinin imzası) 

 

================================================================================= 

İkinci səhifədə aşağıdakı məzmunda mətn yazılır: 

 

============================================= 

 

Etibarlıdır   “___”______________ 20       ilədək. 

                                                                                                                     M.Y. 

Məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi ___________________ 
                                                                (imza) 

                                                                            ___________________ 
                                                                                                    (soyad) 

 

Etibarlıdır   “______”_______________________  20      ilədək. 

                                                                                                                     M.Y. 

Məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi  ___________________ 
                                       (imza) 

                                                                                ___________________ 
                         (soyad)  

 

================================================================================= 

 

 

Fotoşəkil üçün yer 

3x4 sm 



Əlavə 24 

                  

                                                                                                      

                                                                                           “Razılaşdırılmışdır” 

 

                                                                      AR ƏN PX-nin rəisi (NMR Ədliyyə Naziri) 

 

__________________________________________ 
                                                                                                                  (adı və soyadı) 

              

__________________________________________ 
                                                                                                                        (imza) 

                                                                                                 

“___”_____________ 20     il. 

        

 

Məhkuma müşayiətsiz gediş-gəliş hüququnun verilməsi barədə 

 

Q ə r a r 

 

 ARCin. Məc-nin  _______ mad. ilə məhkum olunmuş ______________________ 
                                                                                                                     (təvəllüdü, soyadı,  

____________________________________cəzasının üçdə bir hissəsini çəkmiş və islah yoluna             
                   adı, atasının adı)  

 qədəm qoymuşdur. 

 Azərbaycan Respublikası cəzaların İcrası Məcəlləsinin 87.3-cü maddəsini rəhbər tutaraq,  

__________________________________ işlərin yerinə yetirilməsi üçün 
           (işin xüsusiyyətini göstərmək) 

 

 

qərara aldım: 

 

 Məhkum _____________________________________________________________________ 
(soyadı, inisialı) 

_____________________________________________________________________ marşrut üzrə  
(hərəkət etmə marşrutunu göstərmək) 

______________________________________ dan ___________________________________ dək  

 

müşayiətsiz hərəkət etməyə icazə verilsin. 

  

                                                   

   Cəzaçəkmə müəssisənin rəisi _______________________________________ 
                                                                                                                              (rütbə,                       

                                                                                                                       

                                                                                     _______________________________________
                                   soyad, imza) 

 

   “____” _______________ 20    il. 

 



Əlavə 25 

                 

Müşayiətsiz gediş-gəliş hüququ verilmiş məhkuma verilən buraxılış vərəqəsinin 

 

N ü m u n ə s i 

 

Sənədin üz qabığında “Buraxılış vərəqəsi” yazılır. 

Birinci səhifədə aşağıdakı məzmunda mətn yazılır: 

 

================================================================================= 

 

_______ saylı cəzaçəkmə müəssisəsi 

Buraxılış vərəqəsi N___ 

           Məhkum____________________________________________________ 
                                                                      (soyadı,  adı, atasının adı)       

____________________________________________________________ 
                                                                                            (işlədiyi yer və vəzifəsi)       

Hərəkət etmə marşrutu _______________________________________     

                 Hərəkət etmə vaxtı - saat “____” dan saat “____” dək. 

           Verilib   “_____” _____________ 20___ ilədək.  

                                Cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi____________________   

                                      M.Y.                                                                                        (imza) 

                                                      

                                                      Etibarlıdır  “____” ____________ 20___ ilədək. 

 

                                                                                Artırılıb   “____” ____________ 20___ ilədək.  

================================================================================= 

İkinci səhifədə aşağıdakı məzmunda mətn yazılır: 

========================================================================= 

Buraxılış vərəqəsindən istifadə qaydaları: 

 

1. Buraxılış vərəqəsi yalnız müəyyən edilmiş marşrutun hüdudlarında etibarlıdır. 

2. Buraxılış vərəqəsinin başqa şəxslərə verilməsinə, hərəkət etmə marşrutunun pozulmasına 

və NBM-ə gəlməməyə və ya buraxılış vərəqəsində göstərilən vaxtdan gec qayıtmağa görə 

təqsirkarlar məsuliyyətə cəlb olunurlar. 

 

Buraxılış vərəqəsindən istifadə qaydaları mənə elan edildi. 

                                                                                                

                                                                                             Məhkum ______________ 
                                                                                         (imza) 

             Tarix: 

_________________________________________________________________________________ 

Qeydlər: 

 

1. Buraxılış vərəqəsi açıq şəkildə 16x11 sm ölçüdə kartondan hazırlanır. 

2. İş yeri və ya hərəkət etmə marşrutu dəyişilən zaman buraxılış vərəqəsi dəyişdirilməlidir. 

 

 



Əlavə 26 

 

              

Nəzarət - buraxılış məntəqəsində saxlanılır 

 

1-ci səhifə 

 

Buraxılış vərəqəsinə nəzarət talonu 

 

№ __________ 

 

Soyadı___________________________________________________________________________ 

Adı______________________________________________________________________________ 

Atasının adı ______________________________________________________________________ 

Təvəllüdü________________________________________________________________________ 

ARCM-nin maddəsi_______________________________________________________________ 

Cəzanın müddəti _________________________________________________________________ 

 

================================================================================= 

 

Cəza müddətinin başlanğıcı ________________________________________________________ 

Cəza müddətinin sonu _____________________________________________________________ 

Peşəsi ___________________________________________________________________________ 

Dəstənin №-si_____________________________________________________________________ 

Hərəkət etmə marşrutu ____________________________________________________________ 

 

================================================================================= 

 

Vaxt   -     saat  “_____” dan “_____” dək. 

  

Verilib       “____” ____________ 20___ il. 

 

                                                          Cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi __________________ 
                                       (imza) 

 

2-ci səhifə 

 

 

Uzadılıb   “____” ____________ 20___ ilədək. 

 

            Cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi __________________ 
                                       (imza) 

 

Uzadılıb    “____” ____________ 20___ ilədək. 

 

                                                Cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi__________________ 
                                       (imza) 

 

 



Əlavə 27   

 

 

Müşayiətsiz hərəkət etmək hüququndan istifadə edən məhkumun davranış qaydaları 

 

1. Məhkumlar, vaxtı və hərəkət etmə marşrutu göstərilməklə, müəyyən edilmiş nümunədə 

buraxılış vərəqəsinə əsasən müşayiətsiz hərəkət etmək hüququndan istifadə edirlər. 

Məhkumun cəzaçəkmə müəssisəsinin yaşayış sahəsindən çıxması, habelə ora qayıtması 

vaxtı, müəssisə rəisi tərəfindən imzalanan işə çıxarılmanın gündəlik cədvəli ilə müəyyən edilir. 

2. Müşayiətsiz hərəkət etmək hüququndan istifadə edən məhkum qeyri-iş vaxtlarında 

cəzaçəkmə müəssisəsinin yaşayış sahəsində olmalı və digər məhkumlar üçün müəyyən edilmiş 

davranış qaydalarına riayət etməlidir. 

3. Cəzaçəkmə müəssisəsinin yaşayış sahəsində olmayan müşayiətsiz hərəkət etmək 

hüququndan istifadə edən məhkum borcludur: 

- səliqəli görkəmə malik olmağa, müəyyən olunmuş nümunədə mövsümə uyğun  paltar 

geyinməyə; 

-  hərəkət etmə marşrutuna və ictimai qaydalara riayət etməyə; 

- işdən sonra, yaşayış sahəsinə vaxtında qayıtmağa və bu barədə dəstə rəisinə (böyük 

tərbiyəçiyə, tərbiyəçiyə) məlumat verməyə; 

- cəzaçəkmə müəssisəsinin əməkdaşlarının tələbi ilə buraxılış vərəqəsini təqdim etməyə və 

yaşayış sahəsinə qayıdarkən, buraxılış vərəqəsini nəzarət-buraxılış məntəqəsinə təhvil verməyə. 

4. Müşayiətsiz hərəkət etmək hüququndan istifadə edən məhkumlara qadağandır: 

- məhkumların işə çıxarılması cədvəli ilə müəyyən edilməmiş vaxtda yaşayış sahəsindən 

çıxmaq; 

-  iş vaxtı iş yerini tərk etmək; 

-  təşkilatlara, müəssisələrə, kənar şəxslərin mənzillərinə və dükanlara baş çəkmək; 

-  kənar şəxslərlə tanış olmaq; 

-  spirtli içkilər, narkotik vasitələr və psixotrop maddələr qəbul etmək; 

- göndərmək və yaxud vermək üçün məktublar qəbul etmək, məhkumların və başqa 

şəxslərin digər tapşırıqlarını yerinə yetirmək; 

- buraxılış vərəqəsini digər şəxslərə vermək. 

Müşayiətsiz hərəkət edərkən davranış qaydalarına riayət etməyən məhkumlar intizam 

məsuliyyətinə cəlb olunur və belə hüquqdan məhrum edilirlər. 

 

Davranış qaydaları mənə elan olundu və onların pozulmasına görə məsuliyyət barədə 

xəbərdar edildim. 

                                                                                           _______________________ 
                                                                                                  (məhkumun imzası) 

 

“___”_____________20__ il. 

 

 

Qeyd: Bu qaydalar məhkum tərəfindən imzalandıqdan sonra, müşayiətsiz hərəkət etmək 

hüququnun verilməsi barədə qərarla birlikdə onun şəxsi işinə əlavə edilir. 

 

 

 



Əlavə  28 

                  

                                                                                                        “Razılaşdırılmışdır” 

 

                                                                      AR ƏN PX-nin rəisi (NMR Ədliyyə Naziri) 

 

                                                                      __________________________________________ 
                                                                                                             (adı və soyadı) 

              

                                                                     __________________________________________ 
                                                                                                                  (imza) 

                                                                                            

                                                                                           “___”________________ 20     il. 

 

 

Müşayiətsiz gediş-gəliş hüququndan məhrumetmə barədə 

 

Q ə r a r 

 

 Məhkum______________________________________________________________________ 
(təvəllüdü, soyadı, adı, atasının adı) 

“____” __________ 20__ il tarixində __________________________________________________ 
                                                                   (yol verilmiş davranış qaydaları pozuntusunun şəraiti və  

_________________________________________________________________________________ 
xarakteri, yaxud müşayətsiz gediş-gəliş hüququnun ləğv edilməsinə əsas olmuş səbəblər göstərilir) 

_________________________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________ yol vermişdir. 

 

 Azərbaycan Respublikası Cəzaların İcrası Məcəlləsinin 87.6-cı maddəsini rəhbər tutaraq, 

 

qərara aldım: 

 

 Məhkum _____________________________________________________________________ 
(soyadı, inisialı) 

“____” ___________ 20___ il tarixindən etibarən müşayiətsiz gediş-gəliş hüququndan 

məhrum edilsin. 

 

                         

 

                                              Cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi 

_________________________ 
                                                           (rütbə, 

                                                                                                

_________________________ 
                             soyad, imza) 

 

 

“____” ____________ 20__  il. 



 

 

Əlavə 29 

                  

 

 

 

 

İ L T İ Z A M 

 

 

 

 

Mən, aşağıda imza edən____________________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı) 

bu iltizamı verirəm ondan ötrü ki, Azərbaycan Respublikası Cəzaların icrası 

qanunvericiliyinin və cəzaçəkmə müəssisələrinin Daxili İntizam Qaydalarının mülki işçilərlə və 

məhkumlarla qarşılıqlı münasibətlərə dair hissələri mənə elan olunmuşdur. 

Mən məhkumlarla və ya onların qohumları ilə xidmətdən  kənar əlaqələr yaratmağa görə 

məsuliyyət daşıyacağım barədə xəbərdar edildim. 

 

______________________                          _______________________________ 
       (imza)                    (soyad) 

 

 

 

 

                                  Təlimatlandırdı  _____________________________________________ 
                                                                                                              (vəzifə, rütbə, soyad) 

  

                                                                 ___________________ 
                                                                                                                            (imza) 

 

 

 

 

                                                                                            “_____”______________ 20__ il. 

 

 

 



Əlavə 30 

 

 

 

 

 

Cəzaçəkmə müəssisələrinə daxil olan və oradan çıxan şəxslərə özləri ilə keçirilməsi 

qadağan olunan əşya və sənədlərin 

 

S i y a h ı s ı 

 

 

1. Odlu və soyuq silahların bütün növləri, döyüş sursatları. 

2. Optik cihazlar. 

3. Spirtli içkilərin bütün növləri, spirt əsasında hazırlanmış ətirlər və digər məmulatlar. 

4. Narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və prekursorlar. 

5. Dərman preparatları və tibbi ləvazimatlar.  

6. Əmək alətləri. 

7. Kəsici və deşici alətlər.  

8. Oyun kartları. 

9. Fotoaparatlar, fotomateriallar və kimyəvi maddələr.  

10. Topoqrafik xəritələr və kompas. 

11. Hərbi və digər xidməti geyim formaları, habelə bu geyimlərə mənsub hər hansı 

ləvazimat. 

12. Radioqəbuledicilərin və ötürücülərin bütün növləri, o cümlədən peydcer, mobil 

telefonlar, kompüter, yazı makinaları, surətçıxaran və çoxaldıcı aparatlar. 

13. Rənglər və surətçıxarma kağızları. 

14. Şüşə qablarda olan içkilər və konservlər. 

15. Bütün növ elektrik və mexaniki cihazlar. 

16. Bütün növ sənədlər (xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar olan sənədlər istisna 

olmaqla). 

 

 

 



Əlavə 31 

                 

 

Yataqxana (adi yaşayış binası, kamera) üzrə növbətçi məhkumun vəzifələri 

 

 

I. Yataqxana (adi yaşayış binası) üzrə növbətçi məhkum borcludur: 
 

- yataqxanada yaşayan məhkumların sayını, onlardan neçə nəfərinin xəstə, işdə, cərimə 

(intizam) təcridxanalarında, kamera tipli otaqlarda, birnəfərlik kameralarda olduğunu bilməyə; 

- yataqdan qalxma zamanı, habelə həyəcan və yanğın hallarında məhkumlara komanda 

verməyə; 

- yataqxanada olan əmlakın, avadanlığın və inventarın, habelə məhkumların şəxsi 

əşyalarının qorunub saxlanılmasına nəzarət etməyə; 

-  yataqxanada yanğından mühafizə qaydalarına riayət edilməsini təmin etməyə; 

-  digər dəstələrdən olan məhkumların yataqxanada olmasına yol verməməyə; 

- məhkumlar işə çıxarıldıqdan sonra yataqxananı yığışdırmağa, döşəməni təmizləməyə, 

sobaları yandırmağa, otağın havasını dəyişməyə, içməli su saxlanılan qabları yuyub 

təmizləməyə və qaynadılmış su ilə doldurmağa; 

- məhkumların yataqxanada təmizliyə və səliqə-səhmana riayət etmələrinə, vaxtında və 

müəyyən olunmuş nümunə üzrə yataq yerlərini qaydaya salmalarına, şəxsi əşyalarını ayrılmış 

yerlərə qoymalarına, dolabçaları qaydasında saxlamalarına nəzarət etməyə; 

- məhkumların yataqxanada siqaret çəkmələrinə, paltar və ayaqqabılarını təmizləmələrinə, 

üst paltarında çarpayılarda oturmalarına və uzanmalarına, qumar oynamalarına yol 

verməməyə; 

- yatma komandası verildikdən sonra məhkumların sakitliyə riayət etmələrinə nəzarət 

etməyə; 

- rejim pozuntuları və baş vermiş bütün hadisələr barədə dərhal dəstə rəisinə (tərbiyəçiyə), 

müəssisə rəisinin növbətçi köməkçisinə və ya nəzarətçiyə xəbər verməyə. 

 
 

Qeyd. Rəis heyətindən olan şəxslər yataqxanaya daxil olarkən, növbətçi “qalx”, “diqqət”  

komandası verir və yataqxanada saxlanılan məhkumların sayı və onların harada olmaları 

barədə məruzə edir. (yatma vaxtından yataqdan qalxma vaxtınadək  “qalx”, “diqqət” 

komandası verilmir). 
 

 

II.  Kamera üzrə növbətçi məhkum borcludur: 
 

- müdiriyyət nümayəndəsi kameraya daxil olduqda, kamerada saxlanılan məhkumların sayı 

barədə məruzə etməyə; 

- kamerada olan inventarın, avadanlığın və başqa əmlakın qorunub saxlanılmasına nəzarət 

etməyə; 

- məhkumlar üçün qab-qacaq almağa və təhvil verməyə; 

- kamerada təmizliyə riayət etməyə; 

- kameranın sanitar qovşağını, gəzinti qurtardıqdan sonra gəzinti meydançasını 

yığışdırmağa; 

- içməli su saxlanılan qabı yuyub təmizləməyə. 

 

 



Əlavə  32 

                  

 

 

 

Məhkumun həvəsləndirilməsi barədə 

 

Q ə r a r 

 

 Məhkum______________________________________________________________________ 
(təvəllüdü, soyadı, adı, 

_________________________________________________________________________________ 
atasının adı) 

_________________________________________________________________________________ 
(həvəsləndirilmə üçün əsaslar göstərilir) 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Azərbaycan Respublikası Cəzaların İcrası Məcəlləsinin _____ maddəsini rəhbər tutaraq, 

 

qərara aldım: 

 

 

Məhkum ______________________________________________________________ 
(soyadı, inisialı, 

__________________________________________________________________________ 
həvəsləndirmənin növü göstərilir) 

 

 

 

 

 

              ______ saylı cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi ___________________________ 
                                                                                                                          (rütbə, 

                                                                                        ___________________________ 
                                                                                                                     soyad imza,) 

 

 

“___” _____________ 20___ il. 

 

 

 

                          Qərar mənə elan olundu _____________________________________ 
                      (tarix və məhkumun imzası) 

 

 

 



Əlavə  33 

 

 

Məhkum barəsində tənbeh tədbirinin tətbiqi barədə 

 

Q ə r a r 

 

 

 Məhkum______________________________________________________________________ 
(təvəllüdü, soyadı, 

_________________________________________________________________________________ 
adı, atasının adı) 

_________________________________________________________________________________ 
(yol verilmiş pozuntunun vaxtı, şəraiti və xarakteri) 

_________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________cəzanın çəkilməsi qaydasını pozmuşdur. 

 

 Məhkum  ________________________ yazılı izahatını nəzərdən keçirərək və Azərbaycan 
                                       (soyadı) 

Respublikası Cəzaların İcrası Məcəlləsinin ________ maddəsini rəhbər tutaraq, 

 

qərara aldım: 

 Məhkum______________________________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı) 

cəzanın çəkilməsi qaydasını pozduğuna görə_________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

                 _____ saylı cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi ________________________________ 
                               (rütbə,  

                            ________________________________ 
                         soyad, imza) 

 

“____” ___________ 20___ il. 

                                     

 

                                                        Qərar mənə elan olundu _______________________________ 
                                      (tarix, imza) 

 

                                                        Qərarı elan etmiş vəzifəli şəxsin_________________________ 
                                                                                    (rütbə,  

                                                                                                  

__________________________ 
                                                                                                                                             soyad, imza,)         

 



 

Əlavə 34 

                  

 

 

Məhkumun yaxşılaşdırılmış saxlanılma şəraitinə keçirilməsi barədə 

 

Q ə r a r 

 

 

 Məhkum _____________________________________________________________________ 
(təvəllüdü, soyadı, adı, atasının adı) 

cəza müddətinin ____________________________________________________________ çəkib, 
(cəza müddətinin 1/2 və  1/3) 

nümunəvi davranışa malikdir, əməyə və təhsilə vicdanlı münasibət göstərir. 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq və Azərbaycan Respublikası Cəzaların İcrası 

Məcəlləsinin _____ maddəsini rəhbər tutaraq, 

 

qərara aldım: 

 

 Məhkum __________________________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı) 

“____” ____________ 20___ il tarixindən yaxşılaşdırılmış saxlanılma şəraitinə keçirilsin. 

 

     

 

                                      Cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi ________________________________ 
                                                                 (rütbə,  

        _______________________________ 
                     soyad, imza) 

 

“____” __________ 20___il tarixində qərar mənə elan olundu.    ________________________ 
                    (məhkumun imzası) 

 

 

 

 

T a n ı ş     e d i l d i l ə r: 

 

Görüşlərin keçirilməsi üzrə nəzarətçi                                        Mühasib 

 

_________________________________                                  ______________________________ 
           (soyad, imza)                          (soyad, imza) 

 

 

 



34-cü əlavənin tərs üzü 

 

 

 

Məhkumun yaxşılaşdırılmış saxlanılma şəraitindən məhrum edilməsi barədə 

 

Q ə r a r 

 

 

 Məhkum _____________________________________________________________________ 
(təvəllüdü, soyadı, adı, atasının adı) 

“____” ____________ 20___ il tarixində _______________________________________________ 
                             (yol verilmiş pozuntunun  

_________________________________________________________________________________      
qısa təsviri) 

____________________________________________________________________ yol vermişdir. 

 

 

 Qeyd: Olunanları nəzərə alaraq və Azərbaycan Respublikası Cəzaların İcrası 

Məcəlləsinin_____ maddəsini rəhbər tutaraq, 

 

qərara aldım: 

 

 Məhkum__________________________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı) 

“___” _____________ 20___ il tarixindən yaxşılaşdırılmış saxlanılma şəraitindən məhrum 

edilsin. 

       

                                            Cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi __________________________ 
                    (rütbə,  

                                                             __________________________
                                                                                                                          soyad, imza)  

 

“___”______________ 20___ il tarixində qərar mənə elan olundu. ____________________ 
                  (məhkumun imzası) 

 

 

 

 

T a n ı ş    e d i l d i l ə r: 

 

Görüşlərin keçirilməsi üzrə nəzarətçi                    Mühasib 

______________________________           ______________________________ 
                   (soyad, imza)                                    (soyad, imza) 

 

 

 



Əlavə  35 

 

 

 

 

Məhkumun cərimə (intizam) təcridxanasına keçirilməsi barədə 

 

Q ə r a r 

 

 

 Məhkum  _____________________________________________________________________ 
(təvəllüdü, soyadı, 

_________________________________________________________________________________ 
adı, atasının adı) 

_________________________________________________________________________________ 
(yol verilmiş pozuntunun vaxtı, şəraiti 

_________________________________________________________________________________ 
və xarakteri) 

_____________________________________________ cəzanın çəkilməsi qaydasını pozmuşdur. 

 

 

 Azərbaycan Respublikası Cəzaların İcrası Məcəlləsinin ______ maddəsini rəhbər 

tutaraq, 

 

qərara aldım: 

 

 

 Məhkum  _____________________________________________________________________  
(soyada, adı, atasının adı) 

cəzanın çəkilməsi qaydasını pozduğuna görə  _______________________ müddətinə cərimə 

(intizam) təcridxanasına keçirilsin. 

         

                          

 

 

                                   Cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi __________________________ 
                                                                                                                        (rütbə,  

                                                                                                                              

              __________________________ 
                                                soyad, imza)  

          

 

            

 

 

“____” ______________ 20__ il. 

 

 

 



35-ci əlavənin tərs üzü 

 

 

 

Qərar mənə elan olundu “____” ______________ 20 __il. _______________________________ 
                                   (məhkumun imzası) 

 

Qərarı elan etdi ___________________________________________________________________ 
                                        (cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi, müəssisə rəisinin növbətçi köməkçisi) 

_________________________________________________________________________________ 
(rütbə, soyad, imza) 

 

 Məhkum _____________________________ “____” _______________ 20___ il tarixində, 
                                         (soyadı, inisialı)  

saat __________________cərimə (intizam) təcridxanasına qəbul edildi. 

 

 Məhkum _____________________________________________________________________ 
(soyadı, inisialı) 

üzərində axtarış  aparılan zaman aşağıda göstərilən əşyalar aşkar edildi və götürüldü:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                                         Nəzarətçi _____________________________ 
                                                                                                                           (rütbə, 

                                                                                          _____________________________ 
                      soyad, imza) 

 Məhkum _____________________________________________________________________ 
(soyadı, inisialı) 

 

“_____” _______________ 20___ il tarixində, saat _____________ azad edildi. 

 

 

       

                                                                         Nəzarətçi _____________________________ 
                                                                                                                          (rütbə,  

                                                                                         _____________________________ 
                   soyad, imza) 

 

 

                                                    Götürülmüş əşyaları geri aldım _______________________ 
                                                                      (məhkumun imzası) 

 

 

 



Əlavə  36 

  

              

Cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi müəssisəyə gələnədək məhkumun müvəqqəti olaraq 

əcərimə, intizam təcridxanasına keçirilməsi barədə 

 

Q ə r a r 

 

Məhkum  ________________________________________________________________________ 
(təvəllüdü, soyadı, 

_________________________________________________________________________________ 
adı, atasının adı) 

“____” _____________ 20___ il tarixində______________________________________________ 
                                                                                                 (yol verilmiş pozuntunun xarakteri,  

_________________________________________________________________________________ 
təcrid edilməni zəruri edən səbəb və şərait) 

________________________________________________________________ yol vermişdir. 

 

Cəzaçəkmə müəssisələrinin Daxili İntizam Qaydalarının 264-cü bəndini  rəhbər tutaraq, 

 

qərara aldım: 

 

Məhkum _________________________________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı) 

cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi müəssisəyə gələnədək, müvəqqəti olaraq cərimə, intizam 

təcridxanasına keçirilsin. 

 

                                    Müəssisə rəisinin növbətçi köməkçisi _________________________ 
                                    (rütbə, 

                       

                                                        

____________________________________ 
                                                           soyad, imza) 

   

“____” _______________20___ il. 

 

 

 Məhkum __________________________________      “____” __________20__ il tarixində 
                                         (soyadı, inisialı)  

saat ____________cərimə, intizam təcridxanasına qəbul edildi. 

 

 Məhkumun üzərində axtarış aparılan zaman aşkar edildi və götürüldü: ______________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

 

      Nəzarətçi  _________________________________ 
                                                     (rütbə,  

                                                                               _________________________________ 
                       soyad, imza) 



Əlavə  37 

                

 

 

 

Məhkumun kamera tipli otağa, xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsinin birnəfərlik 

kamerasına keçirilməsi barədə 

 

Q ə r a r 

 

 

Məhkum _________________________________________________________________________ 
(təvəllüdü, soyadı, 

_________________________________________________________________________________ 
adı, atasının adı) 

_________________________________________________________________________________ 
(törədilmiş pozuntuların xarakteri, 

_________________________________________________________________________________ 
məhkumun təcrid edilməsi zəruriliyinin əsaslandırılması) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

 

Azərbaycan Respublikası Cəzaların İcrası Məcəlləsinin ______ maddəsini rəhbər tutaraq,  

 

qərara aldım: 

 

Məhkum _________________________________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı) 

_______________ ay müddətinə kamera tipli otağa, birnəfərlik kameraya keçirilsin.                                    
       (yazı ilə)  

 

        

 

                                    Cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi ______________________________ 
                                            (rütbə,  

                                                              ______________________________ 
            soyad, imza) 

 

 

“_____”  ______________ 20___ il. 

 

 

 



37-ci əlavənin tərs üzü 

 

 

Qərar mənə  “____” ____________ 20____ il tarixində elan olundu. ______________________ 
                         (məhkumun imzası) 

Qərarı elan etdi ________________________________________________________________ 
(vəzifə, rütbəsi, soyadı) 

 

 Məhkum  _______________________________________ “___” __________20__ il tarixində 
(soyadı, inisialı) 

saat ______________ kamera tipli otağa, birnəfərlik kameraya qəbul edildi. 

 

“___”  __________20_ il tarixində saat ______ azad olunmalıdır. 

 

Məhkum ___________________________________________ üzərində axtarış keçirilən zaman 

                                           (soyadı, inisialı)  

aşkar edildi və götürüldü: __________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

       

                                                                         Nəzarətçi __________________________ 
                              (rütbə, 

                               ___________________________ 
                        soyad, imza) 

  

Cərimə təcridxanasına keçirilməsi ilə əlaqədar kamera tipli otaqdan azad edilməlidir   

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Məhkum ____________________________________  “___” _______________ 20___ il tarixində 
                                       (soyadı, inisialı)  

 

saat ___________ azad edildi. 

                                           Nəzarətçi ________________________
                                            (rütbə, 

                                                                                                ________________________ 
               soyad, imza)  

 

      Axtarış zamanı götürülmüş əşyaları aldım ____________________________________ 
                                                                                                        (məhkumun imzası və soyadı) 

 

 

 Qeyd: Qərar, məhkum kamera tipli otaqda cəza çəkən zaman, kamera tipli otaqlar üzrə 

nəzarətçidə saxlanılır. 

 

 



Əlavə  38 

                 

 

 

 

 

Cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti tərəfindən cərimə (intizam) təcridxanalarına, 

kamera tipli otaqlara və birnəfərlik kameralara baş çəkilməsinin uçotu 

 

J u r n a l ı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başlanıb: “____” ____________ 20___ il. 

 

Qurtarıb: “____” ____________ 20___ il. 

 

 

 

 

İnv. № ____________ 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 



38-ci əlavənin davamı 

 

 

 

 

 

 

Qeydlər: 

 

1. Jurnal cərimə (intizam) təcridxanaları, kamera tipli otaqlar, birnəfərlik kameralar üzrə 

nəzarətçidə saxlanılır. 

2. Başçəkmənin uçotu iki hissəyə bölünmüş jurnalda aparılır. 

Birinci hissədə cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi, onun müavinləri, rejim və nəzarət hissəsinin 

rəisi qeydlər aparırlar. 

İkinci hissədə müəssisə rəisinin növbətçi köməkçiləri, tibb-sanitariya hissəsinin rəisi və 

dəstə rəisləri (təlimatçılar) qeydlər aparırlar. 

3. Cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi, onun əməliyyət-rejim işləri üzrə müavini, müəssisə 

rəisinin növbətçi köməkçiləri, rejim və nəzarət hissəsinin rəisləri, tibb-sanitariya hissəsinin rəisi 

hər gün, qalan vəzifəli şəxslər isə həftədə iki dəfədən az olmayaraq qeydlər aparırlar. 

 

 

 



38-ci əlavənin davamı 

 

S/s №-si Tarix Vaxt Baş çəkmiş 

şəxsin 

vəzifəsi və 

rütbəsi 

Baş 

çəkmənin 

məqsədi. 

İradların 

məzmunu 

Görülmüş 

tədbirlər 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Əlavə 39 

 

 

Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrumetmə və ömürlük azadlıqdan məhrumetmə 

növündə cəzalara məhkum olunmuş şəxslər üçün geyim formasının 

 

T ə s v i r i 

 

 

I. Məhkum kişilər üçün: 

 

1. Qış papağı. 

Qış papağı - dövrədən, qalpaqdan və təpədən ibarətdir. 

Papağın dövrəsi (günlük, qulaqlıqlarla birlikdə peysərlik) qara rəngli süni xəzdəndir. Dörd  

xiştəkdən ibarət qalpaq, günlük və qulaqlıqlarla birlikdə peysərlik iç tərəfdən qara rəngli 

mahuddandır. Papağın təpə hissəsi pambıqla sırınmış astarı olan düz əsasdan və dairəcikdən 

ibarətdir.  

 

2. Yay papağı. 

Yay papağı - tünd-göy və ya qara rəngli pambıq parçadandır, oval formalı diblikdən,  

günlükdən, bortdan və üst xətdi azacıq batıq olan düzbucaqlı formaya malik yan 

divarcıqdan  

ibarətdir.  

 

3. İsti gödəkçə.  

İsti gödəkçə - tünd-göy və ya qara rəngli pambıq parçadandır, biryanlıdır, isti aralıq qatı 

var, düymələrlə bağlanır. Yaxalığı dikdir. 

 

4. Şalvar. 

Şalvar - tünd-göy və ya qara rəngli pambıq parçadandır. İsti aralıq qatı və tikilmiş kəməri 

var, düymələrlə bağlanır. 

 

5. Pambıq parçadan kostyum. 

Gödəkçə - tünd-göy və ya qara rəngli parçadandır, biryanlıdır, düymələrlə bağlanır. 

Qatlama yaxalıqlıdır. 

Düz (balaq) şalvar -  tünd-göy və ya qara rəngli parçadandır, tikilmiş kəmərlədir,  

düymələrlə bağlanır,  

 

6. Köynək. 

Köynək - tünd-göy və ya qara rəngli pambıq parçadandır, qatlama yaxalıqlıdır, düymələrlə 

bağlanır. Qolları manjetlədir.  

  

 

II. Məhkum qadınlar üçün: 

 

1. Baş yaylığı. 

Baş yaylığı - yarıyun dama-dama parçadandır, qəhvəyi, boz və ya göy rəngli ola bilər. 

 

 



39-cu əlavənin davamı 

 

 

2. Ləçək. 

Ləçək - pambıq parçadandır, naxışlıdır, göy və ya tünd-göy rənglidir. 

 

3. İsti gödəkçə. 

İsti gödəkçə - tünd-göy və ya qara rəngli pambıq və ya yarıyun parçadandır, biryanlıdır, isti 

aralıq qatı var, düymələrlə bağlanır. Qatlama yaxalıqlıdır. 

 

4. Don-kostyum. 

Jaket - tünd-göy və ya qara rəngli pambıq parçadandır, biryanlıdır, düymələrlə bağlanır. 

Qatlama yaxalıqlıdır. Qolları uzundur. 

Sarafan - tünd-göy və ya qara rəngli pambıq parçadandır, boğazlığı “v” formalı kəsikdir. 

 

5. Don. 

Don - tünd-göy və ya qara rəngli pambıq parçadandır, naxışlıdır, cibləri var, qatlama  

yaxalıqlıdır. Qolları qısadır. 

 

6. Bluzka. 

Bluzka - göy və ya tünd-göy rəngli pambıq parçadandır, naxışlıdır, qatlama yaxalıqlıdır, 

düymələrlə bağlanır. Qolları qısadır. 

 

7. Xələt. 

Xələt - tünd-göy və ya qara rəngli pambıq parçadandır, biryanlıdır, düymələrlə bağlanır, 

qatlama yaxalıqlıdır. Qolları uzundur. 

 

 

 



Əlavə 40 

 

 

Həbsxanada məhkuma saxlanılma şəraitinin təyin edilməsi (dəyişdirilməsi) barədə 

 

Q ə r a r 

 

Məhkum _________________________________________________________________________ 
(təvəllüdü, soyadı, adı, atasının adı) 

_________________________________________________________________________________ 
(əsasları göstərilir) 

 

 

Azərbaycan Respublikası Cəzaların İcrası Məcəlləsinin_______ maddəsini rəhbər tutaraq, 

 

qərara aldım: 

 

Məhkum _________________________________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı) 

ümumi saxlanma şəraiti müəyyən edilsin (ciddi saxlanma şəraiti müəyyən edilsin). 

 

_____________ ay müddətinə ümumi saxlanma şəraiti ciddi saxlanma şəraiti ilə 

dəyişdirilsin. 
      (yazı ilə)                   

 

ciddi saxlanma şəraiti ümumi saxlanma şəraiti ilə dəyişdirilsin. 

  

 

                                                       Həbsxananın  rəisi_________________________________     
                                                                                                            (rütbəsi, soyadı, imzası) 

 

“______” ___________ 20      il. 

 

 

 

 

Qərar mənə elan olundu____________________________________________________________ 
                (tarixi və məhkumun imzası)  

   

Məhkum  “____”____________20   il tarixindən ciddi saxlanma şəraitinə keçirilmişdir. 

        

Həbsxana rəisinin növbətçi köməkçisi _______________________________________________ 
                                                                                               (rütbəsi, soyadı, imzası) 

Məhkum “_____”_________20   il tarixindən ümumi saxlanma şəraitinə keçirilmişdir. 

 

Həbsxana rəisinin növbətçi köməkçisi _______________________________________________ 
                               (rütbəsi, soyadı, imzası) 

 

 



Əlavə  41 

 

Məhkumun xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsinin adi yaşayış binasından kamera tipli 

otağa keçirilməsi barədə 

 

Q ə r a r 

 

Məhkum _________________________________________________________________________ 
(təvəllüdü, soyadı, 

_________________________________________________________________________________ 
adı, atasının adı) 

_________________________________________________________________________________ 
(törədilmiş  pozuntunun xarakteri və 

_________________________________________________________________________________ 
kamera tipli otağa keçirilməsi zəruriliyinin əsaslandırılması) 

____________________________________________________________________ yol vermişdir. 

 

Azərbaycan Respublikası Cəzaların İcrası Məcəlləsinin _________ maddəsini rəhbər tutaraq, 

 

qərara aldım: 

 

Məhkum _________________________________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı) 

adi yaşayış binasından kamera tipli otağa keçirilsin. 

 

 

           Cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi _________________________________ 
                           (rütbə, 

                                                                                         _________________________________                                                                                                                                                       
                                                                                                                                    soyad, imza) 

“____”  ________________ 20       il. 

 

 

 

 

Qərar mənə “____” ___________ 20___ il tarixində elan olundu. _________________________ 
                                                                                                                                   (məhkumun imzası) 

Qərarı elan etdi ___________________________________________________________________ 
(vəzifə, rütbə, soyad) 

Məhkum  ________________________________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı) 

___________________________________________ kamera tipli otağa keçirildi. 
                             (gün, ay, il) 

 

                              Müəssisə rəisinin növbətçi köməkçisi ____________________________ 
                                  (rütbə,  

                                                                                        ____________________________ 
                                                                          soyad, imza) 

 

 



Əlavə 42 

 

 

Məhkumun xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsinin kamera tipli otağından adi yaşayış 

binasına keçirilməsi barədə 

 

Q ə r a r 

 

 

Məhkum _________________________________________________________________________ 
(təvəllüdü, soyadı, adı, 

____________________________cəza müddətinin üçdə birini çəkmişdir, nümunəvi davranışa 
                     atasının adı) 

malikdir, əməyə və təhsilə vicdanlı münasibət göstərir.  

 

Azərbaycan Respublikası Cəzaların İcrası Məcəlləsinin ______ maddəsini rəhbər tutaraq, 

 

qərara aldım: 

 

Məhkum _________________________________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı) 

kamera tipli otaqdan adi yaşayış binasına keçirilsin. 

 

 

          Cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi ________________________________ 
                                  (rütbə,  

                                                       

________________________________ 
                                                                                                                                soyad, imza) 

 

“____”  ________________ 20       il. 

 

 

 

Qərar mənə “____” ___________ 20___ il tarixində elan olundu. _________________________ 
                                                                                                                                    (məhkumun imzası) 

Qərarı elan etdi ___________________________________________________________________ 
(vəzifə, rütbə, soyad) 

Məhkum  ________________________________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı) 

______________________________________  adi yaşayış binasına keçirildi. 
                          (gün, ay, il) 

 
 

                              Müəssisə rəisinin növbətçi köməkçisi ____________________________ 
                                  (rütbə,  

                                                                                       ____________________________ 

                                                                         soyad, imza) 
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