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ÖLKƏMİZDƏ FORMALAŞMIŞ MÜASİR PENİTENSİAR SİSTEM DAHA 

DA TƏKMİLLƏŞDİRİLİR VƏ İNKİŞAF ETDİRİLİR 

21.11.2012 – Respublika qəzeti 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi xalqımızın tarixi nailiyyəti, onun azadlıq ideallarının uğurla 

gerçəkləşməsidir. Şərqin ilk demokratik respublikasının – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olan 

müstəqil dövlətimiz hazırda bütün sahələrdə özünün yüksək inkişaf göstəriciləri ilə dünyanın diqqət 

mərkəzindədir. Banisi və memarı ulu öndərimiz Heydər Əliyev olan müasir Azərbaycanda hüquqi, 

demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesində əldə olunmuş möhtəşəm uğurlar dünya birliyində onun 

layiqli yer tutmasını təmin edir. Bu müstəqilliyin həm sosial–mənəvi, həm də iqtisadi əsaslarını isə ulu 

öndərimiz hələ sovet hakimiyyəti dövründə respublikaya rəhbərlik edərkən, hakim kommunist 

ideologiyasının milli respublikalar üçün böyük çətinliklər və maneələr yaratdığı mürəkkəb tarixi şəraitdə 

yaratmışdır. Bu yaxınlarda xalqımız dövlət müstəqilliyinin bərpasının 21 –ci ildönümünü qeyd etdi. Bu tarixi 

nailiyyətin qorunub saxlanması, onun dönməzliyinin təmin edilməsi, Azərbaycanın real müstəqilliyə 

qovuşması ulu öndərimizin adı ilə əbədi bağlıdır. 

Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyev bu il Respublika Günü münasibətilə keçirilən təntənəli mərasimdə 

bu barədə demişdir: ―…Müstəqilliyimizin ilk illəri ölkəmiz üçün çox ağır keçirdi, müstəqil inkişafımız, 

əslində, şübhə altında idi. Əgər xalqın iradəsi ilə 1993–cü ildə Heydər Əliyev yenidən artıq müstəqil 

Azərbaycanın Prezidenti kimi hakimiyyətə gəlməsəydi, ölkəmizin gələcək taleyi çox böyük fəlakətlərlə üzləşə 

bilərdi. 1993–cü ildə bütün xoşagəlməz halların qarşısı alındı, ölkədə sabitlik yarandı, inkişaf başlandı. 

Dövlətçiliyimizin əsasları qoyuldu və ölkəmizin ümumi inkişaf strategiyası müəyyən edildi. Bu strategiya 

həm xarici, həm də daxili siyasəti əhatə edirdi. Azərbaycanı müasir, demokratik ölkə kimi görmək ulu öndərin 

arzusu idi. Onun fəaliyyəti, səyləri nəticəsində bıı gün Azərbaycan, sözün əsl mənasında, inkişafda olan, 

inkişaf edən müasir, dünyəvi, demokratik ölkədir‖. 

Hazırda dünyanın aparıcı siyasi qu 

rumu olan BMT–nin Təhlükəsizlik Şurasında uğurla fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikası təkcə 

regionda deyil, bütövlükdə beynəlxalq aləmdə nüfuzu və qəbul edilən qərarlara təsır imkanları olan bir 

dövlətə çevrilmişdir. Respublikamızın iqtisadi uğurları dünya miqyasında öz yüksək qiymətini alır. Rəqabət 

qabiliyyətliliyə görə Azərbaycan dünya miqyasında 46–cı, MDB məkanında birinci yerdədir. 

Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev ulu öndərin siyasətini özünəməxsus qətiyyətlə davam etdirir, bu 

siyasəti dövrün qlobal çağırışlarına uyğun olaraq zənginləşdirir. Dövlətimizin başçısının sözləri ilə desək, 

ölkəmizdə siyasi islahatlar davam etdirilir, demokratiyanın inkişafına çox böyük əhəmiyyət verilir. Hüquqi 

dövlət quruculuğu prosesində, siyasi islahatlarda dünyanın bu sahədə böyük təcrübəyə malik olan ölkələrinin 

müsbət təcrübəsi öyrənilir və tətbiq edilir. Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevin dəfələrlə qeyd etdiyi 

kimi, Azərbaycan çox tezliklə dünyanın inkişaf etmiş ölkələri sırasında öz layiqli yerini tutacaqdır. 

Ulu öndərimizin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə 1995–ci ildə Milli Konstitusiya qəbul edilib qüvvəyə mindikdən 

sonra bir neçə konstitusiya qanunu, yüzlərlə hüquqi sənəd, insan hüquq və azadlıqlarının təminatına dair 

Dövlət proqramları qəbul olunmuşdur. Ölkəmiz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bu sahədə mövcud 

beynəlxalq konvensiyalara da qoşulmuşdur. İndi ölkə vətəndaşlarının hüquqları mövcud qanunvericilik 

əsasında yüksək səviyyədə qorunur. 

Hazırda müstəqil dövlətimizin qarşısında duran əsas vəzifə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həllinə nail olmaqdır. Əfsuslar olsun ki, Ermənistan uzun illərdir ki, beynəlxalq hüququ, 

beynəlxalq hüquq normalarını kobudcasına tapdalayır, onlara riayət etmir. Dünyanın mötəbər, aparıcı 

beynəlxalq təşkilatlarının qətnamələri hələ də icra edilməmiş qalır. 

Ozünün iqtisadi və hərbi gücünə görə Cənubi Qafqazın lideri səviyyəsinə çıxmış Azərbaycan ərazi 

bütövlüyünü təmin etmək üçün bütün imkanlara malikdir. Münaqişənin dinc yolla nizama salınması üçün 

göstərilən səylərin nəticə verməyəcəyi təqdirdə Ali Baş Komandanımız və onun əmrini gözləyən vətənpərvər 
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ordumuz işğalçıları torpaqlarımızdan qovub çıxarmaq hüququndan istifadə edəcəkdir. Möhtərəm 

Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin bu məsələdə tutduğu, xalqımızın hamılıqla dəstəklədiyi qətiyyətli mövqe 

dünyaya bəllidir və düşmənlərimizi daim qorxuda saxlayır. Bizim tələbimiz Azərbaycanın zəbt olunmuş 

torpaqlarının işğaldan beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində azad olunması və ərazi bütövlüyümüzün 

bərpa edilməsidir. Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad ediləcəyi gün uzaqda deyildir. 

Müstəqilliyin bərpasından ötən 21 il ərzində Azərbaycanın ən mühüm uğuru ondan ibarətdir ki, ölkəmiz 

müstəqil siyasət apara bilir. Böyük güc mərkəzlərinin maraqlarının kəsişdiyi bir coğrafi məkanda yerləşən 

ölkə üçün bu, çox aktualdır. Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, ―əgər sənin 

ləyaqətli siyasətin, kifayət qədər cəsarətin və ölkə üçün, ölkənin gələcəyi üçün aydın strategiyan varsa, bunu 

etmək mümkündür. Azərbaycan dövlətini və onun qüdrətli rəhbərini məhz bu keyfiyyətlər səciyyələndirir‖. 

Azərbaycanın ədliyyə orqanlarının işçiləri öz peşə bayramlarını müstəqil dövlətimizin durmadan gücləndiyi 

bir şəraitdə dərin qürur hissi ilə qeyd edirlər. Ulu öndər Heydər Əliyevin 11 noyabr 2000–ci il tarixli 

Prezident sərəncamı ilə 22 noyabrın ədliyyə işçilərinin peşə bayramı günü kimi təsis edilməsi konkret tarixi 

hadisə ilə – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ədliyyə orqanlarının fəaliyyətinin hüquqi əsasının 

yaradılması ilə bağlıdır. Həmin dövrün cəzaçəkmə orqanları da Ədliyyə Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət 

göstərmişdir. Ədliyyə işçilərinin peşə bayramı gününün təsis edilməsi ədliyyə işçilərinə dövlətimizin böyük 

diqqət və qayğısının təzahürü olmaqla onların cəmiyyətdə nüfuzunun yüksəldilməsinə xidmət edir. 

Onu da qeyd edək ki, çevik və səmərəli ədliyyə sisteminin yaradılması ölkəmizdə demokratik, hüquqi dövlət 

quruculuğunun çox mühüm istiqaməti olmuşdur. Ədliyyə sisteminin inkişafi, müasirləşdirilməsi istiqamətində 

aparılan islahatlar çərçivəsində məhkumların cəzaçəkmə sistemi – penitensiar xidmət də beynəlxalq 

normaların tələblərinə uyğun şəkildə yenidən qurulmuşdur. 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından bir müddət sonra – 1993–cü ildə tarixi ənənə və dünya 

təcrübəsi əsas götürülərək, penitensiar sistem, istintaq təcridxanaları istisna olmaqla, Daxili İşlər Nazirliyinin 

tabeliyindən alınaraq, Ədliyyə Nazirliyinin nəzdinə verilmiş, nazirliyin tərkibində Məhkəmə Qərarlarının 

İcrası Baş İdarəsi (MQİBİ) yaradılmış və bu quruma cinayət cəzalarının icrasından əlavə, məhkəmələrin 

mülki işlər üzrə qərarlarının, habelə icrası məkəmə icraçılarına həvalə edilmiş qərarların icrasının təşkili işi də 

həvalə olunmuşdur. 1999–cu ilin sonunda isə MQİBİ–yə yalnız cəzaların icrasının təşkili vəzifəsi 

tapşırılmışdır. 

Penitensiar sistemin fəaliyyətinin yenidən qurulmasında Prezident İlham Əliyevin ―Ədliyyə orqanlarının 

inkişafı haqqında‖ 17 avqust 2006–cı il tarixli Fərmanı əhəmiyyətli rol oynamışdır. Həmin Fərmana əsasən, 

Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsi Penitensiar xidmət adlandırılmış, regionlarda müasir, beynəlxalq 

standartlara cavab verən yeni penitensiar müəssisələrin inşa edilməsı qərara alınmışdır. 

Əsası 1995–ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan bu ənənə — insan hüquq və 

azadlıqlarının müdafiəsi, demokratik prinsiplərin inkişafı, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi ideyası 

Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi dövlət siyasətinin əsasını təşkil edir. Bütün sıyasi fəaliyyəti 

humanizm prinsiplərinə əsaslanan ümummilli lider Heydər Əliyev 1995–ci ildə Azərbaycanda əfv və 

amnistiya institutunu yaratdı. Ulu öndərin imzaladığı əfv sərəncamları ən müxtəlif təbəqələri əhatə edirdi. Bu 

sərəncamlar qanunların aliliyi prinsipini tərəddüdsüz qəbul edən vətəndaşlağın reabilitasiyasına fundamental 

töhfələr verdi. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı əfv sərəncamları ilə ümumilikdə belə sərəncamların sayı 

52–yə çatmışdır. 

Ötən müddət ərzində məhkumların və təqsirləndirilən şəxslərin saxlanılma şəraitinin daha da 

yaxınılaşdırılması, onun beynəlxalq standartlara yaxınlaşdınlması məqsədilə penitensiar müəssisələrdə 

rekonstruksiya, maddi–məişət obyektlərinin cari və əsaslı təmiri işləri aparılmış, cəzanın çəkilməsi üçün 

normal şərait yaradılmışdır. Məhkumların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili ilə bağlı müəssisələrdə klublar, 

kitabxanalar, əksər müəssisələrdə peşə və orta ümumtəhsil məktəbləri, müvafiq şəraitə malik idman 

meydançaları və kompyuter otaqları təşkil edilərək istifadəyə verilmişdir. Dini etiqad azadlığmın təmin 

edilməsi məqsədilə, müəssisələrdə ibadət yerləri təşkil olunmuş, dini mərasimlərin həyata keçirilməsinə, 

dövlət qeydiyyatından keçmiş dini qurumların nümayəndələrinin məhkumlarla görüşünə şərait yaradılmışdır. 
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Məhkumların ictimai faydalı əməyə cəlb olunmasına xüsusi diqqət göstərilmişdir. Belə ki, cəzaçəkmə 

müəssisələrində bu məqsədlə iş sahələri, o cümlədən əksər müəssisələrdə yeni istehsal sahələri təşkil 

edilmişdir. Burada məhkumlar ödənişli əməyə cəlb olunmaqla, müxtəlif tələbat malları istehsal edilir. 

Məhkumların saxlanılma şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması, onun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması 

məqsədilə, yuxarıda istinad edilən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə respublikanın müxtəlif 

regionlarında, o cümlədən Naxçıvan, Bakı, Gəncə, Şəki, Lənkəran və Kürdəmirdə müasir tipli qarışıq rejimli 

9 yenı penitensiar müəssisənin inşasına başlanılmış, 2008–ci ilin aprelində Naxçıvanda qarışıq rejimli 

cəzaçəkmə müəssisəsi, 2009–cu ilin may ayında isə Bakı istintaq təcridxanası istifadəyə verilmişdir. Yaxın 

gələcəkdə digər müəssisələrin istismara verilməsi gözlənilir. 

Məhkumların beynəlxalq tələblərə uyğun, insan şəxsiyyətinə hörməti təmin edən şəraitdə daşınması, bu 

zaman onların etibarlı, təhlükəsiz şəkildə müşayiət edilməsi məqsədilə konvoy xidməti yeni müasir tipli 

xüsusi avtonəqliyyat və digər texniki vasitələrlə təmin olunmuşdur. 

İdmanın, əxlaqi dəyərlərin, vicdan və dini etiqad azadlığının təbliği, psixoloji yardımın göstərilməsi, hüquqi 

maarifləndirmə, Azərbaycanın zəngin tarixi və mədəniyyətinə dair bilgilərin artırılması məqsədilə 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Dini Qurumlarla İş 

üzrə Dövlət Komitəsi, Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, Milli 

Olimpiya Komitəsi, Bakı Dövlət Universitetı, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyası, Azərbaycan İstiqlal Muzeyi və digər qurumlarla səmərəli əməkdaşlığın əsası qoyulmuş, bu 

qurumlarla birgə imzalanmış Tədbirlər planlarına uyğun olaraq penitensiar müəssisələrdə müxtəlif səpkili 

çoxsaylı tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Məhbusların saxlanma şəraitinin daha da yaxşılaşıdırılması sahəsində ölkəmizdə son ıllər həyata keçirilən 

tədbirlər, qanunvericiliyin humanistləşdirilməsi istiqamətindəki dəyışikliklər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 

rəğbətlə qarşılanmışdır. Bu dəyişikliklər nəticəsində əvvəllər mövcud olmuş bir çox məhdudiyyətlər aradan 

qaldırılmışdır. 

Belə ki, qanunvericiliyə görə, indi məhkumların və təqsirləndirilən şəxslərin penitensiar müəssisələrin 

müdiriyyəti tərəfindən barələrində qəbul olunmuş qərarlardan şikayət etmək hüququ vardır. Qanunvericilikdə, 

həmçinin yetkinlik yaşına çatmayan məhkumlara idman, mədəni–kütləvi və digər tədbirlərə tamaşa etməyə 

icazə verilməsi kimi həvəsləndirmə tədbirinin icrası mexanizmi müəyyənləşdirilmişdir. İlk belə tədbir bu ilin 

sentyabr ayında Azərbaycan Respublikasının ədliyyə naziri, birinci dərəcəli Dövlət ədliyyə müşaviri Fikrət 

Məmmədovun göstərişi və Milli Olimpiya Komitəsinin dəstəyi ilə həyata keçirilmiş, Penitensiar xidmətin 

tərbiyə müəssisəsində tərbiyə alan iki yeniyetmə barəsində həvəsləndirmə tədbiri tətbiq olunaraq, onların 

futbol üzrə növbəti dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Azərbaycan və İsrail yığma 

komandalarının Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilən oyununa tamaşa etməsinə şərait 

yaradılmışdır. 

Cəzaçəkmə müəssisələrində və istintaq təcridxanalarında (təsərrüfat və məişət xidməti işi üçün saxlanılan) 

məhkumlara verilən telefon danışıqlarının sayının və müddətinin artırılması ilə əlaqədar qarşıya çıxan 

məsələlərdəki texniki problemlər həll edilmişdir. Ömürlük azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edilmiş 

şəxslərin ayda iki dəfə telefonla danışmaq, il ərzində qısa müddətli 6 və uzun müddətli 2 görüş, il ərzində 8 

bağlama, sovqat və banderol almaq hüququ təmin edilir. 

Cəzaların icrası Məcəlləsinə uyğun olaraq cəzaçəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi azadlıqdan məhrum edilmiş 

şəxslərin bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olması üçün şəraiti təmin edir. Eyni zamanda, cəza çəkən şəxslər 

müəyən edilmiş normativlərdən əlavə bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olmaq üçün öz vəsaitləri hesabına 

idman geyimi və alətləri əldə etmək hüququna malikdirlər. 

Qanunvericilikdəki dəyişikliyə əsasən, ömürlük həbs cəzası cəkən məhkumlara televiziya verilişlərinə 

baxmaq üçün şərait yaradılır. Televiziya kanallarının özləri dəyişdirmək imkanı verilməklə məhkumların gün 

ərzində teleproqramlara baxış müddəti 4 saatadək artırılmış, bayram və bazar günlərində isə bu müddət 6 

saatadək müəyyən edilmişdir. 
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Həyata keçirilən davamlı tədbirlər nəticəsində həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquqlarının təmin 

edilməsi istiqamətində də müsbət irəliləyişlər əldə olunmuşdur. Belə ki, ―Azərbaycan Respublikasında insan 

hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı‖na uyğun 

olaraq, Milli Məclis bu ilin may ayında ―Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin 

edilməsi haqqında‖ qanunu qəbul etmişdir. Qanuna həbs yerlərində saxlanma şəraiti, tutulmuş və həbs edilmşi 

şəxslərin hüquq və azadlıqlarının daha səmərəli təmin edilməsi, onların əmək fəaliyyəti, həbs yerlərinin 

müdiriyyətinin vəzifələri, daxili intizam qaydası və digər kifayət qədər mütərəqqi yeniliklər əlavə olunmuş, 

Avropa həbsxanalarında saxlanma qaydaları, Avropa Şurasının və Avropa insan hüquqları məhkəməsinin 

tədbirləri dəqiqliklə öyrənilərək, bu sahədə mükəmməl prinsip və normalar həmin sənəddə öz əksini 

tapmışdır. 

Cəzaçəkmə müəssisələrindəki məişət şəraitinə gəldikdə ısə, bu məsələ də Penitensiar xidmətin daim diqqət 

mərkəzindədir. Ölkəmizdə beynəlxalq standartlara uyğun yeni tikilən cəzaçəkmə müəssisələrində 

məhkumların məişət şəraiti ilə bağlı qanunvercilikdə müəyyən edilmiş normaların tətbiqi üçün zəruri şərait 

yaradılır. 

Tikilməkdə olan müəssisələrdə mütəmadi olaraq monitorinqlər keçirilir və bu zaman işlərin layihə–smeta 

sənədlərinə uyğun aparılmasına, onlara gündəlik nəzarətin təmin olunmasına xüsusi diqqət yetirilir. Hazırda 

Bakı İstintaq Təcridxanasının növbəti rejim korpuslarının, qadın cəzaçəkmə və uşaq tərbiyə müəssisələrinin, 

Şəki, Lənkəran, Gəncə şəhərlərində, Kürdəmir rayonu ərazisində qarışıq rejimli cəzaçəkmə müəssisələrinin və 

eləcə də Umbakı qəsəbəsi ərazisində yeni həbsxananın tikintisi davam etdirilir. 

Penitensiar müəssisələrin fəaliyyətinə ictimai nəzarətin təmin edilməsi, məhkumların islahı işində ictimai 

təşkilatların iştirakının reallaşdırılması məqsədilə beynəlxalq, yerli qeyri–hökumət təşkilatlan ilə sıx 

əməkdaşlıq əlaqələri qurulmuş və onlar ilbəil genişləndirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının insan 

hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman), BQXK, ATƏT, Avropa Şurası, Ədliyyə Naziri yanında fəaliyyət 

göstərən İctimai Komitə və digər qeyri–hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin müəssisələrə baş çəkmələri 

üçün müvafiq şərait yaradılmış, bu başçəkmələrin nəticələri üzrə təqdim etdiklərı hesabatlarda göstərilən 

tövsiyələrin həyata keçirilməsı məqsədilə zəruri tədbirlər həyata keçirilmiş, yeni penitensiar müəssisələrin 

inşası zamanı onlar nəzərə alınmışdır. 

Beynəlxalq təşkilatlar və Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri penitensiar 

müəssisələrə baş çəkmək və Azərbaycan vətəndaşları olan bəzi məhkumlarla görüşmək üçün Penitensiar 

xidmətə müraciətlər edirlər. 

Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Azərbaycan və Avropa İttifaqı (Aİ) arasında münasibətlər Tərəfdaşlıq və 

Əməkdaşlıq Sazişi (1996–cı il) ilə tənzimlənir. Hazırda həmin sazişin Assosiasiya Sazişi ilə əvəz olunması 

üzrə danışıqlar aparılır. 

Avropa İttifaqının mövcud sənədlərinə əsasən, Avropa Komissiyasının üzvləri (komissarları, 27 nəfər) yalnız 

Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrdə öz səlahiyyətlərıni icra edirlər. Aİ komissarları Aİ qanunvericiliyinin 

qoruyucuları kimi yalnız onların birbaşa səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərə müdaxilə edə bilərlər. Ədliyyə 

və daxili işlər məsələləri Aİ islahatına dair Lissabon Sazişindən (2009–cu il, dekabr) sonra qismən İttifaq 

məsələlərinin siyahısına daxil edilmişdir. Buna baxmayaraq, Avropa Komissiyasının cəzaçəkmə 

müəssisələrinə birbaşa başçəkmə səlahiyyəti Aİ qanunvericiliyində konkret əks olunmamışdır 

9 aprel 2001–ci il tarixdə Avropa İttifaqının Şurası tərəfindən üçüncü dövlətlərə münasibətdə ―İşgəncə və 

digər qəddar, qeyri–insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəzaların qadağan olunması sahəsində Avropa 

İttifaqının siyasətinin rəhbər prinsiplər‖i qəbul olunmuşdur. Bu sənədə əsasən, həmin dövlətlər vətəndaş 

cəmiyyətinin nümayəndələrinin azadlıqdan məhrumetmə yerlərinə başçəkmələrinə, müəyyən mexanizmlərin 

fəaliyyətinə imkan yaratmağa həvəsləndirilirlər. Azərbaycanda da müvafiq İctimai Komitə fəaliyyət göstərir 

və onun təcrübəsi bir sıra Avropa ölkələri üçün nümunəvi model kimi təqdim olunur. 
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Başçəkmələr müxtəlif beynəlxalq mexanizmlər çərçivəsində həyata keçirilə bilər. Misal üçün, BMT–nin 

―İşgəncə və digər qəddar, qeyri–insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza əleyhinə Konvensiya‖sının 

Fakültativ Protokoluna uyğun yaradılmış İşgəncələrin qarşısının alınması üzrə alt–komitəni göstərmək olar. 

Eyni zamanda, BMT–nin müvafiq mexanizmləri mövcuddur: İşgəncə və amansızlıq, qeyri–insani, yaxud 

ləyaqəti alçaldan bütün rəftar və cəza növləri üzrə, habelə məhkəmə araşdırmalarsız edamlar və özbaşına 

edamlar üzrə xüsusi məruzəçilər, zorakı itkin düşmələr və özbaşına həbslər üzrə işçi qruplar. 

Göstərilən şəxslər və təsisatlar BMT–nin İnsan Hüquqları Komissiyasının Qətnaməsi əsasında fəaliyyət 

göstərir. Onların həyata keçirdiyi başçəkmələr birdəfəlikdir, verdiyi tövsiyələri isə dövlət üçün məcburi 

xarakter daşımır. Beləliklə, BMT çərçivəsində fəaliyyət göstərən qurumlar işgəncələrin və pis rəftarın tətbiqi 

ilə bağlı məlumatların etibarlığını yerində müəyyən edir. Başçəkmələrin həyata keçirilməsinə icazə dövlət 

tərəfındən verilir. 

―İşgəncənin və qeyri–insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftarın və ya cəzanın qarşısının alınması haqqında 

Avropa Konvensiyası‖na əsasən İşgəncələrin qarşısının alınması üzrə Komitə azadlıqdan məhrum edilmiş 

şəxslərə baş çəkməklə, onlarla necə rəftar edilməsini, zəruri olduqda, onların işgəncələrdən və ya qeyri–

insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəzadan qorunmasını gücləndirmək məqsədi ilə öyrənir. Hər bir 

tərəf öz yurisdiksiyası hüdudlarında, dövlət hakimiyyəti tərəfindən azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin 

saxlanıldığı istənilən yerə bu Konvensiyaya uyğun olaraq baş çəkilməsinə icazə verir. Vaxtaşırı 

başçəkmələrlə yanaşı, Komitə konkret şəraitdən çıxış edərək zəruri saydığı başçəkmələri də təşkil etməyə 

ixtiyarlıdır. 

Komitənin fəaliyyəti konfidensial xarakter daşıyır. Hazırda yalnız bu Komitə İşgəncələrin qarşısının alınması 

üzrə Avropa Konvensiyasının iştirakçısı olduğu dövlətlərin ərazisində yerləşən bütün azadlıqdan 

məhrumetmə yerlərinə istənitən vaxtda başçəkmələrin həyata keçirilməsi hüququna malikdır. 

2000–ci ildə ―Azərbaycan Respublikası ilə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi arasında azadlıqdan 

məhrumetmə yerlərində məhbuslarla görüşlərinə dair səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi haqqında‖ Saziş 

imzalanmışdır. Sözügedən Sazişə əsasən, BQXK–nın nümayəndələri maneəsiz olaraq bütün penitensiar 

müəssisələrə baş çəkir, vəziyyətlə tanış olur, məhkumlarla sərbəst, təkbətək görüşlər keçirir. 

BMT–nin ali komissarı, Avropa Şurasının insan hüquqlan üzrə komissarı, ATƏT–in Demokratik İnstitutlar və 

İnsan Hüquqları Bürosu və digər təşkilatlarının nümayəndələri və rəsmiləri, mandatından asılı olmayaraq, 

azadlıqdan məhrum etmə yerlərinə yalnız ölkənin daxili prosedurlarına riayət etməklə və rəsmi icazə ilə baş 

çəkə bilərlər. Bu, həmçinin, beynəlxalq qeyri–hökumət təşkilatlarına da aid edilir. 

Milli qanunvericiliyə və dövlətimizin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən, penitensiar 

müəssisələrə baş çəkmək, orada saxlanılan hər hansı təqsirləndirilən şəxs və ya məhkumla görüşmək 

hüququna İşgəncələrə qarşı Avropa Komitəsinin (CPT) üzvləri, insan hüquqları üzrə Avropa komissarı, 

habelə, 2000–ci ildə bağlanmış Sazişə əsasən, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri 

malikdirlər. Digər beynəlxalq təşkilatların belə səlahiyyətləri yoxdur. 

Bunula belə, şəffaflığın təmin edilməsi məqsədi ilə Penitensiar xidmətə daxil olmuş bütün müraciətlərə 

diqqətlə yanaşılır. İlk növbədə başçəkmənin məqsədi, onun baş çəkilən şəxslərə necə təsir göstərəcəyi 

araşdırılır. Penıtensiar müəssisələrin xüsusi rejimli müəssisə olduğu nəzərə alınmaqla, hazırlıq işləri görülür, 

yəni həbs edilmiş şəxsin və ya məhkumun rəyi öyrənilir, onun razılığı alınır. Eyni zamanda, müəssisədə 

başçəkmə həyata keçirəcək şəxslərin təhlükəsizliyi məqsədi ilə tədbirlər görülür və tədbirin vaxtı 

müəyyənləşdirilir. Bu barədə müraciət etmiş təşkilata rəsmi məlumat verilir və başçəkmə həyata keçirilir. 

Əgər başçəkmədən ımtina edilərsə, müraciət edən təşkilatlara səbəblər açıqlanmaqla, müvafiq izahlar verilir. 

Avropa Birliyinin, habelə Avropa Komissiyasının azadlıqdan məhrumetmə yerlərinə başçəkmə səlahiyyətləri 

olmadığı halda, bu təşkilatın Azərbaycandakı nümayəndəliyi bəzi məhkumlarla görüşə icazə verilməsi ilə 

bağlı Ədliyyə Nazirliyinə, onun Penitensiar xidmətinə müraciətlər edir. Əksər hallarda, bu müraciətlər müsbət 

cavablandırılır və bundan sonra nümayəndəliyin əməkdaşları Bakıda akkreditə olunan bir sıra səfirliklərin 



 6 

işçiləri ilə birlikdə penitensiar müəssisələrə baş çəkır, məhkumlarla görüşürlər. Ədliyyə Nazirliyi, onun 

Penitensiar xidməti belə başçəkmələrə, görüşlərə müsbət yanaşır, onların qanun çərçivəsində, müvafiq 

prosedurlara riayət edilməklə həyata keçirilməsini təmin edir. 

Ölkəmizdə ―Elektron hökumətə keçidlə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ―Dövlət orqanlarının 

elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında‖ 23 may 2011 –ci il tarixli 429 

nömrəli Fərmanı və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 noyabr 2011–ci il tarixli 191 nömrəli 

qərarından irəli gələn vəzifələrlə bağlı Ədliyyə Nazirliyinin sruktur bölməsi kimi Penitensiar xidmət 

tərəfindən də müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. 

Belə ki, Penitensiar xidmətin fəaliyyəti ilə bağlı yeni informasiyaların geniş ictimaiyyətə çatdırılmasının 

operativliyini təmin etmək məqsədilə 2008–ci ilin əvvəlindən fəaliyyəti bərpa edilmiş rəsmi internet səhifəsi 

(http://penitensiar.justice.gov.az/) daha da təkmilləşdirilmiş, səhifədəki xəbər və məlumatların müntəzəm 

yenilənməsi təmin olunmuşdur. Penitensiar xidmət haqqında ümumi məlumatlar, cəza icra qanunvericiliyi, 

cəzanın icrası və çəkilməsi qaydaları ilə bağlı normativ hüquqi aktlar, onlara edilmiş əlavə və dəyişikliklər, 

eləcə də Penitensiar xidmətin fəaliyyətinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları 

və Nazirlər Kabinetinin qərarları saytda yerləşdirilmişdir. 

İnternet istifadəçiləri burada, həmçinin Penitensiar xidmətin fəaliyyətinin ən müxtəlif sahələri, o cümlədən 

məhkumların asudə vaxtlarının təşkili, onların hüquqi və dini maarifləndirilməsi, peşə hazırlığı ilə bağlı 

həyata keçirilən tədbirlər, xidmət əməkdaşlarının beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi məqsədilə xarici ölkələrə 

səfərləri, beynəlxalq seminarlar barədə operativ məlumatlar əldə edə bilərlər. 

Penitensiar xidmətdə cinayətkarlığa qarşı aparılan mübarizə tədbirləri, yenı yaradılmış şəffaflıq şəraitində 

əməkdaşların xidmətə qəbul olunması və ölkəmizdən kənarda kadrların hazırlanması ilə bağlı məlumatlar sayt 

vasitəsi ilə ictimaiyyətə operativ çatdırılır. Məlumatların əksəriyyəti müvafiq fototəsvirlərlə müşayiət olunur. 

İnsan hüquqlarının müdafiəsi baxımından vətəndaşların müraciətlərinin vaxtında və operativ 

cavablandırılmasının təmin edilməsi məqsədilə saytda ―Qaynar xətt‖ fəaliyyət göstərir. Hüquqi və fiziki 

şəxslər tərəfindən quruma müraciətlərin elektron formatda göndərilməsi tam təmin edilmışdir. 

Hazırda saytda yeni bannerlərin, tabelikdə olan bir sıra qurumlar barədə ətraflı məlumatların yerləşdirilməsi 

ilə əlaqədar iş aparılır. 

Müstəqillik dövründə işçi heyətinin statusunun qanunla müəyyən edilməsi, sosial müdafiəsinin 

gücləndirilməsi məqsədilə zəruri tədbirlər görülmüş, 26 may 2006–cı ildə qəbul edilmiş ―Ədliyyə 

orqanlarında qulluq keçmə haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Qanununda ədlıyyə işçıləri, o cümlədən 

Penitensıar xidmətın əməkdaşları üçün ilk dəfə olaraq çoxsaylı güzəştlər və imtiyazlar müəyyən edilmişdir. 

Keçən dövrdə Xidmətin əməkdaşlarının vəzifə maaşları Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 

dəfələrlə artırılmış, onların əşya təminatının keyfiyyəti yüksəldilmişdir. Əməkdaşların peşə hazırlığının 

səmərəli təşkili məqsədilə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə 2001–ci ildən Penitensiar xidmətin 

nəzdində Təlim Mərkəzi təşkil edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Penitensiar xidmətə qayğısı ictimai və dövlət 

həyatının müxtəlif sahələrinin inkişafına, onların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş müxtəlif fərman 

və sərəncamlarda, Dövlət proqramlarında da öz əksini tapmışdır. Hazırda bu sənədlərin bir çoxu, o cümlədən 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 dekabr 2006–cı il tarixli Sərəncamı ılə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan 

Respublikasmda İnsan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı‖, 15 may 2007–ci il tarixli 

Sərəncamla təsdiq edilmiş ―Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə 

Dövlət Proqramı‖, ―Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və səmərəli istifadə edilməsinin 

təkmilləşdirilməsi haqqında‖ 6 iyun 2007–ci il tarixli Fərmanla təsdiq edilmiş Dövlət Proqramı və Tədbirlər 

Planı, 28 iyun 2007–ci il tarixli Fərmanla təsdiq edilmiş ―Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və 

prekursorların qanunsuz dövriyyəsi və narkomanlığın yayılması ilə mübarizə üzrə Dövlət Proqramı‖, 28 iyul 

2007–ci il tarixli Sərəncamla təsdiq edilmiş ―Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli 

Strategiya‖nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı, 15 sentyabr 2008–ci il tarixli Sərəncamla təsdiq 
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edilmiş ―2008–2015–ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf 

Dövlət Proqramı‖, 6 oktyabr 2008–ci il tarixli Sərəncamla təsdiq edilmiş ―Azərbaycan Respublikasında 

kitabxana–informasiya sahəsinin 2008–2013–cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı‖, 6 fevral 2009–cu il 

tarixli Sərəncamla təsdiq edilmiş ―Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafına dair 2009–2013–cü illər üçün Dövlət 

Proqramı‖, ―Dövlət və bələdiyyə əmlakının və vəsaitlərinin idarə olunması sahəsində korrupsiya ilə əlaqədar 

hüquqpozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında‖ 22 iyun 2009–cu il tarixli Fərman aidiyyəti 

üzrə Penitensiar xidmət tərəfindən uğurla icra olunur, mövcud problemlərin həllinə kömək göstərir. 

Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə respublikamızda həyata keçirilən sistemli və davamlı 

islahatların penitensiar sahədə yaratdığı mühüm keyfiyyət dəyişikliklərinin əhəmiyyəti böyükdür. Bu 

dəyişikliklər öz səmərəsini verir, ölkəmizdə vətəndaşların haqlarının etibarlı şəkildə qorunmasına şərait 

yaradır, cəzaçəkmə intizamının möhkəmləndirilməsi ilə yanaşı, onun islahedici rolunun gücləndirilməsini və 

humanistləşdirilməsini təmin edir. Ədliyyə orqanlarının bütün şəxsi heyətini, xidməti vəzifələrini fədakarlıqla 

yerinə yetirən həmkarlarını peşə bayramı münasibətilə təbrik edir, onlara müstəqil dövlətçiliyimizin 

möhkəmləndirilməsi naminə şərəfli fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm! 

Mədət QULİYEV, 

Azərbaycan Respublikası ədliyyə nazirinin müavini, 

Penitensiar xidmətin rəisi, ədliyyə general–leytenantı, 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı. 

 


