
 
Mülkiyyətçilərin əmlakının mühafizəyə götürülməsi üçün 

tələb olunan sənədlər: 
 
-Mühafizə olunacaq obyekt rəhbəri tərəfindən məktub 
 -Fiziki şəxs tərəfindən ərizə (ünvan, müqavilənin növü, müqavilənin saatı, müraciət 
edənin adı, soyadı, ata adı dəqiq göstərilməlidir) 

 
 

 
 
 



 



 
                                         
 
 
 
 
 
 



                                          AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI  DAXİLİ  İŞLƏR  NAZİRLİYİ 
 

Baş  Mühafizə  İdarəsinin hissələri tərəfindən 
 əmlakın mühafizəsi haqqında 

 
 M  Ü  Q  A  V  İ  L  Ə 

 
 
“___”_________20__ ci il                                                                                                               ____________şəhəri 
 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 may 1994-cü il 197 və 05 fevral 1996-cı il tarixli 11 saylı qərarları 
əsasında Mühafizə Xidmətini həyata keçirən, DİN-in müstəqil struktur hissəsi olan Baş Mühafizə İdarəsinin 
________________________________________________________________________________________________ 
                                             (Mühafizə hissəsi, 
____________________________________________şəxsində bir tərəfdən (bundan                                                     
                                                        vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı) 
 sonra «Mühafizə» adlanacaq), digər tərəfdən isə ________________________ 
______________________________________________________________________                         (idarə, müəssisə, 
təşkilatın adı və ya fiziki şəxsin yerləşdiyi ünvan, vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı) 
(bundan sonra «Mülkiyyətçi» adlanacaq) əmlakın mühafizəsi haqqında müqaviləni aşağıdakı şərtlər əsasında bağladılar; 

 
I. Ümumi müddəalar. 

 
1.1 Bu müqavilə müəyyən edilmiş tələbatlara uyğun gələn və «Mülkiyyətçi»nin əmlakının saxlandığı yerlərin 

(bundan sonra «Obyekt» adlanacaq) mühafizəsini nəzərdə tutur. 
1.2 Hansı sahənin, əmlakın hansı hissəsinin mühafizəyə verilməsi «Mülkiyyətçi», etibarlı qorunmanın təmin 

edilməsi məqsədilə «obyektin» hansı xidmət növü ilə mühafizə olunması, postların yerləşdirilməsi və normativ 
sənədlər əsasında siqnalizasiya sistemləri ilə təchizi «Mühafizə» tərəfindən müəyyənləşdirilir.  «Obyekt»in 
mühafizəsi tərəflərin razılığı əsasında bütün gün ərzində və ya saatlarla həyata keçiriə bilər. Bütün bunlar hər 
iki tərəfin iştirakı ilə hazırlanmış və təstiq olunmuş ilkin müayinə aktı və qiymət cədvəli əsasında müəyyən 
edilir. 

1.3 Mühafizə olunan «obyekt»də buraxılış və daxili rejim «Mülkiyyətçi» tərəfindən müəyyənləşdirilərək, ikitərəfli 
təstiq olunmuş təlimat əsasında «Mühafizə» tərəfindən həyata keçirilir. 

1.4 Etibarlı mühafizənin təmin olunması məqsədilə «obyekt»in kateqoriyasından aslı olaraq texniki möhkəmliklə 
əlaqədar profilaktiki (rübdə və yarımillikdə bir dəfə) və ya plandankənar (təbii fəlakət, oğurluq və digər 
hadisələr, həmçinin tikinti konstruksiyalarında dəyişiklik və təmir ilə əlaqədar) birgə müayinələr aparılaraq 
müvafiq akt tərtib edirlər. 

______________________________________________________________________ 
 1.2, 1.3 və 1.4 bəndlərində qeyd olunan qiymət cədvəli, ilkin, proflaktiki və plandankənar müayinə aktları, təlimatlar 
müqavilənin ayrılmaz tərkib hissəsi olub, hər iki tərəfin məsuliyyətini müəyyən edən hüquqi sənədlərdir. 
1.5 Məhkəmə orqanlarının qərarına əsasən oğurluq Mühafizə xidməti işçilərinin təqsirindən baş verərsə, onda 

dəymiş ziyan «Mühafizə» tərəfindən «Mülkiyyətçi»yə ödənilir. Bu zaman oğurlanmış əmlakın miqdarı müvafiq 
sənədlərlə təstiq olunmalı, ziyanın ödənilməsi zamanı qiymətli mal-materialların köhnəlməsi nəzərə alınmalı və 
oğurlanmış pul vəsaiti isə təyin olunmuş limitdən çox olmamaq şərti ilə ödənilməlidir. 

1.6 «Mülkiyyətçi» mülki iddia qaldırarsa mühafizə olunan «obyekt»də kənar şəxsərin yaxalanması zamanı  dəymiş 
ziyan məhkəmə qərarlarına əsasən təqsirkar şəxs tərəfindən ödənilir. 

1.7 Oğurluq zamanı dəymiş ziyanın müəyyən edilməsi məqsədilə mal-material qalığının çıxarılmasında 
«Mühafizə»nin səlahiyyətli nümayəndəsinin iştirakı təmin olunmazsa, onda dəymiş ziyana görə «Mühafizə» 
maddi məsuliyyət daşımır. 

1.8 Təbii fəlakət və digər föqəladə hadisələr zamanı «Mülkiyyətçi»yə dəymiş ziyana görə «Mühafizə» maddi 
məsuliyyət daşımır. 

1.9 Pul və qiymətli əşyaların lazım olan yerdə saxlanmaması, müayinə aktlarında qeyd olunan tədbirlərin həyata 
keçirilməməsi, müqavilədə nəzərdə tutulmuş öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi, «Mühafizə»nin təqsiri olmadan 
baş vermiş yanğın hadisəsi və siqnalizasiya sistemlərinin «Mülkiyyətçi» tərəfindən qoşulmaması zamanı, 
həmçinin müvafiq sənədlərdən artıq saxlanan mal-materiallara və mühafizəyə təhvil verməzdən əvvəl 
«Obyekt»də qalmış şəxs tərəfindən dəymiş ziyan ödənilmir. 

1.10 Mühafizə haqqı qiymət cədvəlinə əsasən «Mülkiyyətçi» tərəfindən hər ayın 15 
dək_______________________________________ banka keçirməklə və ya 
                            (bankın adı və hesab nömrəsi) 

          nəğd yolla ödənilir. «Mülkiyyətçi» mühafizə haqqını vaxtında ödəməzsə,                           onda hər gecikdirilən 
gün üçün müqavilə qiymətinin 0,1% qədər cərimə ödəməlidir. 



1.11 Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin, Nazirlər Kabinetinin fərman, sərəncam və qərarlarına əsasən əmək 
haqlarının azalması və artması, həmçinin Mühafizə xidməti əməkdaşlarının saxlanma xərclərində olan 
dəyişikliklər ilə əlaqədar mühafizə haqqı azala və ya arta bilər. 

 
                            II. «Mühafizə»nin öhdəlikləri və məsuliyyəti. 
 
2.1 Mühafizə dövründə «Obyekt»də baş vermiş oğurluq nəticəsində dəyən zərərə görə «Mühafizə» maddi 

məsuliyyət daşıyır. 
2.2 İlkin müayinə aktına və qiymət cədvəlinə əsasən müəyyən xidmət növü ilə «obyekt»in mühafizəsini təmin edir 

və təlimatlarda göstərilən tələbləri həyata keçirir. 
2.3 Siqnalizasiya sistemlərinin istismarını həyata keçirir, işədüşmələr və pultun mühafizəsinə götürülməməsi 

zamanı çatışmamazlıqları aradan qaldırır. «Mülkiyyətci»nin sifarişi və hesabına sıradan çıxmış siqnalizasiya 
cihaz və avadanlıqlarını dəyişdirir.  

2.4 Siqnalizasiya sistemlərinin işədüşmə səbəblərini tam müəyyənləşdirməli və «obyekt»in mühafizəsinin təmin 
edilməsi məqsədilə, təxirə salınmadan «Mülkiyyətçi»nin nümayəndəsi  «obyekt»ə cağırılmalıdır. 

2.5 Siqnalizasiya sistemlərində nöqsanlar və digər texniki çatışmamazlıqlar (elektrik enerjisi, rabitə və s.) tam 
aradan qaldırıldıqdan sonra, «Mülkiyyətçi»dən «obyekt»i mühafizəyə qəbul edir və bununla bağlı müvafiq akt 
tərtib olunur. 

2.6 Mühafizə olunan «obyekt»də yanğın aşkar etdikdə, yanğından mühafizə hissəsinə məlumat verir,  
«Mülkiyyətçi»ni «obyekt»ə çağırır, həmçinin yanğını söndürmək üçün təlimata uyğun tədbirlər görür. 

2.7 Mühafizə olunan «obyekt»in cinayət qəstlərindən qorunmasından ötrü təlimata müvafiq ərazi polis orqanlarının 
köməyindən istifadə edir. 

2.8 «Obyekt»ə daxil olma əlaməti olduqda, həmçinin oğurluq və hücum faktları zamanı ərazi polis orqanlarına və 
«Mülkiyyətçi»yə xəbər verməklə, nümayəndələr gələnə kimi hadisə yerinin toxunulmazlığını təmin edir. 

          
III. «Mülkiyyətçi»nin öhdəlikləri. 

 
3.1 «Obyekt»in etibarlı mühafizəsinin təşkil edilməsi məqsədi ilə müayinə aktlarında qeyd olunan, həmçinin 

siqnalizasiya sistemlərinin quraşdırılması və onların fasiləsiz  işləməsi üçün lazımi tədbirləri vaxtında həyata 
keçirməlidir. 

3.2 «Obyekt»i «Mühafizə»yə təhvil verməzdən əvvəl hərtərəfli yoxlamalı, bütün otaqların çıxış qapılarını 
surğuclamalı, istilik cihazlarını dövrədən ayırmalı və pul vəsaitlərini, qiymətli kağızları, daşları və məmulatları 
bağlı, möhürlənmiş və çox sədli siqnalizasiya sistemləri ilə təchiz edilmiş seyf və xəzinələrdə saxlamalıdır. 

3.3 Siqnalizasiya sistemlərinin Mərkəzləşdirilmiş Mühafizə məntəqəsinə qoşulması üçün müstəqil telefon xətti 
ayırmalı, siqnalizasiya sistemlərinə gündəlik baxış keçirməli, səlahiyyətli nümayəndə ayıraraq, obyektin 
təlimata müvafiq təhfil-təslimini aparmalıdır. 

3.4 Mühafizə siqnalizasiyasının istifadə qaydalarını pozmamalı, bloklaşma sxemində dəyişiklik etməməli, habelə 
cihazları və vericiləri dəyişdirməməli, «Obyekt»in mühafizə sistemini və verilmiş şərti nömrəni (kodu) 
yaymamalıdır.  

3.5 Mühafizənin xarakterinin dəyişdirilməsinə və ya əlavə siqnalizasiya avadanlıqlarının quraşdırılmasına səbəb 
ola biləcək yenidən qurma və əsaslı təmir işlərinin aparılması, iş rejiminin dəyişdirilməsi, qiymətlilərin 
saxlanılma yerinin dəyişilməsi və ya yenilərinin əmələ gəlməsi, həmçinin başqa tədbirlərin həyata keçirilməsi 
zamanı 15 gün qabaqdan xəbər verməli və lazımi öhtəlikləri həyata keçirməlidir. 

3.6 «Mühafizə»yə pulsuz olaraq xidməti və köməkçi otaqlar, avadanlıqlar, inventarlar, rabitə vasitələri verməli və 
kommunal xidmətləri (su, işıq, istilik, otaqların təmizlənməsi, təmiri və s.) göstərməlidir. Eyni zamanda 
«obyekt»də mühafizəni həyata keçirən işçilər, həmin «obyekt»in fəhlə və qulluqçularına aid olan imtiyazlarla 
təmin olunmalıdırlar. 

3.7 Siqnalizasiya sistemlərinin işə düşməsi və ya pultun mühafizəsinə götürülməməsi zamanı günün vaxtından asılı 
olmayaraq, «Mülkiyyətçi» (və ya səlahiyyətli nümayəndə) çağrışdan sonra 3 saat müddətinədək «Obyekt»ə 
gəlməlidir. Göstərilən vaxt ərzində «Mülkiyyətçi» (və ya səlahiyyətli nümayəndə) «Obyekt»ə gəlmədikdə 
«Mühafizə» əmlakə məsuliyyət daşımır. 

   
                                                         
 

IV. Digər şərtlər. 
 

4.1 Müqavilə _____________ müddətinə bağlanılır və imzalandığı andan qüvvəyə minir. Müqavilə müddətinin 
bitməsinə bir ay qalmış tərəflər müqavilənin ləğv olunmasını tələb etmirsə, onda bu sənəd əvvəlki şərtlər 
əsasında həmin müddətə qədər uzadılmış sayılır. 

4.2 Tərəflərin qarşılıqlı razılığı və ya müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməməsi zamanı, müqavilə vaxtından əvvəl 
pozula bilər. Müqavilənin pozulmasını tələb edən tərəf digər tərəfi 15 gün qabaqdan xəbərdar etməlidir. 



4.3 Tərəflər arasında baş vermiş bütün mübahisələr və fikir ayrılıqları qarşılıqlı razılıq əsasında həll edilir. 
Yaranmış mübahislərin bu qaydada həlli mümkün olmazsa, tərəflərin hər hansı birinin təşəbbüsü ilə məsələlərə 
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəmədə baxıla bilər. 

4.4 Müqavilə “2” nüsxədən ibarət tərtib edilir və onlardan biri «Mülkiyyətci»də,    digəri isə «Mühafizə»də 
saxlanılır. 

 
 

Tərəflərin rekvizitləri:  
 

_____________________________ 
(mühafizə hissəsinin adı 

_____________________________ 
ünvanı, telefon nömrəsi, 

_____________________________ 
bankda hesablaşma hesabı, 

_____________________________ 
rəhbərin vəzifəsi, soyadı, 

_____________________________ 
adı, atasının adı,  

_____________________________ 
imza) 

 
 

(möhür yeri) 

_____________________________ 
(İdarə, təşkilat, müəssisənin adı 

_____________________________ 
ünvanı, telefon nömrəsi, 

_____________________________ 
bankda hesablaşma hesabı, 

_____________________________ 
fiz. və hüq. şəx. vəzifəsi, soyadı, 

_____________________________ 
adı, atasının adı,  

_____________________________ 
imza) 

 
(möhür yeri) 

 
 

 


