AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNİN
ƏDLİYYƏ AKADEMİYASI

İlk dəfə ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbul edilən namizədlərin peşə fəaliyyətinə buraxılması
məqsədilə Ədliyyə Akademiyasında keçirilən icbari təlimin
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2
Tədris saatların bölgüsü
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Dövlət quruculuğu sahəsində hüquq islahatları və Azərbaycan ədliyyəsi

II

Ədliyyə sahəsində vahid dövlət siyasəti və Ədliyyə Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətləri
Hüquq etikası
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Hüquqi yazı
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Cəmi auditor məşğələ
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Təcrübə
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I Bölmə. Dövlət quruculuğu sahəsində hüquq islahatları və Azərbaycan ədliyyəsi
Mövzular: 24 saat mühazirə

№
Mövzunun adı
.

Ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın və ölkəmizdə hüquqi dövlət
quruculuğunun banisidir
Müstəqil Azərbaycan Respublikasında hüquq islahatları

3.

Məhkəmə hüquq islahatları və məhkəmə sisteminin müasirləşdirilməsi məsələləri

4..

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf konsepsiyasının mahiyyəti və əsas tələbləri

3
5.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”.
İnformasiya azadlığının təmin edilməsi

6.

Korrupsiya və onunla mübarizə tədbirləri

7.

Korrupsiya ilə mübarizə dövrün tələbidir. «Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər
üçün Milli Fəaliyyət Planı» korrupsiyaya qarşı mübarizədə həlledici amillərdən biridir

8.

Azərbaycan Respublikasında seçki qanunvericiliyi.

9.

Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların qanunsuz dövriyyəsi ilə
mübarizə dövrün tələbidir
“İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

10.
11.

Məhkəmə-Hüquq Şurası Azərbaycan Respublikasında
Məhkəmə hakimiyyətinin özünüidarə orqanıdır

12.

“İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu

II Bölmə. Ədliyyə sahəsində vahid dövlət siyasəti və Ədliyyə Nazirliyinin fəaliyyət
istiqamətləri
Mövzu: 74 saat mühazirə

24.
25.
26.

Mövzunun adı
Ədliyyə sahəsində vahid dövlət siyasətinin formalaşdırılması
Ədliyyə Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə işlərin təşkilinin mühüm məsələləri
Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafına dair 2009–2013-cü illər üçün Dövlət Proqramının
mahiyyəti və proqramın icrası ilə əlaqədar görülən tədbirlər
Regional ədliyyə şöbələrinin ədliyyə fəaliyyətinin həyata keçirilməsində rolu
Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmənin hüquqi əsasları və xüsusiyyətləri
Ədliyyə orqanlarında stajorluq və sınaq keçmə qaydaları
Ədliyyə orqanları işçilərinin əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi
Ədliyyə orqanları işçilərinin tibbi təminatı
Ədliyyə orqanlarının inkişafına dair normativ sənədlər
Qüvvədə olan qanunvericiliyin yeni qəbul olunmuş qanunvericilik aktlarına
uyğunlaşdırılmasının qaydası və metodikası
«Normativ hüquqi aktlar haqqında» Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanunu və
qanunla bağlı son dövrlər qəbul edilmiş qanunvericilik aktları
Azərbaycan Respublikasında normativ hüquqi aktların dövlət reyestri
Azərbaycan Respublikasında notariat fəaliyyətinin təşkili
Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərin qeydiyyatı işinin təşkili

27.
28.

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı
Azərbaycan Respublikası əhalisinin dövlət reyestrinin aparılması qaydaları

№
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

4
Dövlət orqanları tərəfindən elektron xidmətlərin göstərilməsi və «ASAN xidmət» mərkəzləri
haqqında qanunvericilik aktları. Ədliyyə orqanlarında yeni informasiya və kommunikasiya
texnologiyalarının tətbiqi məsələləri
İcra işinin təşkili və bu sahədə qanunvericilikdə olan yeniliklərin mahiyyəti
İcra məmurlarının hüquq və vəzifələri, onların fəaliyyətinin xüsusiyətləri
Cinayət işləri üzrə azadlıqdan məhrumetmə ilə əlaqədar olmayan cəzalarının icrası
xüsusiyyətləri
Məhkəmələrdə müəyyən olunmuş fəaliyyət qaydasının təmin edilməsi
İcra işləri üzrə icra sənədlərinin tərtibi məsələləri
Məcburi icra tədbirləri və onların tətbiqi əsasları
Ədliyyə Nazirliyi hüquq mühafizə fəaliyyətini həyata keçirən orqandır
Penitensiar xidmətin fəaliyyətinin təşkili məsələləri
Penitensiar müəssisələr, müəssisələrin növləri,həmin müəssisələrdə işin təşkili

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Cəzaları icra edən müəssisə və orqanların fəaliyyətinə nəzarət məhkumların hüquqlarının
etibarlı müdafiəsinin təminatı kimi
Ədliyyə Nazirliyinin hakimlərin, ədliyyə işçilərinin, vəkillərin ixtisaslarının, habelə müxtəlif
sahələrdə çalışan işçilərin hüquq peşəsi üzrə ixtisasının artırılmasını təmin edilməsi üzrə
fəaliyyəti
Beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində Ədliyyə Nazirliyinin vəzifələri
Məhkəmə ekspertizası mərkəzinin fəaliyyət istiqamətləri
Məhkəmə psixoloji ekspertizasının istiqamətləri
Ölkəmizdə bələdiyyə Institutu. Bələdiyyələrin fəaliyyətinə metodoloji yardım və inzibati
nəzarətin həyata keçirilməsi
Ədliyyə orqanlarında statistik hesabatların əhəmiyyəti və tərtibatı xüsusiyyətləri
Ədliyyə Nazirliyi və məhkəmələrin qarşılıqlı əlaqəsi
Ədliyyə orqanlarında vətəndaşların qəbulu qaydası
«Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında» Azərbaycan Respublikasının
10.06.1997-ci il tarixli Qanunundan irəli gələn vəzifələr
Ədliyyə sahəsində aid arxiv sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada saxlanılması və
mühafizəsinin təmini

39.
40.

41.
42.
43
44.
45.
46.
47.
48.
49.

III Bölmə. Hüquq etikası
Mövzu: 6 saat mühazirə

№

Mövzunun adı

51.

“Ədliyyə orqanları işçilərinin etik davranış Qaydaları” və bu Qaydaların pozulmasına görə
məsuliyyət
Dövlət qulluqşularının etik davranış qaydalarının hüquqi əsasları

52.

Ünsiyyət psixologiyası. Konfliktologiyanın yaranma səbəbləri və profilaktikası

50.
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IV Bölmə. İnsan hüquqları və Avropa Məhkəməsi
Mövzu: 16 saat mühazirə

№

Mövzunun adı

53.

Ombudsman institutunun insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının etibarlı müdafiəsində
rolu

54.

İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində ədliyyə orqanlarının
fəaliyyəti

55.

İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına dair
İzmir Bəyannaməsindən irəli gələn məsələlər. İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin
islahatları və Azərbaycan
İnsan hüquqları sahəsində beynəlxalq konvensiyaların tələbləri və tətbiqi məsələləri

56.
57.
58.
59.
60.

Yuvenal ədliyyə sistemi:
beynəlxalq standartlar və məhkəmə təcrübəsi
İşgəncə, qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan davranış və cəza növləri əleyhinə
beynəlxalq konvensiyaların tələbləri
«İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında»
Avropa Konvensiyasının Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində implementasiyası
«Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini
artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı» və qarşıda duran vəzifələr

61.

V Bölmə. Hüquqi yazı
Mövzu: 8 saat mühazirə

№
62.

Mövzunun adı
Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə kargüzarlıq işlərinin təşkili
«Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında» 30 sentyabr 2002-ci il tarixli Azərbaycan
Respublikası Qanunu və bu Qanunun icrası ilə əlaqədar ədliyyə işçiləri qarşısında duran
vəzifələr

6
63.
64.

Ədliyyə orqanlarında dövlət sirrini təşkil edən məlumatların qorunması və məxfi
kargüzarlığın təşkili
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04.09.2012-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş
«İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sistemi haqqında Əsasnamə» və qarşıda duran
vəzifələr

VI Bölmə. Təcrübə
Mövzu: 30 saat təcrübi məşğələ
№ Tədbirin adı
65. Əhalinin Dövlət Reyestri və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının reyestri xidmətlərinin, həmçinin
dövlət arxivinin fəaliyyəti ilə tanışlıq
66. Məhkəmə ekspertizası mərkəzinin fəaliyyəti və məhkəmə ekspertizasının müasir imkanları ilə
tanışlıq
67. Penitensiar xidmətin baş idarəsinin fəaliyyəti ilə tanışlıq
68. Bakı istintaq təcridxanasında işin təşkili ilə tanışlıq
69. İcra qurumlarının və rayon (şəhər) məhkəmələrinin işinin təşkili ilə tanışlıq (Bakı şəhərinin
Binəqədi, Səbail, Nəsimi, Nizami, Xətai və Yasamal rayonları üzrə)
70. 1 və 4 saylı cəzaçəkmə müəssisələrində məhkumların saxlanma şəraiti ilə tanışlıq
71. Sumqayıt şəhəri üzrə İcra şöbəsinin işinin təşkili ilə tanışlıq
72. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsində işin təşkili ilə tanışlıq
73. Konkret icra hərəkətləri ilə bağlı situasiya və imitasiya oyunları

IX Bölmə. Təcrübə
Mövzu: 18 saat təcrübi məşğələ
İlk dəfə ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbul edilən namizədlərin peşə fəaliyyətinə buraxılması
məqsədilə Ədliyyə Akademiyasında keçirilən icbari təlimin təqvim-tematik
PROQRAMI
№
1.

Mühazirələrin mövzusu
və ya tədbirin adı
Ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın və ölkəmizdə hüquqi
dövlət quruculuğunun banisidir

2.

İnsan hüquqları sahəsində beynəlxalq konvensiyaların tələbləri və tətbiqi məsələləri

3.

«Ədliyyə orqanları işçilərinin etik davranış Qaydaları» və bu Qaydaların
pozulmasına görə məsuliyyət
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 2012-ci il tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı” və qarşıda duran vəzifələr
Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə kargüzarlıq
işlərinin təşkili
Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmənin hüquqi əsasları və xüsusiyyətləri
Müstəqil Azərbaycan Respublikasında hüquq islahatları

4.

5.
6.
7.

7
8.

Ədliyyə orqanlarının inkişafına dair normativ sənədlər

9.

Ölkəmizdə bələdiyyə Institutu. Bələdiyyələrin fəaliyyətinə metodoloji
yardım və inzibati nəzarətin həyata keçirilməsi
«İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında»
Avropa Konvensiyasının Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində
implementasiyası
İşgəncə, qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan davranış və
cəza növləri əleyhinə beynəlxalq konvensiyaların tələbləri
Azərbaycan Respublikasında normativ hüquqi aktların dövlət reyestri
Ölkəmizdə notariat fəaliyyətinin təşkili
Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərin qeydiyyatı işinin təşkili

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı
Azərbaycan Respublikası əhalisinin dövlət reyestrinin aparılması
Dövlət orqanları tərəfindən elektron xidmətlərin göstərilməsi və «ASAN xidmət»
mərkəzləri haqqında qanunvericilik aktları. Ədliyyə orqanlarında yeni
informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi məsələləri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04.09.2012-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq
olunmuş «İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sistemi haqqında Əsasnamə» və
qarşıda duran vəzifələr
Əhalinin Dövlət Reyestri və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının reyestri xidmətlərinin,
həmçinin dövlət notariat arxivinin fəaliyyəti ilə tanışlıq
Məhkəmə ekspertizası mərkəzinin fəaliyyət istiqamətləri
Şəxsiyətin sosial psixoloji məsələləri
Məhkəmə ekspertizası mərkəzinin fəaliyyəti və məhkəmə ekspertizasının
müasir imkanları ilə tanışlıq
Ünsiyyət psixologiyası. Konfliktologiyanın yaranma səbəbləri və profilaktikası
Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafına dair 2009–2013-cü illər üçün Dövlət
Proqramının mahiyyəti və proqramın icrası ilə əlaqədar görülən tədbirlər
ABŞ və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyalarının müqayisəli təhlili
«Normativ hüquqi aktlar haqqında» Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanunu
və qanunla bağlı son dövrlər qəbul edilmiş qanunvericilik aktları
Penitensiar müəssisələr, müəssisələrin növləri, həmin müəssisələrdə işin təşkili
Ədliyyə Nazirliyi hüquq mühafizə fəaliyyətini həyata keçirən orqandır
İcra işinin təşkili və bu sahədə qanunvericilikdə olan yeniliklərin mahiyyəti
«Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında» 30 sentyabr 2002-ci il tarixli
Azərbaycan Respublikası Qanunu və bu Qanunun icrası ilə əlaqədar ədliyyə işçiləri
qarşısında duran vəzifələr
Ədliyyə orqanları işçilərinin, müvafiq hakimlərin və digər hüquqşünasların peşə
hazırlığının artırılması Ədliyyə Akademiyasının əsas fəaliyyət istiqaməti kimi
Penitensiar xidmətin fəaliyyətinin təşkili məsələləri
Ədliyyə orqanları işçilərinin əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi
Penitensiar xidmətin baş idarəsinin fəaliyyəti ilə tanışlıq
Bakı istintaq təcridxanasında işin təşkili ilə tanışlıq
İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində ədliyyə
orqanlarının fəaliyyəti
Beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində Ədliyyə Nazirliyinin vəzifələri
Ədliyyə orqanlarında vətəndaşların qəbulu Qaydası
İcra qurumlarının və rayon (şəhər) məhkəmələrinin işinin təşkili ilə tanışlıq (Bakı
şəhərinin Binəqədi, Səbail, Nəsimi, Nizami, Xətai və Yasamal rayonları üzrə)
İcra məmurlarının hüquq və vəzifələri, onların fəaliyyətinin xüsusiyyətləri

8
41.
42.

Cəzaları icra edən müəssisə və orqanların fəaliyyətinə nəzarət məhkumların
hüquqlarının etibarlı müdafiəsinin təminatıdır
Məhkəmə-Hüquq Şurası Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyətinin
özünüidarə orqanıdır

43.

1 və 4 saylı cəzaçəkmə müəssisələrində məhkumların saxlanma şəraiti ilə tanışlıq

44.

Qüvvədə olan qanunvericiliyin yeni qəbul olunmuş qanunvericilik
aktlarına uyğunlaşdırılmasının qaydası və metodikası
Ədliyyə orqanları işçilərinin tibbi təminatı

45.
46.
47.
48.
49.

Korrupsiya və onunla mübarizə tədbirləri
Ombudsman institutu insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının
etibarlı müdafiəsinə xidmət edir
Cinayət işləri üzrə azadlıqdan məhrumetmə ilə əlaqədar olmayan cəzaların icrası
xüsusiyyətləri
Ədliyyə sahəsinə aid arxiv sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada saxlanılması
və mühafizəsinin təmini

50.
51.

Məhkəmələrdə müəyyən olunmuş fəaliyyət qaydasının təmin edilməsi

52.

53.

«Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin
səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı» və qarşıda duran
vəzifələr
Sumqayıt şəhəri üzrə İcra şöbəsinin işinin təşkili ilə tanışlıq

54.
55.

Ədliyyə orqanlarında stajorluq və sınaq keçmə qaydaları
Yuvenal ədliyyə sistemi: beynəlxalq standartlar və məhkəmə təcrübəsi

56.

«Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında» Azərbaycan
Respublikasının 10.06.1997-ci il tarixli Qanunundan irəli gələn vəzifələr
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı”. İnformasiya azadlığının təmin edilməsi.
Ədliyyə orqanlarında dövlət sirrini təşkil edən məlumatların qorunması və məxfi
kargüzarlığın təşkili
İcra işləri üzrə icra sənədlərinin tərtibi məsələləri
Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsində işin təşkili ilə tanışlıq
Məcburi icra tədbirləri və onların tətbiqi əsasları
Ədliyyə Nazirliyi və məhkəmələrin qarşılıqlı əlaqəsi
Regional ədliyyə şöbələrinin ədliyyə fəaliyyətinin həyata keçirilməsində rolu
«İnzibati icraat haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu ölkədə aparılan hüquqi
islahatların mahiyyətindən irəli gəlir
Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların qanunsuz dövriyyəsi ilə
mübarizə dövrün tələbidir
Ədliyyə sahəsində vahid dövlət siyasətinin formalaşdırılması
Ölkə iqtisadiyyatı inkişafının hüquqi tənzimlənməsi
Ədliyyə Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə işlərin təşkilinin mühüm məsələləri
Ədliyyə orqanlarında statistik hesabatların əhəmiyyəti və tərtibatı xüsusiyyətləri
Konkret icra hərəkətləri ilə bağlı situasiya və imitasiya oyunları
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İcbari təlimin yekunları üzrə şifahi imtahan

