
 

           
Azərbaycan Respublikasının Prokurorluq orqanlarına ilk dəfə qulluğa qəbul olunmaq üçün 

2012-ci ildə müsabiqədən müvəffəqiyyətlə keçmiş  namizədlərin peşə fəaliyyətinə buraxılması 

məqsədilə  Ədliyyə Akademiyasında keçiriləcək icbari təlimin təqvim-tematik 

 

 

 

 

PROQRAMI 
 

№ Mühazirələrin mövzusu və tədbirin adı 

1. 

Heydər Əliyev müstəqil  

Azərbaycan dövlətinin və 

ölkədə aparılan hüquqi islahatlarıın banisidir  

2. 

«Prokurorluq haqqında» və «Prokurorluq orqanlarında qulluqkeçmə haqqında» Azərbaycan 

Respublikasının Qanunları və qarşıda duran vəzifələr 

 

3. 
«İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında» Avropa Konvensiyasının 

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində implementasiyası 

4. 
İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qorunmasında prokurorluğun rolu, bu sahədə 

prokurorluq işçilərinin etik davranış kodeksinin əhəmiyyəti 

5. 
Cinayət qanunu. Cinayətin anlayışı, təsnifatı və əməlin cinayət olmasını aradan qaldıran 

hallar 

6. 

«Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) haqqında» 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu,  insan  və vətəndaş hüquq və 

azadlıqlarının qorunmasında onun rolu 
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7. Cəzanın anlayışı, məqsədi və növləri. Cəzanın təyin edilməsinin ümumi əsasları 

8. Dövlət hakimiyyət orqanlarında idarə, təşkilat və müəssisələrdə kargüzarlıq işinin təşkili 

9. Rüşvətxorluq və digər korrupsiya cinayətlərinin istintaqı metodikası 

10. 

«Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini 

artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı»  və prokurorluq orqanları qarşısında duran 

vəzifələr 

11. 
 «Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında» 30 sentyabr 2002-ci il tarixli 

Azərbaycan Respublikası Qanunundan irəli gələn vəzifələr 

12. 

İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin  

artırılmasına dair İzmir Bəyannaməsindən irəli gələn məsələlər. İnsan hüquqları üzrə  

Avropa Məhkəməsinin islahatları və Azərbaycan 

13. 

Dövlət orqanları tərəfindən elektron xidmətlərin göstərilməsi və «ASAN xidmət» 

mərkəzləri haqqında qanunvericilik aktları 

 

14. 
Cinayət işi başlanması, cinayət işi başlanmasının rədd edilməsi, cinayət işi üzrə icraata 

xitam verilməsi  
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15. 
Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların qanunsuz dövriyyəsi ilə 

mübarizə dövrün tələbidir 

16. 
«Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun 

1997-ci il tarixli Qanun və prokrorluq orqanları qarşısinda duran vəzifələr 

17. Yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən törıdilən cinayətlərin istintaq metodikası 

18. «Normativ hüquqi aktlar haqqında» Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununu 

19. 
Yetkinlik yaşına çatmayanların barəsində ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinin 

xüsusiyyətləri 

20. İstintaq eksperimenti və ifadələrin yerində yoxlanmasının taktikası  

21. Məhkəmə ballistikası, ballistika araşdırmalarının nəticələrindən istifadə olunması 

22. Sənədlərin tədqiqi 
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23. Zahiri əlamətlərinə görə şəxsiyətin kriminalistik eyniləşdirilməsi 

24. Kriminalistik fotoşəkil çəkmə 

25. Trasologiya: əl izlərinin aşkar edilməsi və götürülməsi 

26. İbtidai araşdırma zamanı axtarış və götürmə (prosessual və taktiki cəhətlər) 

27. 
Cinayət hadisəsi yerinə baxışın, eksqumasiyanın və şəxsi müayinənin prosessual və taktiki 

cəhətlər 

28. Qəsdən adam öldürmə cinayətlərinin istintaqı metodikası  

29. Məhkəmə ekspertizalarının müasir imkanları (real vəziyət və problemlər) 

30. 
Məhkəmə-tibb ekspertizasının imkanları, təyini, təşkili və keçirilməsi (praktiki məşğələ ilə 

birlikdə) 
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31. 
Zorlama və şəxsiyyətin cinsi toxunulmazlığı və cinsi azadlığı əleyhinə olan cinayətlərin 

istintaqı metodikası 

32. Dindirmə və üzləşdirmənin taktikası 

33. Prokurorluqda kriminalistika işinin təşkili, kriminalistik uçot  

34. Cinayətlərin tövsifinin ümumi qaydaları 

35. Cinayətlərin tövsifinin xüsusi qaydaları 

36. 
Dövlət hakimiyyəti əleyhinə olan cinayətlərin tövsifinin xüsusiyyətləri, həmin cinayətlərin 

istintaq metodikası 

37. 
Şəxsiyyət əleyhinə gönələn cinayətlərin istintaqı xüsusiyyətləri (prosessual və taktiki 

cəhətlər) 
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38. Cinayət işlərinə dair hüquqi yardım göstərilməsi üzrə icraat 

39. 
Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərin istintaqı xüsusiyyətləri (prosessual və taktiki 

cəhətlər) 

40. Məhkəmə nəzarətinin anlayışı, mahiyyəti və xüsusiyyətləri 

41. Cinayət təqibi üzrə icraatın aparılması 

42. Cinayət prosesində sübutlar və sübutetmə 

43. 
Prosessual məcburiyyət tədbirləri (tutulma, qətimkan tədbirləri və digər prosessual 

məcburiyyət təbirləri) 

44. 

«İnzibati icraat haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu ölkədə aparılan hüquqi 

islahatların mahiyyətindən irəli gəlir 
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45. Məhkəmə fiziki-kimyəvi ekspertizanın təyini, təşkili və keçirilməsi 

46. Məhkəmə-psixiatrik  ekspertizasının imkanları təyini,  təşkili və keçirilməsi  

47. Təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə  

48. 
Cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması, icraatın təzələnməsi və ona xitam verilməsi əsasları 

və qaydası 

49. İttiham aktının tərtib edilməsi və cinayət işinin məhkəməyə göndərilməsi 

50. 
Ədalətli məhkəmə araşdırması hüquqlarının məhkəmə-istintaq təcrübəsində müdafiəsi 

məsələləri 

51. Apellyasiya və kassasiya instansiyası məhkəmələrində icraat 
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52. Məhkəmə psixoloji ekspertizasının imkanları, təyini, təşkili və keçirilməsi 

53. 
Anlaqsız vəziyyətdə cinayət törətmiş və cinayət törətdikdən sonra psixi xəstəliyə tutulmuş 

şəxslər barəsində icraat 

54. 
Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti sahəsində qanunvericilik və onun cinayətkarlığa qarşı 

mübarizədə tətbiq edilməsinin aktual məsələləri 

55. Cinayət prosesi subyektlərinin sosial  psixoloji məsələləri 

56. İbtidai araşdırma mərhələsində prokuror nəzarəti və prokurorun rəhbərliyi 

57. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin fəaliyyəti ilə tanışlıq 

58. Bakı istintaq təcridxanasında işin təşkili ilə tanışlıq 
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59. 1 və 4 saylı cəzaçəkmə müəssisələrində məhkumların saxlanma şəraiti ilə tanışlıq 

60. Konkret istintaq hərəkətləri ilə bağlı situasiya və imitasiya oyunları 

Dinləyicilərin biliyinin yoxlanılması 

 

                                


