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   I 

 
 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları 

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası hüququn əsası kimi 

2. Mülki hüquq 

3. Cinayət hüququ 

4. Cinayət-prosessual hüququ 

   5. Əmək hüququ 

6. Ailə hüququ 

7. İnzibati icraat və inzibati prosessual hüquq 

8. Ekologiya hüququ 

 
   II 

 

 

 

 

 

 

 

Ədliyyə orqanlarının inkişafını təmin edən normativ hüquqi aktlar 

 

  III  

İnsan hüquqları və Avropa Məhkəməsi 

   

   IV 

  

   

Tibb Baş idarəsinin əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Cəmi auditor məşğələ 

 

 

 

  V 

Təcrübə 

1. 

 

Ədliyyə Nazirliyi Müalicə müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanışlıq 

2. Bakı İstintaq Təcridxanasının fəaliyyəti ilə tanışlıq 



 

 

 

 

 

 

I Bölmə. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları 

 

Mövzular: 68 saat mühazirə 

 

№ 

 

 

Yarım 

bölmə 

 

Mövzunun adı 

      

     

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası hüququn əsası kimi 

            

1. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın və  ölkəmizdə hüquqi dövlət quruculuğunun 

banisidir 

2. Dövlət və hüququn yaranması və tarixi inkişafı. Dövlətin anlayışı, əlamətləri və funksiyaları. 

Hüququn anlayışı, mahiyyəti və funksiyaları 

3. Hüququn mənbələri. Normativ hüquqi aktın anlayışı, növləri və hüquqi qüvvəsi. 

4. Konstitusiyanın forma və strukturu. Konstitusiyanın təsnifatı. 

5. Konstitusiyaya dəyişikliklər və əlavələrin edilməsi qaydası. 

6. Hüquqi dövlətin anlayışı və əsas prinsipləri. Hakimiyyət bölgüsü prinsipinin konstitusion təsbiti. 

7. İnsan və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarının anlayışı və əsas prinsipləri. İnsan və vətəndaşın əsas 

vəzifələri. 

8. Azərbaycan Respublikasının Milli  Məclisi qanunvericilik hakimiyyəti  orqanıdır.  

9. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətləri. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi 

deputatının hüquqi statusu 

10. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Konstitusiya statusunun əsasları. Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti Azərbaycan dövlətinin başçısıdır. 

11. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətləri və hüquqi aktları.  

12. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: tərkibi, təşkili qaydası, səlahiyyətləri, məsuliyyəti və 

hüquqi aktları. 

13. Məhkəmə hakimiyyətinin anlayışı, sosial funksiyası və dövlət hakimiyyəti sistemində yeri. 

14. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi: tərkibi, təşkili, qaydası və səlahiyyətləri. 



15. Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu. 

         

16. 

Yerli özünüidarəetmənin anlaışı və formaları. Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti. 

 2 Mülki hüquq 

17. Mülki hüququn anlayışı və predmeti. Mülki qanunvericilik. Mülki hüquq  münasibətlərinin  

anlayışı, məzmunu, subyektləri, obyektləri və növləri 

18. Mülkiyyət hüququnun anlayışı, məzmunu, formaları və növləri 

19. Vərəsəlik hüququ 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinayət hüququ 

20. Cinayətin anlayışı və əlamətləri. Cinayətin təsnifı. Cinayət və digər hüqüq pozuntuları. 

 

21. Cəzanın anlayışı  və məqsədi. Cəzanın sistemi və növləri. Cəzanın təyin edilməsinin ümumi əsasları. 

 

22. Cinayət tərkibi və onun ünsirləri. Cinayətin obyekti. Cinayətin obyektiv cəhəti Cinayətin subyektiv 

cəhəti. Təqsir və onun formaları. Cinayətin subyeki. 

 

 4 Cinayət-prosessual hüquq 

23. Cinayət prosesində iştirak edən digər şəxslər qismində mütəxəssis və ekspert. Onların fərqləri 

24. Məhkəmə sistemi. Cinayət mühakimə icraatını həyata keçirən məhkəmələr 

25. Cinayət prosesində etirazlar. Mütəxəssisə və ekspertə etiraz 

    5 Əmək hüququ 

         

26. 

Əmək müqaviləsi; anlayışı, tərəfləri və məzmunu. Əmək müqaviləsinin bağlanması, dəyişdirilməsi və 

xitam verilməsinin əsasları və qaydası 

          

27. 

İş vaxtı və istirahət vaxtı. Məzuniyyət hüquqları 



         

28. 

Əmək intizamı. İntizam məsuliyyəti. Əmək mübahisələri və onların həlli. 

 6 Ailə hüququ 

29. Nikahın anlayışı, bağlanma şərtləri və qaydaları  

30. Nikahın xitam edilmə əsasları. Nikahın etibarsız hesab edilməsi. 

31. Ailə üzvlərinin aliment öhdəlikləri 

 7 İnzibati icraat və inzibati prosessual hüquq 

32. İnzibati icraatın prinsipləri  

33. İnzibati aktlar 

 8 Ekologiya hüququ 

34. Ətraf mühitin mühafizəsinin hüquqi tənzimi 

2 

№ 

 

Mövzunun adı 

35. «Ədliyyə orqanları işçilərinin etik davranış Qaydaları» və bu Qaydaların pozulmasına 

görə məsuliyyət  

36. Azərbaycan ədliyyəsinin  

inkişafına dair 2009–2013-cü illər üçün 

Dövlət Proqramının 

mahiyyəti və proqramın icrası ilə əlaqədar görülən tədbirlər  

 

37. «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 

38. Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə kargüzarlıq işlərinin 

təşkili 

39. Ədliyyə orqanlarında  

qulluq keçmənin hüquqi əsasları və xüsusiyyətləri 

40. Ədliyyə orqanlarının inkişafına dair normativ sənədlər 

41. Ədliyyə Nazirliyi hüquq mühafizə fəaliyyətini həyata  keçirən  

orqandır 

42. İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində ədliyyə 

orqanlarının fəaliyyəti 

43. Beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində Ədliyyə Nazirliyinin vəzifələri 

44. Ədliyyə orqanlarında vətəndaşların qəbulu Qaydası 

45. «Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında» Azərbaycan 

Respublikasının 10.06.1997-ci il tarixli Qanunundan irəli gələn vəzifələr     

46.  

Ədliyyə orqanlarında stajorluq və sınaq keçmə qaydaları 

47. Ədliyyə sahəsinə aid  



arxiv sənədlərinin 

müəyyən olunmuş  

qaydada saxlanılması və  

mühafizəsinin təmini 

48. Ədliyyə Nazirliyi və məhkəmələrin qarşılıqlı əlaqəsi 

49. Ədliyyə orqanlarında statistik hesabatların  

əhəmiyyəti və tərtibatı 

xüsusiyyətləri 

50. Ədliyyə Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə işlərin təşkilinin mühüm məsələləri 

51. Ədliyyə sahəsində vahid dövlət siyasətinin formalaşdırılması  

52. Ədliyyə orqanları işçilərinin əmək  

münasibətlərinin hüquqi  

tənzimlənməsi 

53. Ədliyyə orqanları  

işçilərinin tibbi təminatı  

54. Dövlət orqanları tərəfindən elektron xidmətlərin göstərilməsi və «ASAN xidmət» 

mərkəzləri haqqında qanunvericilik aktları. Ədliyyə orqanlarında yeni informasiya və 

kommunikasiya  

texnologiyalarının  

tətbiqi məsələləri 

55. Azərbaycan Respublikasında normativ hüquqi aktların dövlət reyestri 

56. Qüvvədə olan  

qanunvericiliyin yeni  

qəbul olunmuş  qanunvericilik   

aktlarına uyğunlaşdırılmasının  

qaydası və metodikası 

57. «Normativ hüquqi aktlar haqqında» Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanunu və 

qanunla bağlı son dövrlər qəbul edilmiş qanunvericilik aktları 

58. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04.09.2012-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq 

olunmuş «İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sistemi haqqında Əsasnamə» və 

qarşıda duran vəzifələr 

59. Korrupsiya və onunla  

mübarizə tədbirləri 

60. Ədliyyə orqanlarında  

dövlət sirrini  təşkil edən 

məlumatların qorunması və məxfi kargüzarlığın təşkili 

61. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Əsasnaməsi və Əsasnamənin icrası 

ilə əlaqədar penitensiar xidmət qarşısında duran vəzifələr 

62. Cəza çəkmə  

müəssisələrinlə məhkumların, o cümlədən, yetkinlik yaşına çatmayanların azadlıqdan 

məhrum etmə növündə cəza çəkməsinin xüsusiyyətləri 



63. Həbs yerlərində rejimin təmin edilməsi 

№ 

 

Mövzunun adı 

64. İnsan hüquqlarının və  

əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında»  

Avropa Konvensiyasının Azərbaycan Respublikası 

qanunvericiliyində implementasiyası 

65. İnsan hüquqları  

sahəsində beynəlxalq konvensiyaların tələbləri və tətbiqi məsələləri  

66. İşgəncə, qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan davranış və  

cəza növləri əleyhinə 

beynəlxalq  

konvensiyaların tələbləri 

67. Yuvenal ədliyyə sistemi: beynəlxalq standartlar və məhkəmə təcrübəsi 

68. 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 

69. «Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini 

artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı» və qarşıda duran vəzifələr 

70. Ombudsman institutu  

insan və vətəndaş 

hüquq və azadlıqlarının  

etibarlı müdafiəsinə 

xidmət edir 

71. 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Bölmə. Tibb Baş idarəsinin əsas fəaliyyət istiqamətləri 

 

Mövzular:32 saat mühazirə 
 

72. Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların qanunsuz dövriyyəsi ilə 

mübarizə dövrün tələbidir 

73. Müstəqil Azərbaycan  

Respublikasında hüquq islahatları   

 

№ 

 

 

 

Mövzunun adı 

74. Ədliyyə orqanlarında tibb xidməti işinin yenidən təşkili və qarşıda duran vəzifələr 

75. Tibb xidmətində qulluq keçmənin xüsusiyyətləri 

76. Penitensiar sistemdə vərəm problemi və onunla mübarizə sahəsində beynəlxalq təşkilatlarla 

birgə əməkdaşlıq 



77. Tibb xidməti əməkdaşlarının fəaliyyətindəki xarakterik nöqsanlar və onların aradan 

qaldırılması ilə bağlı görülən tədbirlər 

78. Tibb xidmətində sənədlərin tərtib olunması qaydası 

79. «İnsan immun çatışmazlığı virusunun törətdiyi xəstəliklərlə mübarizə  haqqında» 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu və cəzaçəkmə müəssisələrində HİV-lə 

mübarizə istiqamətlərində görülən tədbirlə 

80. İşgəncə üsulu ilə termiki faktorların təsirindən əmələ gələn və küt, batıcı və 

kəsici alətlərlə yetirilən xəsarətlərin məhkəmə-tibbi ekspertizası 

81. Cəzaçəkmə müəssisələrində, istintaq təcridxanalarında yemək qəbul etməkdən 

imtina edən məhkumların, həbsə alınmış şəxslərin saxlanma şəraiti və onların 

məcburi qidalanması qaydası 

82. Xəstəyə kömək göstərməməyə görə cinayət məsuliyyəti 

83. Məhkəmə-tibbi və məhkəmə psixofizioloji ekspertizalar 

84. Məhkəmə təbabətində məhkəmə-kimyəvi ekspertizanın rolu. Ölümlə nəticələnən 

zəhərlənmələrin məhkəmə-toksikoloji ekspertizası  

85. Tibbi etika 

86. Narkomaniyadan məcburi müalicə və məcburi müalicənin həyata keçirilməsinin 

təşkili 

87. Ünsiyyət psixologiyası. Konfliktologiyanın yaranma səbəbləri və profilaktikası 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88. “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

və bu qanunun icrası ilə əlaqədar cəzaçəkmə müəssisələrində görülən tədbirlər 

89. Tibb işçiləri evtanaziya cinayətinin subyekti kimi 

 

V Bölmə. Təcrübə 

 

№ Mövzunun adı 

90. Ədliyyə Nazirliyi müalicə müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanışlıq 

91. Bakı İstintaq təcridxanasının fəaliyyəti ilə tanışlıq 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Tibb Baş idarəsinə qulluğa qəbul edilən 

namizədlərin peşə fəaliyyətinə buraxılması məqsədilə 15.04.2013-cü il 

tarixdən 30.05.2013-cü il tarixədək Ədliyyə Akademiyasında keçirilən icbari 

təlimin təqvim-tematik 

 
  

PROQRAMI 
 

  № Mühazirələrin mövzusu  

və ya tədbirin adı 

Mühazirə 

saatlarının 

miqdarı 

Məşğələlərin 

tarixi, vaxtı  

və yeri 

Mühazirəçi və ya  

tədbirə məsul şəxs 



1.     

      

      

Ümummilli lider Heydər Əliyev 

müstəqil Azərbaycanın və  

ölkəmizdə hüquqi dövlət 

quruculuğunun banisidir 

  

2 

 

15 aprel 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

İlham Abbasov 

Ədliyyə Nazirliyi 

Ədliyyə Akademiyasının 

prorektoru-

hüquq  üzrə fəlsəfə doktoru, 

baş ədliyyə müşaviri 

Tel.: 598-51-96 

2. Dövlət və hüququn yaranması və 

tarixi inkişafı. Dövlətin anlayışı, 

əlamətləri və funksiyaları. Hüququn 

anlayışı, mahiyyəti və funksiyaları. 

 

 

2 

 

15 aprel 

s.11.00-12.20 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

 

3.     

      

      

İnsan hüquqları  

sahəsində beynəlxalq 

konvensiyaların tələbləri və 

tətbiqi məsələləri  

 

  

 

2 

         

        15 aprel 

s.12.30-13..50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

3.konfrans zalı 

Mətanət Əsgərova              

Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə 

Akademiyasının Cinayət prosesi, 

kriminalistika və məhkəmə 

ekspertizası kafedrasının baş 

müəllimi, hüquq üzrə fəlsəfə 

doktoru,  

kiçik ədliyyə müşaviri 

Tel.: 498-59-42 

4.     

      

      

«Ədliyyə orqanları işçilərinin etik 

davranış Qaydaları» və bu 

Qaydaların pozulmasına görə 

məsuliyyət  

 

  

2 

 

16 aprel 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Qalib Məmmədov 

Ədliyyə Akademiyasının 

Vəkillərin ixtisasartırma və 

peşəyə buraxılış fakültəsinin 

baş məsləhətçisi, ədliyyə 

müşaviri 

Tel.:493-24-60 

5. Ədliyyə orqanlarında tibb xidməti 

işinin yenidən təşkili və qarşıda 

duran vəzifələr 

 

2 

16 aprel 

s.11.00-12.20 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Rəfail Mehdiyev 

Ədliyyə Nazirliyi Tibb Baş 

idarəsinin rəisi 

Tibb xidməti general-mayoru,tibb 

elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 

Tel.:493-06-50 

493-31-46 

6. Azərbaycan Respublikasının 

Ədliyyə Nazirliyinin Əsasnaməsi və 

Əsasnamənin icrası ilə əlaqədar 

penitensiar xidmət qarşısında duran 

vəzifələr  

 16 mart 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Misir Əliyev 

Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə 

Akademiyasının Penitensiar 

xidmət işçilərinin təlimi 

bölməsinin baş məsləhətçisi, 

baş ədliyyə müşaviri 

7. Hüququn mənbələri. Normativ 

hüquqi aktın anlayışı, növləri və 

hüquqi qüvvəsi. 

 

 

2 

16 mart 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

 



 konfrans zalı 

8.     

      

      

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 

 

 

 

2 

 

17 mart 

s.11.00-12.20 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Mətanət Əsgərova 

Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə 

Akademiyasının Cinayət prosesi, 

kriminalistika və məhkəmə 

ekspertizası kafedrasının baş 

müəllimi, hüquq üzrə fəlsəfə 

doktoru 

kiçik ədliyyə müşaviri 

Tel.: 498-59-42 

9.     

      

      

Dövlət hakimiyyəti 

orqanlarında, idarə, təşkilat və 

müəssisələrdə kargüzarlıq işlərinin 

təşkili  

 

 

2 

 

17 mart 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

İlham Abbasov 

Ədliyyə Akademiyasının 

prorektoru-hüquq üzrə fəlsəfə 

doktoru, 

baş ədliyyə müşaviri 

Tel.: 598-51-96 

 

10.   

      

      

  

Ədliyyə orqanlarında  

qulluq keçmənin hüquqi 

əsasları və xüsusiyyətləri   

 

 

2 

 

17 mart 

s.11.00-12.20 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Rauf Məhərrəmov  

Ədliyyə Nazirliyi Kadrlar 

idarəsinin rəisi, 

III dərəcəli dövlət ədliyyə 

müşaviri 

Tel.: 498-60-42 

 

11. Nikahın anlayışı, bağlanma şərtləri 

və qaydaları 

  Elmira İsmayılova 

Ədliyyə Akademiyasının Ədliyyə 

sahəsində idarəetmə kafedrasının 

baş müəllimi, ədliyyə müşaviri 

12. Konstitusiyanın forma və strukturu. 

Konstitusiyanın təsnifatı. 

 

 

2 

 

18 mart 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

 

13.   

      

      

  

Müstəqil Azərbaycan  

Respublikasında hüquq islahatları   

 

 

2 

 

18 aprel 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Faiq Qurbanov 

Ədliyyə Nazirliyi 

İnsan hüquqları və 

ictimaiyyətlə əlaqələr 

idarəsinin rəisi, 

III dərəcəli 

dövlət  ədliyyə müşaviri 

Tel.:430-10-71 

 

14.   

      

Ədliyyə orqanlarının inkişafına dair 

normativ sənədlər 

 

2 

 

18 aprel 

Adil Əliyev 

Ədliyyə Nazirliyi Qanunvericilik 



      

  

 s.11.00-12.20 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

baş  

idarəsinin  rəis müavini, 

baş ədliyyə müşaviri 

Tel.: 430-01-23 

 

15. Xəstəyə kömək göstərməməyə görə 

cinayət məsuliyyəti 

2  Mətanət Əsgərova 

Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə 

Akademiyasının Cinayət prosesi, 

kriminalistika və məhkəmə 

ekspertizası kafedrasının baş 

müəllimi, hüquq üzrə fəlsəfə 

doktoru 

kiçik ədliyyə müşaviri 

Tel.: 498-59-42 

 

16.   

      

   

«İnsan hüquqlarının və  

əsas azadlıqların 

müdafiəsi haqqında»  

Avropa Konvensiyasının 

Azərbaycan Respublikası 

qanunvericiliyində 

implementasiyası 

  

2 

 

19 aprel 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Vüqar Ağayev 

Ədliyyə Nazirliyi İnsan hüquqları 

və ictimaiyyətlə əlaqələr 

idarəsinin baş məsləhətçisi, 

I dərəcəli ədliyyə qulluqçusu 

Tel.: 430-10-71 

17. Konstitusiyaya dəyişikliklər və 

əlavələrin edilməsi qaydası. 

 

 

2 

 

19 mart 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

 

18. Cinayətin anlayışı və əlamətləri. 

Cinayətin təsnifi. Cinayət və digər 

hüqüq pozuntuları. 

 

 

 

2 

19 mart 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Mehriban Əfəndizadə 

Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə 

Akademiyasının Tədris və ETV-lə 

təminat şöbəsinin baş 

məsləhətçisi, 

III dərəcəli ədliyyə qulluqçusu 

19.   

      

   

İşgəncə, qəddar, qeyri-

insani, yaxud ləyaqəti 

alçaldan davranış və  

cəza növləri əleyhinə 

beynəlxalq  

konvensiyaların tələbləri 

 

 

  

2 

 

22 aprel 

s.11.00-12.20 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

 

Mətanət Əsgərova 

Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə 

Akademiyasının Cinayət prosesi, 

kriminalistika və məhkəmə 

ekspertizası kafedrasının baş 

müəllimi, hüquq üzrə fəlsəfə 

doktoru, 

kiçik ədliyyə müşaviri 

Tel.: 498-59-42 

 

20.   Azərbaycan Respublikasında   Elçin Nəsibov 



      

   

normativ hüquqi aktların dövlət 

reyestri 

2 22 aprel 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

 

Ədliyyə Nazirliyi 

Qanunvericilik baş idarəsi 

İnzibati və hərbi normativ aktlar 

idarəsinin rəisi, 

ədliyyə müşaviri 

Tel.: 430-11-51 

 

21. Hüquqi dövlətin anlayışı və əsas 

prinsipləri. Hakimiyyət bölgüsü 

prinsipinin konstitusion təsbiti. 

 

2 

 

22 mart 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

 

 

22. «Normativ hüquqi aktlar haqqında» 

Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiya Qanunu və qanunla 

bağlı son dövrlər qəbul edilmiş 

qanunvericilik aktları 

 

 

2 

 

23 aprel 

s.11.00-12.20 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Bəşir Hüseynalıyev 

Ədliyyə Nazirliyi 

Qanunvericilik baş idarəsi 

İqtisadi normativ aktlar 

idarəsinin böyük məsləhətçisi, 

kiçik ədliyyə müşaviri 

Tel.:437-06-80 

 

23.   

      

   

«İnsan immun çatışmazlığı 

virusunun törətdiyi xəstəliklərlə 

mübarizə  haqqında» Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu və 

cəzaçəkmə müəssisələrində HİV-lə 

mübarizə istiqamətlərində görülən 

tədbirlər 

 

2  

 

23 aprel 

s.09.30-10.50 

 

Е.Р.Мяммядов 
Ядлиййя Назирлийи Пенитенсиар 

хидмятин ихтисаслашдырылмыш 
Мцалиъя Мцяссисясинин диспансер 

шюбясинин щяким-инфексионисти 
(АИДС цзря), тибб хидмяти 

майору  
Тел.:598-05-13 

24.   

      

   

İşgəncə üsulu ilə termiki 

faktorların təsirindən əmələ gələn 

və küt, batıcı və kəsici alətlərlə 

yetirilən xəsarətlərin məhkəmə-

tibbi ekspertizası 

 

2 

 

23 aprel 

s.11.00-12.20 

Məhkəmə 

ekspertizası 

mərkəzi 

Şakir Musayev 

Səhiyyə Nazirliyi «Məhkəmə -

tibbi ekspertiza və patoloji 

anatomiya birliyi»nin baş 

direktoru, tibb elmləri 

doktoru,professor 

                Tel.:495-21-25 

 

25. Ъязачякмя мцяссисяляриндя, 

истинтаг тяъридханаларында йемяк 

гябул етмякдян имтина едян 

мящкумларын, щябся алынмыш 

шяхслярин сахланма шяраити вя 

онларын мяъбури гидаланмасы 

гайдасы 

  İftixar Qurbanov 

Ədliyyə Nazirliyi Tibb baş idarəsi 

Müalicə işinin təşkili idarəsinin 

Rəisi, baş idarənin rəis müavini, 

tibb xidməti polkovnik-leytenantı 

Tel.598-05-13 

26. Əmək müqaviləsi; anlayışı, tərəfləri 

və məzmunu. Əmək müqaviləsinin 

bağlanması, dəyişdirilməsi və xitam 

 

2 

 

24 mart 

s.09.30-10.50 

Samir Nuriyev 

Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə 

Akademiyasının Məhkəmə 



verilməsinin əsasları və qaydası Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

hüququ, prokuror və vəkillik 

fəaliyyəti kafedrasının baş 

metodisti, 

III dərəcəli ədliyyə qulluqçusu 

27.  

Penitensiar sistemdə vərəm problemi və 

onunla mübarizə sahəsində beynəlxalq 

təşkilatlarla birgə əməkdaşlıq 

 

 

2 

 

24 aprel 

s.09.30-10.50 

Fizuli Hüseynov 

Ədliyyə Nazirliyi Tibb baş 

idarəsi Müalicə işinin təşkili 

idarəsinin baş inspektoru – 

həkim (vərəm üzrə), tibb xidməti 

polkovnik-leytenantı 

Tel.:598-05-13 

28. Nikahın xitam edilmə əsasları. 

Nikahın etibarsız hesab edilməsi. 

  Elmira İsmayılova 

Ədliyyə Akademiyasının Ədliyyə 

sahəsində idarəetmə kafedrasının 

baş müəllimi, ədliyyə müşaviri 

29. İnsan və vətəndaşın hüquq və 

azadlıqlarının anlayışı və əsas 

prinsipləri. İnsan və vətəndaşın əsas 

vəzifələri. 

 

 

2 

 

24 mart 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

 

 

30. Cəza çəkmə müəssisələrinlə 

məhkumların, o cümlədən, yetkinlik 

yaşına çatmayanların azadlıqdan 

məhrum etmə növündə cəza 

çəkməsinin xüsusiyyətləri 

  Misir Əliyev 

Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə 

Akademiyasının Penitensiar 

xidmət işçilərinin təlimi 

bölməsinin baş məsləhətçisi, baş 

ədliyyə müşaviri 

31. Tibbi etika   Elçin Əmirov 

Ədliyyə Nazirliyi Tibb baş 

idarəsinin hospitalının rəisi – 

həkim, tibb xidməti polkovnik-

leytenantı 

Tel.:493-08-85 

 

32. Azərbaycan Respublikasının Milli  

Məclisi qanunvericilik hakimiyyəti  

orqanıdır.  

 

 

2 

 

25 mart 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

 

 

33.   

      

   

Narkomaniyadan məcburi müalicə 

və məcburi müalicənin həyata 

keçirilməsinin təşkili 

 

 

2 

 

26 aprel 

s.11.00-12.20 

Məhkəmə 

ekspertizası 

mərkəzi 

Fərman Fərmanov 

Ədliyyə Nazirliyi Tibb baş idarəsi 

Müalicə işinin təşkili idarəsinin 

inspektoru – həkim(narkologiya 

üzrə) vəzifəsini icra edən, tibb 

xidməti baş leytenantı 

34. İş vaxtı və istirahət vaxtı.   Samir Nuriyev 



Məzuniyyət hüquqları 2 26 mart 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə 

Akademiyasının Məhkəmə 

hüququ, prokuror və vəkillik 

fəaliyyəti kafedrasının baş 

metodisti, 

III dərəcəli ədliyyə qulluqçusu 

35.  Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 04.09.2012-ci il tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq olunmuş 

«İdarələrarası elektron sənəd 

dövriyyəsi sistemi haqqında 

Əsasnamə» və qarşıda duran 

vəzifələr 

2  

26 aprel  

s.09.30-10.50 

Əhalinin  

Dövlət Reyestri  

Xidməti 

Mehdi Nəcəfov                    

Azərbaycan Respublikası Əhalinin 

Dövlət Reyestri Xidmətinin rəis 

müavini, 

dövlət qulluğunun baş müşaviri 

Tel.: 404-42-04 

36. 
Məhkəmə təbabətində məhkəmə-

kimyəvi ekspertizanın rolu. Ölümlə 

nəticələnən zəhərlənmələrin 

məhkəmə-toksikoloji ekspertizası 

  

Ceyhun Ələkbərov 

Səhiyyə Nazirliyi Məhkəmə tibbi 

ekspertiza və patoloji anatomiya 

birliyi nin məhkəmə-kimya 

şöbəsinin kimyaçı eksperti 

Tel.:495-64-07 

37. 
Cəzanın anlayışı  və məqsədi. 

Cəzanın sistemi və növləri. Cəzanın 

təyin edilməsinin ümumi əsasları. 

 

2 

29 mart 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Mehriban Əfəndizadə 

Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə 

Akademiyasının Tədris və ETV-lə 

təminat şöbəsinin baş 

məsləhətçisi, 

III dərəcəli ədliyyə qulluqçusu 

38. 
Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin səlahiyyətləri. 

Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi deputatının hüquqi statusu 

2 

29 mart 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

 

39.   

   

Dövlət orqanları tərəfindən elektron 

xidmətlərin göstərilməsi və «ASAN 

xidmət» mərkəzləri haqqında 

qanunvericilik aktları. 

Ədliyyə orqanlarında yeni 

informasiya və kommunikasiya  

texnologiyalarının  

tətbiqi məsələləri  

  

2 

 

29 aprel 

s.11.00-12.20 

Əhalinin  

Dövlət Reyestri  

Xidməti  

Ağakərim Səmədzadə 

Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat və 

notariat baş idarəsi İnformasiya 

təminatı şöbəsinin rəisi, Dövlət 

reyestr idarəsinin baş məsləhətçisi 

vəzifəsini icra edən, 

I dərəcəli ədliyyə qulluqçusu 

Tel.: 404-42-22  

 

40.   

      

   

Azərbaycan ədliyyəsinin  

inkişafına dair 2009–2013-

cü illər üçün 

Dövlət Proqramının 

mahiyyəti və proqramın icrası ilə 

əlaqədar görülən tədbirlər 

  

2 

 

30 aprel 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Qalib Məmmədov 

Ədliyyə Akademiyasının 

Vəkillərin ixtisasartırma və 

peşəyə buraxılış fakültəsinin 

baş məsləhətçisi, ədliyyə  

müşaviri 

Tel.:493-24-60 



41. Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Konstitusiya 

statusunun əsasları. Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti Azərbaycan 

dövlətinin başçısıdır. 

 

 

2 

 

30 mart 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

 

 

42. Ailə üzvlərinin aliment öhdəlikləri  2  

30 mart 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Elmira İsmayılova 

Ədliyyə Akademiyasının Ədliyyə 

sahəsində idarəetmə kafedrasının 

baş müəllimi, ədliyyə müşaviri 

43. Ədliyyə Nazirliyi hüquq mühafizə 

fəaliyyətini həyata  keçirən  

orqandır 

  

2 

 

01 may 

s.11.00-12.20 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Elman Yəhya 

Ədliyyə Nazirliyi İstintaq 

idarəsinin böyük müstəntiqi, 

ədliyyə müşaviri 

Tel.: 510-29-44 

44. 

Тибб хидмятиндя сянядлярин тяртиб 
олунмасы гайдасы 

  Mehman Qasımov  

Ədliyyə Nazirliyi Tibb baş 

idarəsi Müalicə işinin təşkili 

idarəsinin baş inspektoru – 

həkim, tibb xidməti polkovnik-

leytenantı 

Ariz Quliyev 

Ədliyyə Nazirliyi Tibb baş 

idarəsinin tibbi təchizat şöbəsinin 

rəisi, tibb xidməti mayoru 

Tel.: 493-02-75 

 

 

45. «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 

 

 

2 

 

01 may 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

İsmayıl Məmmədli 

Ədliyyə Nazirliyi İnsan hüquqları 

və ictimaiyyətlə əlaqələr 

idarəsinin baş məsləhətçisi 

(filoloq), filologiya elmləri 

doktoru, professor 

Tel.: 430-09-84 

46. Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin səlahiyyətləri və 

hüquqi aktları.  

 

 

2 

 

01 may 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

 

 

 

47. İnzibati icraatın prinsipləri    Yəhya Məmmədov 



2 02 may 

s.11.00-12.20 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Ədliyyə Akademiyası 

Tədris və ETV-lə  

təminat şöbəsinin 

 baş məsləhətçisi, 

III dərəcəli ədliyyə 

qulluqçusu 

Tel.:498-80-59 

48. İnsan və vətəndaş hüquq və 

azadlıqlarının təmin edilməsi 

sahəsində ədliyyə orqanlarının 

fəaliyyəti 

  

  

2 

 

02 may 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Faiq Qurbanov 

Ədliyyə Nazirliyi 

İnsan hüquqları və 

ictimaiyyətlə əlaqələr 

idarəsinin rəisi, 

III dərəcəli 

dövlət  ədliyyə müşaviri 

Tel.: 410-10-71 

49. Beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində 

Ədliyyə Nazirliyinin vəzifələri 

 

  

 

2 

 

02 may 

s.11.00-12.20 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Zavər Qafarov 

Ədliyyə Nazirliyi Beynəlxalq 

əməkdaşlıq idarəsinin rəisi, 

hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, 

III dərəcəli dövlət ədliyyə 

müşaviri 

Tel.: 430-01-67  

50. «Narkotik vasitələrin, psixotrop 

maddələrin və prekursorların 

qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə 

haqqında» Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu və bu 

qanunun icrası ilə əlaqədar tibb 

işçilərinin vəzifələri 

2  Ceyhun Ələkbərov 

Səhiyyə Nazirliyi Məhkəmə tibbi 

ekspertiza və patoloji anatomiya 

birliyi nin məhkəmə-kimya 

şöbəsinin kimyaçı eksperti 

Tel.:495-64-07 

51. Əmək intizamı. İntizam məsuliyyəti. 

Əmək mübahisələri və onların həlli.  

 

2 

 

03 may 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Samir Nuriyev 

Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə 

Akademiyasının Məhkəmə 

hüququ, prokuror və vəkillik 

fəaliyyəti kafedrasının baş 

metodisti, 

III dərəcəli ədliyyə qulluqçusu 

52. Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabineti: tərkibi, təşkili 

qaydası, səlahiyyətləri, məsuliyyəti 

və hüquqi aktları. 

 

2 

 

03 may 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

 

 

53. Ədliyyə orqanlarında vətəndaşların 

qəbulu Qaydası  

 

2 

 

03 may 

s.09.30-10.50 

Ağamməd İbişov 

Ədliyyə Nazirliyi Katibliyin rəisi 

vəzifəsini icra edən, 



Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

III dərəcəli dövlət ədliyyə 

müşaviri 

Tel.: 510-51-93 

54. Тибб хидмятиндя гуллуг кечмянин 

хцсусиййятляри 

  Fizuli Hüseynov 

Ədliyyə Nazirliyi Tibb baş 

idarəsi Müalicə işinin təşkili 

idarəsinin baş inspektoru – 

həkim (vərəm üzrə), tibb xidməti 

polkovnik-leytenantı 

Tel.:598-05-13 

55. Qüvvədə olan  

qanunvericiliyin yeni  

qəbul olunmuş  qanunvericilik   

aktlarına uyğunlaşdırılmasının  

qaydası və metodikası 

  

2 

 

06 may 

s.11.00-12.20 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Elçin Nəsibov 

Ədliyyə Nazirliyi 

Qanunvericilik baş idarəsi İnzibati 

və hərbi normativ aktlar 

idarəsinin rəisi, 

ədliyyə müşaviri 

Tel.: 430-11-51  

56. Ombudsman institutu  

insan və vətəndaş 

hüquq və azadlıqlarının  

etibarlı müdafiəsinə 

xidmət edir 

  

2 

 

06 may 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Elmira Süleymanova 

Azərbaycan Respublikasının İnsan 

hüquqları üzrə müvəkkili 

(Ombudsman), 

professor 

Tel.: 498-23-35 

57. Ədliyyə orqanlarında stajorluq və 

sınaq keçmə qaydaları 

 

 

2  

06 may 

s.11.00-12.20 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Rəsul Mahmudov 

Ədliyyə Nazirliyi 

Kadrlar idarəsinin baş 

məsləhətçisi, 

ədliyyə müşaviri 

Tel.: 492-97-89 

 

 

58. Məhkəmə-tibbi və məhkəmə 

psixofizioloji ekspertizalar 

  Mətanət Əsgərova 

Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə 

Akademiyasının Cinayət prosesi, 

kriminalistika və məhkəmə 

ekspertizası kafedrasının baş 

müəllimi, hüquq üzrə fəlsəfə 

doktoru, 

kiçik ədliyyə müşaviri 

Tel.: 498-59-42 

 

59. Mülki hüququn anlayışı və 

predmeti. Mülki qanunvericilik. 

Mülki hüquq  münasibətlərinin 

anlayışı, məzmunu, subyektləri, 

 

2 

 

07 may 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

Zahid Məmmədov 

Məhkəmə-hüquq şurasının böyük 

məsləhətçisi 



obyektləri və növləri.  konfrans zalı 

60. İnzibati aktlar   Yəhya Məmmədov 

Ədliyyə Akademiyası 

Tədris və ETV-lə  

təminat şöbəsinin 

 baş məsləhətçisi, 

III dərəcəli ədliyyə 

qulluqçusu 

Tel.:498-80-59 

61. Məhkəmə hakimiyyətinin anlayışı, 

sosial funksiyası və dövlət 

hakimiyyəti sistemində yeri. 

 

 

2 

 

07 may 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

 

 

62. Тибб хидмяти ямякдашларынын 

фяалиййятиндяки характерик 

нюгсанлар вя онларын арадан 

галдырылмасы иля баьлы эюрцлян 

тядбирляр 

   

Мurad Сцлейманов 
Ядлиййя Назирлийи Тибб баш 

идарясинин ряис мцавини, тибб 
хидмяти полковник-лейтенанты 

Тел.:493-32-73 

63. «Azərbaycan Respublikasında insan 

hüquq və azadlıqlarının 

müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq 

sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı» 

və qarşıda duran vəzifələr 

 

 

2 

 

07 may 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Günel Sadıqova 

Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə 

Akademiyasının Vəkillərin 

ixtisasartırma və peşəyə buraxılış 

fakültəsinin baş məsləhətçisi 

(stajor) 

Tel.:498-59-42 

64. Ədliyyə sahəsinə aid  

arxiv sənədlərinin 

müəyyən olunmuş  

qaydada saxlanılması və  

mühafizəsinin təmini 

  

2 

 

08 may 

s.11.00-12.20 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Səadət Əkbərova 

Ədliyyə Nazirliyi Katibliyin baş  

məsləhətçisi (mərkəzi  

arxivin müdiri) 

Tel.: 562-14-40 

65. Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiya Məhkəməsi: tərkibi, 

təşkili, qaydası və səlahiyyətləri. 

 

 

2 

 

08 may 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

 

 

66. Cinayət prosesində iştirak edən 

digər şəxslər qismində mütəxəssis 

və ekspert. Onların fərqləri 

 

2 

 

08 may 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Vüsal Əhmədov 

Ədliyyə Akademiyasının 

Elmi-tədqiqat və məhkəmə 

presedenti şöbəsinin baş 



Akademiyasının 

konfrans zalı 

məsləhətçisi, hüquq üzrə fəlsəfə 

doktoru, III dərəcəli ədliyyə 

qulluqçusu 

67. Tibb işçiləri evtanaziya cinayətinin 

subyekti kimi 

 

   

68. «Vətəndaşların müraciətlərinə 

baxılması qaydası haqqında» 

Azərbaycan Respublikasının 

10.06.1997-ci il tarixli Qanunundan 

irəli gələn vəzifələr     

 

2 

 

09 may 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Ağamməd İbişov 

Ədliyyə Nazirliyi Katibliyin rəisi 

vəzifəsini icra edən, 

III dərəcəli dövlət ədliyyə 

müşaviri 

Tel.: 510-51-93 

 

69. Həbs yerlərində rejimin təmin 

edilməsi 

  Misir Əliyev 

Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə 

Akademiyasının Penitensiar 

xidmət işçilərinin təlimi 

bölməsinin baş məsləhətçisi, baş 

ədliyyə müşaviri 

70. Ədliyyə orqanlarında  

dövlət sirrini  təşkil edən 

məlumatların qorunması və məxfi 

kargüzarlığın təşkili (Ilham 

muallimin darsi var) 

 

2 

 

09 may 

s.11.00-12.20 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Samir Səfərov 

Ədliyyə Nazirliyi Katibliyin baş  

məsləhətçisi 

(məxfiçilik və səfərbərlik üzrə), 

kiçik ədliyyə müşaviri 

Tel.: 430-09-77 

 

71. 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. 

 

2 

 

09 may 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Abbas Teymurzadə 

Azərbaycan Respublikası 

Əhalisinin Dövlət Reyestri 

Xidmətinin İnformasiya 

texnalogiyaları şöbəsinin rəisi 

 

Tel.:404-42-31 

 

72. “Sanitariya-epidemoloji 

salamatlıq haqqında” Азярбайъан 

Республикасынын Ганунуn icrası 

ilə əlaqədar Tibb baş idarəsi 

qarşısında duran vəzifələr 

   

 

 

73. 

Cinayət tərkibi və onun ünsürləri. 

Cinayətin obyekti. Cinayətin 

obyektiv cəhəti Cinayətin subyektiv 

cəhəti. Təqsir və onun formaları. 

Cinayətin subyeki. 

 

2 

 

10 may 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Mehriban Əfəndizadə 

Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə 

Akademiyasının Tədris və ETV-lə 

təminat şöbəsinin baş 

məsləhətçisi, 

III dərəcəli ədliyyə qulluqçusu 



 

74. Azərbaycan Respublikasının 

Prokurorluğu. 

 

 

 

 

2 

 

10 may 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

 

 

75. Yuvenal ədliyyə sistemi:  

beynəlxalq standartlar 

və məhkəmə təcrübəsi 

 

2 

 

10 may 

s.11.00-12.20 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Mətanət Əsgərova 

Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə 

Akademiyasının Cinayət prosesi, 

kriminalistika və məhkəmə 

ekspertizası kafedrasının baş 

müəllimi, hüquq üzrə fəlsəfə 

doktoru, 

kiçik ədliyyə müşaviri 

Tel.: 498-59-42 

 

76. Ədliyyə Nazirliyi və məhkəmələrin 

qarşılıqlı əlaqəsi 

  

2 

 

10 may 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Əfqan Ələkbərov 

Ədliyyə Nazirliyi Təşkilat-

nəzarət baş idarəsinin baş  

məsləhətçisi, 

(analitik qrupun rəhbəri) 

I dərəcəli ədliyyə 

qulluqçusu 

Tel.: 430-10-67 

77. Yerli özünüidarəetmənin anlaışı və 

formaları. Bələdiyyələrin 

fəaliyyətinə inzibati nəzarəti. 

 

 

2 

 

13 may 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

 

 

78. Narkotik vasitələrin, psixotrop 

maddələrin və prekursorların 

qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə 

dövrün tələbidir 

  

 

 

2 

 

13 may 

s.11.00-12.20 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Ceyhun Ələkbərov 

Səhiyyə Nazirliyi  

«Məhkəmə tibbi ekspertiza və  

patoloji-anatomiya  

Birliyi»nin 

 kimyaçı eksperti 

Tel.: 495-64-07 

 

79. Mülkiyyət hüququnun anlayışı, 

məzmunu, formaları və növləri 

 

2 

13 may 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Zahid Məmmədov 

Məhkəmə-hüquq şurasının böyük 

məsləhətçisi 

80. Ədliyyə Nazirliyinin fəaliyyət   Sübhi Kazımov 



istiqamətləri üzrə işlərin təşkilinin 

mühüm məsələləri 

 

2 

14 may 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Ədliyyə Nazirliyi Təşkilat-nəzarət 

baş idarəsinin rəis müavini, 

baş ədliyyə müşaviri 

 Tel.: 492-66-50 

 

81. Ətraf mühitin mühafizəsinin hüquqi 

tənzimi 

 

2 

 

14 may 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Mətanət Əsgərova 

Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə 

Akademiyasının Cinayət prosesi, 

kriminalistika və məhkəmə 

ekspertizası kafedrasının baş 

müəllimi, hüquq üzrə fəlsəfə 

doktoru, 

kiçik ədliyyə müşaviri 

Tel.: 498-59-42 

 

82. Vərəsəlik hüququ 2 14 may 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Zahid Məmmədov 

Məhkəmə-hüquq şurasının böyük 

məsləhətçisi 

83. Ədliyyə orqanlarında 

statistik hesabatların  

əhəmiyyəti və tərtibatı 

xüsusiyyətləri 

 

 

2 

 

14 may 

s.11.00-12.20 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Əfqan Ələkbərov 

Ədliyyə Nazirliyi Təşkilat-

nəzarət baş idarəsinin baş  

məsləhətçisi, 

(analitik qrupun rəhbəri) 

I dərəcəli ədliyyə 

qulluqçusu 

Tel.: 430-10-67 

84. Məhkəmə sistemi. Cinayət 

mühakimə icraatını həyata keçirən 

məhkəmələr 

 

2 

15 may 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Vüsal Əhmədov 

Ədliyyə Akademiyasının 

Elmi-tədqiqat və məhkəmə 

presedenti şöbəsinin baş 

məsləhətçisi, hüquq üzrə fəlsəfə 

doktoru, III dərəcəli ədliyyə 

qulluqçusu 

85. Ədliyyə sahəsində vahid dövlət 

siyasətinin formalaşdırılması  

 

 

2 

 

15 may 

s.11.00-12.20 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Sübhi Kazımov 

Ədliyyə Nazirliyi 

Təşkilat-nəzarət baş idarəsinin rəis 

müavini, 

baş ədliyyə müşaviri 

Tel.: 492-66-50 

 

86. Bakı İstintaq təcridxanasının 

fəaliyyəti ilə tanışlıq 

  Mətanət Əsgərova 

Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə 

Akademiyasının Cinayət prosesi, 



kriminalistika və məhkəmə 

ekspertizası kafedrasının baş 

müəllimi, hüquq üzrə fəlsəfə 

doktoru, 

kiçik ədliyyə müşaviri 

Tel.: 498-59-42 

 

87. Korrupsiya və onunla  

mübarizə tədbirləri 

 

2 

 

25 aprel 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Kamran Əliyev 

Azərbaycan 

Respublikasının Baş 

Prokurorluğu yanında 

Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə idarəsinin rəisi, 

hüquq  üzrə fəlsəfə doktoru, 

III dərəcəli dövlət ədliyyə 

müşaviri 

Tel.: 449-39-01 

88. Ədliyyə orqanları işçilərinin əmək  

münasibətlərinin hüquqi  

tənzimlənməsi 

 

2 

 

25 aprel 

s.11.00-12.20 

Penitensiar 

xidmət 

Ziya Dadaşov 

Ədliyyə Nazirliyi 

Penitensiar xidmətin hüquq 

şöəsinin rəisi, hüquq üzrə 

fəlsəfə doktoru, ədliyyə 

polkovnik-leytenantı 

Tel.:498-00-67 

89. Cinayət prosesində etirazlar. 

Mütəxəssisə və ekspertə etiraz 

 

2 

15 mart 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Vüsal Əhmədov 

Ədliyyə Akademiyasının 

Elmi-tədqiqat və məhkəmə 

presedenti şöbəsinin baş 

məsləhətçisi, hüquq üzrə fəlsəfə 

doktoru, III dərəcəli ədliyyə 

qulluqçusu 

90. Məhkəmə təbabətinin predmeti, 

metodları, məzmunu və inkişafı 

haqqında ümumi məlumat 

2   

91. Ədliyyə orqanları  

işçilərinin tibbi təminatı  

 

  

2 

 

26 aprel 

s.09.30-10.50 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

Murad Süleymanov 

Ədliyyə Nazirliyi 

Tibb baş idarəsinin rəis müavini, 

tibb  

xidməti polkovnik-leytenantı 

Tel.: 493-32-73 

92.  Ünsiyyət psixologiyası. 

Konfliktologiyanın yaranma 

səbəbləri və profilaktikası 

 

 

2 

 

26 aprel 

s.11.00-12.20 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

Ceyhun Bayramov 

Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar 

xidmətin Təlim mərkəzinin 

müəllimi, 

ədliyyə mayoru 



konfrans zalı Tel.: 510-40-70 

 

93. Ədliyyə Nazirliyi müalicə 

müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanışlıq 

 

4 

 Ədliyyə Nazirliyi Müalicə 

müəssisəsində 

İcbari 

təlimin 

yekunl

arı 

üzrə 

şifahi  

imtaha

n 

29-30 aprel 

 

İmtahan 

komissiyası 

  

   

                                              

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


