
Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı Hüququn əsasları, LAW 101, 3 kr. 

Departament Hüquq 

Proqram (bakalavr, magistr) Bakalavr 

Tədris semestri Payız 2019 

Fənni tədris edən müəllim (lər) Leyla Məmmədova 

E-mail: lmammadova@yahoo.com 

Telefon: 421 7916 (258) 

Mühazirə otağı/Cədvəl 
 

Məsləhət saatları Şənbə, 12:00 – 13:00 

Prerekvizitlər Yox 

Tədris dili Azərbaycan 

Fənnin növü  
(məcburi, seçmə) 

Seçmə 

Dərsliklər və 
əlavə ədəbiyyat 

Əsas ədəbiyyat: 

• Z.A.Əsgərov. Konstitusiya hüququ. Bakı.2006 

• Z.A.Əsgərov, Mübariz İsmayılov, Xamiz Məmmədov. Azərbaycan dövlət və 
hüququnun əsasları. Bakı.2003 

• İ.M.Cəfərov. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının şərhi 

• A.H.Dəmirov, Ş.N.İsmayılov, Q.F.Hüseynov. Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyası və hüququn əsasları (Mühazirə kursu), dərs vəsaiti, Bakı. 2010 
http://sumgait.cls.az/front/files/libraries/2469/books/531435081.PDF və ya 
Prezident kitabxanası: http://www.ebooks.az/book_YfTtml8L.html 

• Alış Qasımov.İnsan və vətəndaş hüquqlarının məhkəmə müdafiəsi. Mühazirələr 
toplusu: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/H-QUQUN-SAS-
ANLAYI-I-V-KATEQOR-YALARI.pdf  və ya 
https://www.kitabyurdu.org/muhazire/m-huquq/425-huququn-esaslari-
muhazireler.html 

Qanunvericilik bazası: 
 12 noyabr 1995-cı ıl tarixli AR Konstitusiyası (24 avqust 2002-cı ıl 18 mart 2009-cu il və 
26 sentyabr 2016-cı il dəyişiklikləri ilə) 

• Cinayət Məcəlləsi 

• Mülki Məcəllə 

• Ailə Məcəlləsi 

• Vergi Məcəlləsi 

• Əmək Məcəlləsi 

• İnzibati Xətalar Məcəlləsi 

• Mülki Prosesual Məcəllə və Cinayət Prosesual Məcəlləsi 
 

Əlavə ədəbiyyat: 
Mühazirələrin mövzusu üzrə tələbələrin ixtisas sahəsi nəzərə alınmaqla veriləcək.  

Kursun vebsaytı  

Tədris metodları Mühazirə  ✓  

Qrup müzakirəsi ✓  

Praktiki tapşırıqlar  

Praktiki məsələnin təhlili  

Digər ✓  

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aralıq imtahanı noyabr 2019 30 

Davamiyyət  5 

Fəallıq  5 

Tapşırıq və testlər   

Kurs işi (Esse) 25.12.2019 20 

http://sumgait.cls.az/front/files/libraries/2469/books/531435081.PDF
http://www.ebooks.az/book_YfTtml8L.html
http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/H-QUQUN-SAS-ANLAYI-I-V-KATEQOR-YALARI.pdf
http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/H-QUQUN-SAS-ANLAYI-I-V-KATEQOR-YALARI.pdf
https://www.kitabyurdu.org/muhazire/m-huquq/425-huququn-esaslari-muhazireler.html
https://www.kitabyurdu.org/muhazire/m-huquq/425-huququn-esaslari-muhazireler.html


Prezentasiya/Qrup müzakirə   

Final  imtahanı  40 

Digər   

Yekun  100 

Kursun təsviri Bu kursun xüsusiyyətləri fərdi və dərsdənkənar hazırlıq tələb edir. Mühazirə 
materialları dərsliklərdəki yalnız əsas məsələləri əhatə edəcək. Müхтəlif qanunvericilik 
aktlarından işləmək vərdişinə alışmaq tələb olunur. Eləcə də təqdim edilən Qanunlar 
siyahısına müraciət etmək məqsədəuyğundur.  
(iş prosesində mühazirə planında dəyişikliklər mümkündür) 

Kursun təsviri: 
Mövzu 1. Hüququn əsas anlayışları və konstitusiya hüququ 

1. Hüquq nədir? 
2. Konstitusiya və digər normativ hüquqi aktlar 
3. Konstitusiyanın anlayışı. Konstitusiyanın hüquqi xüsusiyyətləri 
4. Konstitusiyanın forma və strukturu 
5. Konstitusiyaların qəbulu, dəyişdirilməsi və ləğvi 
6. Konstitusiyaların təsnifatı 

Mövzu 2. İnsan və vətəndaşın konstitusiya hüquqi statusu 
1. Əsas anlayışlar 
2. Vətəndaşlıq 
3. Xaricilərin rejimi 

Mövzu 3. İdarəçilik forması 
1. İdarəçilik formasının tərifi 
2. İdarəçilik formasının təsnifatı 
3. Monarxiya 
4. Respublika 

Mövzu 4. Dövlətin ərazi quruluşu 
1. Dövlətin ərazi quruluşunun anlayışı 
2. Unitar quruluş 
3. Federativ quruluş 
4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiya-hüquqi statusunun əsasları 

Mövzu 5. Hakimiyyətlər bölgüsü prinsipi  
1. Qanunvericilik hakimiyyəti 
2. İcraedici hakimiyyət 
3. Məhkəmə hakimiyyəti 

Mövzu 6.Seçki hüququ 
1. Seçki hüququnun anlayışı və prinsipləri 
2. Seçki prоsesi 
3. Seçki sistemləri  
4. Milli Məclisə seçkilər, Prezident seçkiləri, bələdiyyə seçkiləri 
5. Referendum 

Mövzu 7. Cinayət hüququnun əsasları 
1. Cinayət hüquqazidd əməl kimi 
2. Cinayətin ağırlıq dərəcələri 
3. Cinayətin tərkibi anlayışı 
4. Cəza, hökm, məhkumluq 
5. Cinayətdə iştirakçılıq 
6. Cinayətin ayrı-ayrı növlərinin qısa təsviri  

Mövzu 8. İnzibati hüququn əsasları 
1. İnzibati orqanların anlayışı 
2. İnzibati məsuliyyətin əsasları  
3. İnzibati xətalar, inzibati tənbehlər 

Mövzu 9. Mülki hüququn əsasları 
1. Mülki hüquq münasibətləri 



2. Fiziki şəxslər və hüquqi şəxslər 
3. Əşya hüququ və mülkiyyət hüququ 
4. Öhdəlik hüququ 
5. Vərəsəlik hüququ 
6. Mülki məsuliyyətin əsasları 

Mövzu 10. Ailə hüququnun əsasları 
1. Nikahın bağlanması və xitamı 
2. Ər-arvadın hüquq və vəzifələri, ər-arvadın əmlakının hüquqi rejimi 
3. Valideynlərin və uşaqların hüquq və vəzifələri 
4. Aliment öhdəlikləri 
5. Övladlığa götürmə, qəyyumluq, himayə 
6. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktları 

Mövzu 11. Əmək hüququnun əsasları 
1. Əmək müqaviləsi, tərəfləri, bağlanması, xitamı 
2. İş vaxtı və istirahət vaxtı, məzuniyyət 

Mövzu 12. Vergi hüququnun əsasları 
1. Verginin növləri 
2. Gəlir vergisi, mənfəət vergisi 
3. Əlavə dəyər vergisi, sadələşdirilmiş vergi 

 
Mövzu 13. İnsan və vətəndaş hüquqlarının müdafiəsi üsulları   

Kursun 
məqsədləri  

Bu kursun məqsədi qeyri-hüquqşünas ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin Azərbaycanın 
hüquq sistemi ilə, o cümlədən har bir vətəndaşın qarşısına çıxa bilən ən ümumi hüquqi 
problemlərin aradan qaldırılması üçün zəruri ilkin bilgiləri verməkdir. 

Tədrisin 
(öyrənmənin) 
nəticələri 

Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları bacarmalıdırlar: 
Təməl hüquqi biliklərə yiyələnmək. 
Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşunu dərk etmək. 
Hüquq biliklərini artırmaq. 
Qanunvericilik bazasından istifadə qaydasını öyrənmək.  

Qaydalar (Tədris 
siyasəti və 
davranış) 

Tələblərin dərsə dаvаmiyyəti müəllim tərəfindən nəzаrətdə sахlаnılаcаq. Dərslərin 
20% burахаn tələbələr kursdаn uzаqlаşdırılаcаq. İmtahanın açıq suallar və ya test 
şəkilli keçirilməsi tələbələrin ixtisasından asılı olaraq müəyyənləşdiriləcək. Əsasən 
texniki ixtisasa test üsulu ilə, humanitar istiqamətə isə açıq tpli suallar əsasında 
imtahan keçiriləcək. 
Aralıq və ya yekun imtahan zamanı köçürmə və digər plagiatlıq imtahan vərəqinin 
ləğvi ilə nəticələnəcək. Bu halda tələbə avtomatik olaraq 0 (sıfır) alır.  
keçiriləcək.  

Test tipli suallar max. 1 balla qiymətləndirilir. İnkar-təsdiq tipli sualların səhv 

anlaşılmaması üçün müvafiq şrift istifadə olunacaq: Məs., ola bilər /  ola bilməz 

Açıq tipli sualların cavablarının qiymətləndirilməsi zamanı sualın mahiyyətinin dolğun 

cavablandırılmasına diqqət yetiriləcəkdir.  

Hər imtahandan öncə 2 quiz, cəmi 4 quiz təşkil edilməsi planlaşdırılır. Quiz seminar 

zamanı təşkil olunur, max. 30 dəqiqə təşkil edir. Quiz zamanı daha öncə keçirilmiş və 

seminar üçün hazırlanması tapşırılmış mövzulardan test şəkilli və/ və ya açıq tipli 

suallar veriləcək.  

Seminarlarda fəal iştirak dedikdə, interaktiv şəkildə mövzunun müzakirəsində iştirak 

etmək, yazılı və şifahi tapşırıqları həll etmək, mövzunun qavranılması üçün digər səy 

göstərmək başa düşülür.  



Davamiyyətin qiymətləndirilməsi zamanı üzürsüz dərs buraxılması nəzərə alınır, 3 dərs 

buraxma 1%  itirilməyə səbəb olur.  

Kurs qəti şəkildə Universitetin bal sisteminə uyğunlaşdırılıb. Yəni tələbə ən azı 60% 

toplamalıdır. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

Həftə Fənnin mövzuları Saatlar Dərslik/Tapşırıqlar 

Mühazirə Seminar 

1 Hüququn əsas anlayışları və kоnstitusiya 
hüququ 

2  
(1) səh. 50-64, 535-558, (2) 
səh. 21-37 

İnsan və vətəndaşın konstitusiya hüquqi 
statusu 

2  
 (1) səh. 113-303, (2) səh. 
66-88 

2 İdarəçilik forması  
Dövlətin ərazi quruluşu  
Seçki hüququ 

2  
(2) səh. 15-20, 101-119 
(1) səh. 310-350  
(2) səh. 129-164 

Seminar: qanunvericilik sistemi, insan və 
vətəndaşın hüquq və azadlıqları, vətəndaşlıq 

 2 
 

3 Hakimiyyətlər bölgüsü prinsipi (anlayışı, 
qanunvericilik hakimiyyəti, icra hakimiyyəti) 

2  
(1) səh. 351-433, (2) səh. 
120-128, 164-213 

Seminar:  dövlətin fоrmaları və seçki hüququ  2  

4 Hakimiyyətlər bölgüsü prinsipi (məhkəmə 
hakimiyyəti) 

2  
(1) səh. 434-474, (2) səh. 
214-224 

Seminar: hakimiyyətlər bölgüsü prinsipi   2  

5 Cinayət hüququnun əsasları 
2  

mühazirə mətnləri və AR 
Cinayət Məcəlləsi 

Cinayət hüququnun əsasları 
2  

mühazirə mətnləri və AR 
Cinayət Məcəlləsi 

6 İnzibati hüququn əsasları 
2  

mühazirə mətnləri və AR 
İnzibati Xətalar Məcəlləsi 

Seminar: Cinayət hüququnun əsasları   2  

7 Seminar: İnzibati hüququn əsasları  2  

Aralıq imtahanı 2   

 
8 

Mülki hüququn əsasları 
2  

(2) səh. 270-321, 
mühazirə mətnləri və AR 
mülki qanunvericiliyi 

Mülki hüququn əsasları 
2  

(2) səh. 322-358, 401-423 
mühazirə mətnləri və AR 
mülki qanunvericiliyi 

9 Seminar: mülki hüququn əsasları  2  

Mülki hüququn əsasları 
2  

(2) səh. 359-400 
mühazirə mətnləri və AR 
mülki qanunvericiliyi 

10 Seminar: Mülki hüququn əsasları  2  

Mülki hüququn əsasları 
2  

(2) səh. 359-400 
mühazirə mətnləri və AR 
mülki qanunvericiliyi 

11 Seminar: Mülki hüququn əsasları  2  

Əmək hüququnun əsasları 
2  

(2) səh. 244-261 
mühazirə mətnləri və AR 
əmək qanunvericiliyi 

12 Əmək hüququnun əsasları 2  (2) səh. 244-261 



mühazirə mətnləri və AR 
əmək qanunvericiliyi 

Seminar: əmək hüququnun əsasları  2  

13 Əmək hüququnun əsasları 
2  

(2) səh. 262-269 
mühazirə mətnləri və AR 
əmək qanunvericiliyi 

Vergi hüququnun əsasları 
2  

mühazirə mətnləri və AR 
Vergi Məcəlləsi 

14 Seminar: vergi hüququnun əsasları və əmək 
hüququnun əsasları 

 2 
 

Ailə hüququnun əsasları 
2  

(2) səh. 424-434 
mühazirə mətnləri və AR 
ailə qanunvericiliyi  

15 Seminar: ailə hüququnun əsasları   2  

İnsan və vətəndaş hüquqlarının müdafiəsi 
üsulları 

2  
(5) 

16 Final imtahanı  2  

 
 


