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ÖN SÖZ 

 

Daxili işlər orqanlarının inzibati fəaliyyəti bilavasitə 

şəxsiyyətin, onun hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsinə, 

ictimai qaydanın qorunması və ictimai təhlükəsizliyin təmin 

edilməsinə, cinayətkarlığa və digər hüquqpozmalara qarşı 

mübarizəyə yönəldilmişdir. Bununla əlaqədar olaraq 

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin ali təhsil 

müəssisəsi olan Polis Akademiyasının dinləyiciləri tərəfindən 

inzibati fəaliyyətin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Polis Akademiyasında tədris edilən hüquq profilli xüsusi 

fənlərdən biri olan “Daxili işlər orqanlarının inzibati fəaliyyəti” 

fənni məhz bu fəaliyyətin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. 

 “Daxili işlər orqanlarının inzibati fəaliyyəti” fənninin 

vəzifələri dinləyicilərə aşağıdakı əsas müddəaları öyrətməkdən, 

aşılamaqdan və tanış etməkdən ibarətdir: 

- daxili işlər sahəsində dövlət idarəetməsinin nəzəri 

əsaslarının öyrənilməsi; 

- ictimai qaydanın qorunması və ictimai təhlükəsizliyin 

təmin edilməsinin, eləcə də cinayətkarlıqla və digər 

hüquqpozmalarla mübarizə məsələlərinin qanunvericiliyə 

müvafiq olaraq düzgün həll edilməsi vərdişlərinin aşılanması; 

- daxili işlər orqanlarının (polis orqanlarının) sistemi, 

onların aparat və  xidmətlərin hüquqi vəziyyətləri və təşkilati 

quruluşları, onların təşkili və fəaliyyətlərinin əsasları ilə tanış 

etmək; 

- daxili işlər orqanlarının (polisin) inzibati fəaliyyətinin 

forma və metodları ilə tanış etmək; 

- daxili işlər orqanlarının (polisin) inzibati fəaliyyətinin 

ayrı-ayrı növləri və istiqamətləri, onların məzmunu və həyata 

keçirilməsi qaydaları və tanış etmək; 
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- adi və xüsusi şəraitdə ictimai qaydanın qorunması və 

ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsinin təşkili və taktikası ilə 

tanış etmək; 

- ictimai qaydanın qorunması və ictimai təhlükəsizliyin 

təmin edilməsi sahəsində dövlət orqanları, yerli 

özünüidarəetmə orqanları, qeyri-hökumət təşkilatları ilə 

qarşılıqlı əlaqələrin qurulması və bu sahədə  qabaqcıl 

təcrübələrinin öyrənilməsi, ümumiləşdirilməsi və yayılması 

yollarının öyrədilməsi və s. 

 “Daxili işlər orqanlarının inzibati fəaliyyəti” fənninin 

tədris proqramı Polis Akademiyasının tədris planına müvafiq 

olaraq hazırlanmışdır. 

 “DİO-nun inzibati fəaliyyəti” fənninin öyrənilməsi 

zamanı dinləyicilər aşağıdakı metodik tələblərə riayət 

etməlidirlər: 

 mühazirənin məcburi qaydada konspektləşdirilməsi; 

 mövzu ilə əlaqəli olan normativ-hüquqi aktların və 

nəzəri mənbələrin əsas müddəalarının konspektləşdirilməsi və 

öyrənməsi; 

 dinləyicilər seminar dərsinə hazırlaşarkən müzakirə 

ediləcək sualların cavablarının öyrənməsi və tövsiyə edilmiş 

tapşırıqları yerinə yetirməsi; 

 məsələlərin həlli ilə bağlı tərtib edilməli olan xidməti 

sənədlər yalnız yazılı formada yerinə yetirilməsi;  

 tədris proqramı ilə seminar məşğələləri nəzərdə 

tutulmamış mövzular üzrə tapşırıqlar dinləyicilər tərəfindən 

müstəqil olaraq tədris proqramında göstərilmiş ədəbiyyatlar 

vasitəsi ilə öyrənilməsi və yerinə yetirilməsi.  

 mühazirə, seminar məşğələ dərslərində iştirak 

etməyən, həmçinin qeyri-kafi qiymət alan dinləyicilər  

tərəfindən həmin mövzunu fərdi qaydada mənimsədikdən sonra 

müəllimə cavab verməli, habelə həmin mövzu üzrə verilmiş 

tapşırıqların yerinə yetirilməsinin yoxlanılması üçün fənn 

dəftərini müəllimə təqdim etməsi nəzərdə tutulur; 



 5 

 fənnin öyrənilməsi zamanı yaranmış bütün suallar 

üzrə məsləhət almaq üçün mühazirə oxuyan və ya seminar 

məşğələlərini aparan müəllimə müraciətin edilməsi. 

    “DİO-nun inzibati fəaliyyəti” fənn proqramı struktur 

baxımdan tədris olunan mövzuların vaxt bölğüsü, tematik 

planı, mövzuların qısa məzmunu, mövzuların qısa 

məzmunundan sonra ədəbiyyat siyahısına uyğun istifadə 

edilmiş mənbələrin sıra nömrələri, plana uyğun seminar 

məşğələlərinin sualları, istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı və 

diğər  hissələri nəzərdə tutur. 
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Saatların miqdarı 

ÜMUMİ HİSSƏ  

I bölmə.  “Daxili işlər orqanlarının inzibati fəaliyyəti” fənninə giriş 

1. 
“Daxili işlər orqanlarının inzibati fəaliyyəti” 
fənninin predmeti. 

2 2    

2. Daxili işlər sahəsində dövlət idarəetməsi. 2 2    

3. 

İctimai qayda və ictimai təhlükəsizlik – daxili 

işlər sahəsində dövlət idarəetməsinin sosial-
hüquqi kateqoriyaları kimi. 

2 2    

4. 
 Daxili işlər orqanlarının (polisin) inzibati 
fəaliyyəti. 

2 2    

II bölmə.  Daxili işlər orqanlarının (polisin) hüquqi vəziyyəti və təşkilati 

quruluşu 

5. 
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər 
Nazirliyinin Şəhər (rayon) polis orqanlarının 
təyinatı, hüquqi vəziyyəti və işinin  təşkili.  

2 2    

III bölmə.  Daxili işlər orqanlarında dövlət xidməti 

6. Daxili işlər orqanlarında dövlət xidməti  2 2    

IV bölmə.  Daxili işlər orqanlarında ümumi idarəetmə funksiyalarını həyata 

keçirən xidmətlərinin hüquqi vəziyyəti və işinin təşkili 

7. 
 Daxili işlər orqanlarının növbətçi hissələrinin 
təyinatı, hüquqi vəziyyəti və işinin təşkili. 

2 2    

V bölmə.  Daxili işlər orqanlarında vətəndaşların müraciətlərinin qəbulu və 

baxılması 

8. 

Daxili işlər orqanlarında vətəndaşların 

müraciətlərinə baxılması və vətəndaşların qəbulu 
qaydası. 

2 2    

VI bölmə.  Polisin inzibati nəzarəti və yurisdiksiya fəaliyyəti 

9 
Polis tərəfindən tətbiq edilən inzibati 
məcburetmə tədbirləri  

2 2    
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10. 
Polisin inzibati-yurisdiksiya fəaliyyəti və  
inzibati nəzarət. 

2 2    

VII bölmə.  Daxili işlər orqanlarının (polisin) inzibati fəaliyyətində qanunçuluq 

11. 
Daxili işlər orqanlarının (polisin) inzibati 
fəaliyyətində qanunçuluğun təmin edilməsi. 

2 2    

 Seminar   2   

 CƏMİ: 24 22 2   

 ÜMUMİ SAATLARIN HƏCMİ: 24 22 2   
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ÜMUMİ HİSSƏ 

I BÖLMƏ 

“Daxili işlər orqanlarının inzibati fəaliyyəti” fənninə giriş 

 

Mövzu № 1.  

“Daxili işlər orqanlarının inzibati fəaliyyəti” fənninin 

predmeti. 

 

Vaxt – 2 saat 

Mühazirə - 2 saat 

 

Mövzunun qısa məzmunu: 

“DİO-nun inzibati fəaliyyəti” fənni Azərbaycan 

Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasında 

tədris edilən hüquq profilli əsas ixtisas fənlərindən biri kimi. 

“DİO-nun inzibati fəaliyyəti” fənni vasitəsi ilə öyrənilən əsas 

müddəaların dairəsi. “DİO-nun inzibati fəaliyyəti” fənninin 

məqsədyönlü təyinatı və onun öyrənilməsinin əhəmiyyəti. 

“DİO-nun inzibati fəaliyyəti” fənninin əsas vəzifələri. 

“DİO-nun inzibati fəaliyyəti” fənninin mənbələri və 

onların növləri. 

 “DİO-nun inzibati fəaliyyəti” fənninin “Hüquq 

nəzəriyyəsi”, “Konstitusiya hüququ”, “İnzibati hüquq” və 

“İnzibati məsuliyyət” fənləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi. “DİO-nun 

inzibati fəaliyyəti” fənninin Azərbaycan Respublikası DİN-in 

Polis Akademiyasında tədris edilən ictimai elmlər və digər 

ixtisas fənlərlə qarşılıqlı əlaqəsi. 

“DİO-nun inzibati fəaliyyəti” fənninin quruluşu və 

sistemi (ümumi və xüsusi hissələr) və onların məzmunu. 

 

                 [1,2.3,4,107,113,114,117,120,121,130,135] 
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Mövzu № 2. Daxili işlər sahəsində dövlət idarəetməsi 

 

Vaxt – 2 saat 

Mühazirə – 2 saat  

 

Mövzunun qısa məzmunu: 

“Daxili işlər sahəsi” terminin məzmunu və onun müasir 

anlamda formalaşmasının tarixi aspektləri. Daxili işlər 

sahəsində dövlət idarəetməsinin anlayışı, mahiyyəti və 

əhəmiyyəti. Daxili işlər sahəsində dövlət idarəetməsinin 

məzmunu, xüsusiyyətləri və əsas məqsədləri. Daxili işlər 

sahəsində dövlət idarəetmənin prinsipləri, onların sistemi və 

növləri. 

Daxili işlər sahəsində dövlət idarəetmə prosesi. Daxili 

işlər sahəsində dövlət idarəetməsinin elementləri və onların 

məzmunu. Daxili işlər sahəsində dövlət idarəetməsini həyata 

keçirən subyektlər və onların səlahiyyətləri. Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti – daxili işlər sahəsində dövlət 

siyasətinin əsas istiqamətlərini müəyyən edən əsas səlahiyyətli 

subyekt kimi. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti – 

daxili işlər sahəsində dövlət idarəetməsini formalaşdıran 

subyekt kimi. Azərbaycan Respublikası DİN – daxili işlər 

sahəsində dövlət idarəetməsini bilavasitə həyata keçirən 

subyekt kimi. 

Daxili işlər sahəsində dövlət idarəetməsinin funksiyaları, 

onların növləri məzmunu.  

Daxili işlər sahəsində dövlət idarəetməsinin formaları, 

onların növləri və məzmunu. Daxili işlər sahəsində dövlət 

idarəetmənin metodlarının növləri, məzmunu və həyata 

keçirilməsinin formaları. 

Daxili işlər sahəsində dövlət idarəetməsinin 

təkmilləşdirilməsi yolları. 

 

[1,2, 17,18,19,22,34,35,105,106,115,135,136,137,138] 
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Mövzu № 3.  İctimai qayda və ictimai təhlükəsizlik – daxili 

işlər sahəsində dövlət idarəetməsinin sosial-hüquqi 

kateqoriyaları kimi 

 

Vaxt – 2 saat 

Mühazirə – 2 saat 

 

Mövzunun qısa məzmunu: 

Sosial-hüquqi kateqoriya kimi ictimai qaydanın anlayışı 

və məzmunu. İctimai qayda sahəsində yaranan ictimai 

münasibətlərin dairəsi, onları tənzimləyən hüquq və digər 

sosial normalar. İctimai qaydanın mahiyyəti, elementləri və 

onların məzmunu. İctimai qaydanın ictimai yer ilə əlaqəsi. 

İctimai yerlərin növləri. 

Sosial-hüquqi kateqoriya kimi ictimai təhlükəsizliyin 

anlayışı və məzmunu. İctimai təhlükəsizlik sahəsində yaranan 

ictimai münasibətlərin dairəsi və onların hüquqi 

tənzimlənməsi. 

İctimai qaydanın və ictimai təhlükəsizliyin həyat 

fəaliyyətinin digər sahələri ilə qarşılıqlı əlaqəsi. 

İctimai qaydanın qorunmasının anlayışı və məzmunu. 

İctimai təhlükəsizliyin təmin edilməsinin anlayışı, məzmunu və 

məqsədi. 

İctimai qaydanın qorunması və ictimai təhlükəsizliyin 

təmin edilməsi üzrə həyata keçirilən tədbirlər sistemi və onların 

məzmunu. İctimai qaydanın qorunması və ictimai 

təhlükəsizliyin təmin edilməsinin təşkilati-hüquqi formaları və 

onların məzmunu.  

İctimai qaydanın qorunması və ictimai təhlükəsizliyin 

təmin edilməsinin üsulları (istiqamətləri) və onların məzmunu. 

İctimai qaydanın qorunması və ictimai təhlükəsizliyin 

təmin edilməsində dövlət orqanlarının, yerli özünüidarəetmə 

orqanlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının və vətəndaşların 
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iştirakının hüquqi əsasları, onların iştirakının formaları və 

əhəmiyyəti. 

İctimai qaydanın qorunması və ictimai təhlükəsizliyin 

təmin edilməsində qanunçuluğun təmin edilməsi. 

 

[1,2,5,6,7,10,12,16,19,20,21,29,34,35,50,51,52,53,54,68,

74,88,104,105,108,109,110,111,139] 

 

                 

Mövzu № 4. Daxili işlər orqanlarının (polisin) inzibati 

fəaliyyəti 

 

Vaxt – 2 saat 

Mühazirə – 2 saat  

 

Mövzunun qısa məzmunu: 

DİO-nun (polisin) inzibati fəaliyyətinin anlayışı, 

məzmunu və mahiyyəti. DİO-nun (polisin) inzibati 

fəaliyyətinin xüsusiyyətləri və onların məzmunu. DİO-nun 

(polisin) inzibati fəaliyyətinin funksiyaları. DİO-nun (polisin) 

inzibati fəaliyyətinin prinsiplərinin anlayışı, təsnifatı, sistemi, 

növləri və onların məzmunu.  DİO-nun (polisin) inzibati 

fəaliyyətinin əsas istiqamətləri. DİO-nun (polisin) inzibati 

fəaliyyətinin növləri və onların məzmunu. 

DİO-nun (polisin) inzibati fəaliyyətinin formaları, onların 

növləri və məzmunu.  

DİO-nun (polisin) inzibati fəaliyyətinin metodları və 

onların xüsusiyyətləri. DİO-nun (polisin) inzibati fəaliyyətinin 

metodlarının təsnifatı, sistemi və növləri. DİO-nun (polisin) 

inzibati fəaliyyətində inandırma və məcburetmə. 

DİO-nun (polisin) inzibati fəaliyyətində qanunçuluğun 

təmin edilməsi. 

 

[1,2,8,9,10,11,13,14,20,25,33,34,44,45,50,55,104] 
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II BÖLMƏ 

Daxili işlər orqanlarının (polisin) hüquqi vəziyyəti və 

təşkilati quruluşu 

 

 

Mövzu № 5. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər 

Nazirliyinin,şəhər(rayon) polis orqanlarının  təyinatı, 

hüquqi vəziyyəti və işinin təşkili 

 

Vaxt – 2 saat 

Mühazirə – 2 saat  

  

Mövzunun qısa məzmunu: 

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi – daxili 

işlər sahəsində dövlət idarəetməsinin həyata keçirən 

Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı 

kimi. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi – daxili 

işlər orqanlarının sisteminə rəhbərliyi həyata keçirən orqan 

kimi. Azərbaycan Respublikası DİN-in hüquqi vəziyyətini 

müəyyən edən və onun fəaliyyətində rəhbər tutulan normativ-

hüquqi aktlar. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər 

Nazirliyinin fəaliyyətinin əsas prinsipləri və onların məzmunu. 

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin funksiyaları, 

vəzifələri, hüquqları və fəaliyyətinin təşkili.  

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin sistemi 

və onu təşkil edən qurumlar. Azərbaycan Respublikası DİN-in 

sisteminə daxil olan qurumlara DİN-i tərəfindən həyata 

keçirilən rəhbərliyin əsas formaları və onların məzmunu. 

Azərbaycan Respublikası DİN-in fəaliyyətinin təşkili. 

Azərbaycan Respublikası daxili işlər nazirinin  vəzifəyə təyin 

edilməsi və vəzifədən azad olunması qaydası, onun 

səlahiyyətləri. 

DİN-in qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsində 

DİN-in məşvərətçi orqanı olan kollegiyanın rolu, onun üzvləri 
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və tərkibinin təsdiq edilməsi qaydası. DİN-in kollegiyasının 

təyinatı, işinin təşkili və planlaşdırılması, onun iclaslarında 

müzakirə edilən məsələlərin dairəsi, kollegiya qərarlarının 

qəbul edilməsi və elan edilməsi qaydası. 

Azərbaycan Respublikası DİN-də naziryanı əməliyyat 

müşavirələrinin təyinatı və onun həyata keçirilməsinin qaydası. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası DİN-in yeri, hüquqi 

vəziyyəti və fəaliyyətinin hüquqi nizamlanması. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası DİN-in funksiyaları, vəzifələri, təşkilati 

strukturu və fəaliyyətinin təşkili. 

Şəhər (rayon) polis orqanı – DİN vahid sisteminin tərkib 

hissəsi olan hüquq-mühafizə orqanı kimi. Polis orqanın 

fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi aktlar. Polis orqanı 

hüquqi şəxs kimi. Polis orqanının fəaliyyətinin prinsipləri və 

funksiyaları, onların məzmunu. Polis orqanın vəzifələri və 

hüquqları, onların məzmunu. 

Polis orqanına rəhbərlik. Polis orqanın rəisi və onun 

səlahiyyətləri. Polis orqanının rəisi tərəfindən verilən əmrlər. 

Polis orqanlarının rəhbərliyi arasında nümunəvi vəzifə bölgüsü. 

Polis orqanının rəisi yanında fəaliyyət göstərən əməliyyat 

müşavirəsi, onun tərkibi və səlahiyyətləri. 

Polis orqanlarının işinin təşkili əsasları. Polis orqanında 

idarəetmənin təşkili, informasiyaların toplanması, 

ümumiləşdirilməsi və təhlili. Polis orqanının fəaliyyət 

istiqamətləri, məzmunu və onlar üzrə işin təşkili. 

Polis orqanın fəaliyyətində hüquqi təminat tədbirləri. 

Polis orqanlarında kadrların seçilməsi, yerləşdirilməsi və təlim-

tərbiyə işinin təşkili. Polis orqanının maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyətinin təşkili. 

Polis orqanında texniki vəsaitlərdən istifadə olunması və 

onların saxlanılması. Polis orqanında kargüzarlıq işinin təşkili. 

 

[1,2,17,18,24,25,26,30,31,32,79,82,84,33,89,99,103,104,105] 
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III BÖLMƏ 

Daxili işlər orqanlarında dövlət xidməti 

 

Mövzu № 6. Daxili işlər orqanlarında dövlət xidməti 

 

Vaxt – 2 saat 

Mühazirə – 2 saat  

  

Mövzunun qısa məzmunu: 

DİO-nun kadr anlayışı. DİO-nun kadrları ilə işin anlayışı 

və onun  təşkili. DİO-nun kadrları ilə işin məqsədi. DİO-nun 

kadrları ilə  işin təşkili sistemi. DİO-nun kadr aparatlarının 

təyinatı və sistemi. DİO-nun kadr aparatlarının vəzifələri və 

funksiyaları. DİO-nun kadr aparatlarının hüquqi vəziyyəti. 

DİO-da kadrların uçotu və onun məqsədləri. DİO-nun 

kadr aparatları tərəfindən sıravi və rəis heyətinin şəxsi işlərinin 

aparılması. DİO əməkdaşlarının şəxsi işlərində əks olunan 

məlumatlar şəxsi işlərin hazırlanması, aparılması və 

saxlanılması qaydası.  

Azərbaycan Respublikası DİN-in Baş Kadrlar İdarəsi 

DİN-in mərkəzi aparatının müstəqil struktur hissəsi kimi, DİN-

in Baş Kadrlar İdarəsinin hüquqi vəziyyəti, təyinatı, quruluşu, 

əsas vəzifələri, funksiyaları və fəaliyyətinin nizamlanması. 

DİO-da sıravi və rəis heyətinin peşə hazırlığının təşkili və 

onun hüquqi tənzimlənməsi. DİO-nun ixtisaslı kadrlarla 

tələbatının təmin edilməsində Azərbaycan Respublikası DİN-in 

kadr hazırlığı sistemi, onların rolu və əsas vəzifələri. Daxili 

işlər orqanlarının ixtisaslı kadrlarla təmin edilməsində DİN-in 

Polis Akademiyasının rolu və əsas vəzifələri.  

DİO əməkdaşlarının yüksək peşə hazırlığını təmin edən 

formaları və onların məzmunu. 

DİO-da xidmət keçmənin anlayışı və onun hüquqi 

tənzimlənməsi, DİO-da xidmət edən şəxslərin heyətlərə 

bölünməsi və onlara xüsusi rütbələrin verilməsi. Daxili işlər 
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orqanları əməkdaşlarının geyim forması və fərqlənmə nişanları 

ilə təmin olunması. DİO əməkdaşlarına verilən xidməti 

vəsiqələr.  

DİO orqanlarında xidmətə qəbul qaydası. DİO 

orqanlarında sıravi, kiçik, orta və böyük rəis heyəti vəzifələrinə 

təyin olunma və bu vəzifələrdən azad edilmənin qaydası. DİO 

əməkdaşlarının xidməti yerlərinin dəyişdirilməsi halları və 

qaydası. 

DİO əməkdaşlarına xüsusi rütbələrin verilməsi qaydası. 

DİO əməkdaşlarının attestasiyadan keçirilmələrinin 

əsasları, müddətləri və qaydası. Attestasiya komissiyalarının 

növləri, onların tərkibi və qəbul etdikləri qərarlar. 

DİO əməkdaşlarına məharət dərəcələrinin verilməsi 

qaydası. 

DİO-da xidmətin şərtləri, onların müəyyən edilməsi və 

həyata keçirilməsinin əsasları və qaydaları. DİO əməkdaşlarına 

verilən məzuniyyət növləri, onların verilməsinin əsasları və 

qaydaları. 

DİO-da xidməti intizam anlayışı və xidməti intizamın 

vəziyyətinə görə daxili işlər orqanlarının vəzifəli şəxslərinin 

məsuliyyəti. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının 

həvəsləndirilməsi, onlara tətbiq edilən həvəsləndirmə növləri 

və onların tətbiq edilməsinin əsasları və qaydaları. Xidməti 

intizam qaydalarını pozmağa görə daxili işlər orqanları 

əməkdaşlarına tətbiq edilən intizam tənbehlərinin növləri, 

onların tətbiq edilməsinin əsasları və qaydaları. 

DİO-da xidmətdən xaric edilmənin halları, əsasları və 

qaydaları. Xidmətdən xaric edilən daxili işlər orqanları 

əməkdaşlarına müavinətin əsası və qaydası. 

DİO əməkdaşlarının xidmətə, xüsusi rütbələrə və 

vəzifəyə bərpa edilməsinin əsasları və qaydaları. 

 

[1,2,23,49,55,56,57,58,59,60,61,63,66,72,77,83,97,98,99,

104,105,108,109,110,111,100,101] 



 16 

IV BÖLMƏ 

Daxili işlər orqanlarında ümumi idarəetmə funksiyalarını 

həyata keçirən xidmətlərinin hüquqi vəziyyəti və işinin 

təşkili 

 

Mövzu № 7. Daxili işlər orqanlarının növbətçi hissələrinin 

təyinatı, hüquqi vəziyyəti və işinin təşkili 
 

Vaxt – 2 saat 

Mühazirə – 2 saat  

 

Mövzunun qısa məzmunu: 

DİO-nun növbətçi hissəsi - daxili işlər orqanlarının 

müstəqil struktur hissəsi kimi. Növbətçi hissənin təyinatı və 

vəzifələri. Növbətçi hissələrin sistemi və onların tabeçiliyi. 

Növbətçi hissələrinin fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi 

aktlar. Növbətçi hissəsinin fəaliyyətinin prinsipləri və onların 

məzmunu. Növbətçi hissələrinin xüsusi xidməti otaqları və 

onların təhcizatı. Növbətçi hissələrdə saxlanılan qanunvericilik 

aktları, xidməti sənədlər, sorğu materialları və onlardan istifadə 

qaydaları.  

DİO-nun növbətçi hissələrin işinin təşkili. Növbətçi 

hissələrinin gündəlik naryadı, onun tərkibi və iş rejimi. 

Növbətçi hissələrində təşkil edilən əməliyyat-istintaq qrupu və 

onun tərkibi. Növbətçi hissədə növbəni qəbul qaydaları. Məsul 

növbətçinin hüquqları, vəzifə və funksiyaları.   

Növbətçi hissənin gündəlik naryadının əsas vəzifələri və 

funksiyaları. Növbətçi hissənin gündəlik naryadının və hər bir 

əməkdaşın işinin qiymətləndirilməsi meyarları. 

Növbətçi hissələri idarəetmə xidmətinin təyinatı, hüquqi 

vəziyyəti, əsas vəzifələri və funksiyaları. DİN-in Növbətçi 

Hissələri İdarəetmə Xidmətinin təyinatı, hüquqi vəziyyəti, əsas 

vəzifələri, funksiyaları və strukturu. 

[1,2,3,61,3,18,27,34,87,88,90,100,102,104,105,108,109, 

140,141] 
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V BÖLMƏ 

Daxili işlər orqanlarında vətəndaşların müraciətlərinin 

qəbulu və baxılması 

 

Mövzu № 8. Daxili işlər orqanlarında vətəndaşların 

müraciətlərinə baxılmasının və vətəndaşların qəbulunun 

təşkili qaydası 

 

Vaxt – 2 saat 

Mühazirə – 2 saat  

 

Mövzunun qısa məzmunu: 

DİO-da vətəndaşların müraciətlərinin baxılmasını 

tənzimləyən normativ-hüquqi aktlar. Vətəndaşların DİO 

müraciətlərinin növləri və kateqoriyaları. DİO-da 

müraciətlərinin qeydiyyata uçotu və qeydiyyatı qaydası. 

Vətəndaşların həyat və saglamlıgı üçün təhlükə yarada bilən, 

üzərində və daxilində şübhəli əşya və maddələr olan poçt 

göndərişlərin qəbulu qaydaları. DİO-da müraciətlərin baxılması 

baxılması qaydası və müddətləri.   

Vətəndaşların DİO-da qəbulunun normativ-hüquqi 

əsasları. Vətəndaşların DİO-da qəbulunun təşkili və həyata 

keçirilməsi qaydası. DİO-da növbədənkənar qəbul edilən 

vətəndaşların dairəsi.  

Vətəndaşların müraciətlərinin, onlara baxılmasının və 

qəbul təcrübəsinin təhlili və ümumiləşdirilməsi. Vətəndaşların 

müraciətlərinə baxılması və qəbulu işinə nəzarət və hesabat. 

 

[1,2,5,11,12,14,16,18,90,104,105,108,109,110,111,123,1

25,127,131] 
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VI BÖLMƏ 

Polisin inzibati nəzarəti və yurisdiksiya fəaliyyəti 

 

Mövzu № 9. Polis tərəfindən tətbiq edilən inzibati 

məcburetmə tədbirləri 

 

Vaxt – 2 saat 

Mühazirə – 2 saat  

 

 

Mövzunun qısa məzmunu: 

Polis tərəfindən tətbiq edilən inzibati məcburetmə 

tədbirlərinin anlayışı, əlamətləri və onların tətbiq edilməsinin 

məqsədləri. Polis tərəfindən tətbiq edilən inzibati məcburetmə 

tədbirlərinin təsnifatı, növləri və onların məzmunu. 

Polis tərəfindən tətbiq edilən inzibati xəbərdaretmə 

tədbirlərinin anlayışı, onların tətbiq edilməsinin məqsədi və 

əsasları. İnzibati xəbərdaretmə tədbirlərin təsnifatı və növləri, 

onların məzmunu. 

Polis tərəfindən tətbiq edilən inzibati qarşısınıalma 

tədbirlərinin anlayışı, onların tətbiq edilməsinin ümumi 

məqsədləri və əsasları. İnzibati qarşısınıalma tədbirlərinin 

təsnifatı və növləri, onların məzmunu. Ümumi təyinatlı inzibati 

qarşısınıalma tədbirlərinin təyinatı, onların növləri və tətbiq 

edilməsinin məqsədləri. Xüsusi təyinatlı inzibati qarşısınıalma 

tədbirlərinin təyinatı və onların tətbiq edilməsinin məqsədləri. 

Xüsusi təyinatlı inzibati qarşısınıalma tədbirlərinin növləri, 

onların tətbiq edilməsinin əsasları və qaydası 

Polis tərəfindən tətbiq edilən inzibati prosessual 

təminetmə tədbirlərinin anlayışı, onların təyinatı və tətbiq 

edilməsinin məqsədi. İnzibati prosessual təminetmə 

tədbirlərinin təsnifatı və növləri. İnzibati prosessual təmin etmə 

tədbirlərin tətbiq edilməsinin əsasları və qaydası.  
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Polis tərəfindən tətbiq edilən inzibati tənbehlərin növləri 

və onların tətbiq edilməsinin məqsədi. Polis tərəfindən inzibati 

tənbehlərin tətbiq edilməsinin ümumi qaydaları.  

İnzibati məcburetmə tədbirlərinin tətbiq edilməsi zamanı 

polis əməkdaşları tərəfindən qanunçuluğa riayət edilməsi.  

 

[1,2,3,7,13,14,21,27,34,35,36,50,51,52,78,80,81,94,95, 

102,103,104,139] 

 

 

Mövzu № 10.     Polisin inzibati yurisdiksiya fəaliyyəti və   

inzibati nəzarət. 

 

Vaxt – 2 saat 

Mühazirə – 2 saat  

 

                        Mövzunun qısa məzmunu: 

Polisin inzibati yurisdiksiya fəaliyyətinin anlayışı, əsas 

əlamətləri və onların məzmunu. Polisin inzibati yurisdiksiya 

fəaliyyətinin normativ hüquqi nizamlanması. Polisə aidiyyəti 

olan inzibati xətalar haqqında işlərin dairəsi və onların 

müəyyən edilməsi qaydası.  

Polisin inzibati yurisdiksiya fəaliyyətinin əsas 

funksiyaları və onların məzmunu. Polisin inzibati yurisdiksiya 

fəaliyyətinin prinsipləri, onların növləri və məzmunu. 

Polisin inzibati yurisdiksiya fəaliyyətinin mərhələləri, 

onların növləri və məzmunu. 

Polisin inzibati yurisdiksiya fəaliyyətinin həyata 

keçirilməsində iştirak edən  xidmət sahələri və onların dövlət 

və qeyri-hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqəsi. Polisin 

inzibati yurisdiksiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsində 

qanunçuluğun təmin edilməsi.   

 Polisin inzibati nəzarətinin anlayışı, həyata 

keçirilməsinin əsas məqsədləri və əhəmiyyəti. Polisin inzibati 
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nəzarətinin əsas əlamətləri. Polisin inzibati nəzarətinin növləri 

və onların məzmunu. Polisin inzibati nəzarətini həyata keçirən 

xidmətlər, bölmələr və nizami hissələr.  

Polisin inzibati nəzarətinin formaları və onların növləri. 

Polisin  inzibati nəzarətinin metodları, onların növləri və 

məzmunu. 

Polis tərəfindən həyata keçirilən inzibati nəzarətin əsas 

istiqamətləri, onların məzmunu və həyata keçirilməsi üsulları. 

Polisin inzibati nəzarətinin mərhələləri və onların məzmunu.   

Polisin tərəfindən inzibati nəzarətin həyata keçirilməsi 

zaman dövlət və qeyri-dövlət orqanları ilə qarşılıqlı əlaqəsi. 

İnzibati nəzarətin həyata keçirilməsində polis tərəfindən 

qanunçuluğun təmin edilməsi.  

 

[1,2,5,12,30,31,32,34,35,36,50,70,71,72,81,85,92,93,94, 

102,103,104,111,112,140,141] 
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VII BÖLMƏ 

DİO-nun (polisin) inzibati fəaliyyətində qanunçuluq 

 

Mövzu № 11. DİO-nun (polisin) fəaliyyətində 

qanunçuluğun təmin edilməsi 

 

Vaxt – 2 saat 

Mühazirə – 2 saat  

 

Mövzunun qısa məzmunu: 

Qanunçuluğun anlayışı və məzmunu. Qanunçuluğun 

prinsipləri və tələbləri, onların məzmunu. Qanunçuluğun 

təminatı sistemi. Qanunçuluq – daxili işlər orqanlarının 

(polisin) fəaliyyətinin ən mühüm prinsiplərindən biri kimi. 

DİO-nun (polisin) inzibati fəaliyyətində qanunçuluq və onun 

mahiyyəti. DİO-nun (polisin) inzibati fəaliyyətində 

qanunçuluğun təmin edilməsinin təşkilati-hüquqi təminatları və 

onların məzmunu. 

DİO-nun (polisin) inzibati fəaliyyətində qanunçuluğun 

təmin edilməsi üsulları və onların məzmunu. DİO-nun (polisin) 

fəaliyyətinə idarədaxili və idarədənkənar nəzarətin həyata 

keçirilməsinin hüquqi əsasları və onları həyata keçirən 

orqanlar. DİO-nun (polisin) inzibati fəaliyyətinə qanunçuluğun 

təmin edilməsində idarədaxili nəzarətin həyata keçirilməsinin 

formaları və onların məzmunu. DİO-nun (polisin)  inzibati 

fəaliyyətinə qanunçuluğun təmin edilməsinin metodları və 

onların növləri.  

DİO-nun (polisin) inzibati fəaliyyətində qanunçuluğun 

təmin edilməsində operativ, nəzarət və xidməti yoxlamaların və  

inspeksiyaların keçirilməsinin məqsədi, əsasları, qaydası və 

nəticələri. DİO-nun (polisin) inzibati fəaliyyətində 

qanunçuluğun pozulmasına görə polis əməkdaşlarının 

məsuliyyəti. 
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Azərbaycan Respublikası  DİN-in Daxili Təhqiqatlar 

İdarəsi – DİN-in müstəqil struktur hissəsi kimi. Azərbaycan 

Respublikası DİN-in Daxili Təhqiqatlar İdarəsi - DİO-da 

(polisdə) qanunçuluğa riayət edilməsinə daxili nəzarəti həyata 

keçirən orqan kimi. DİN-in Daxili Təhqiqatlar İdarəsinin 

təyinatı, hüquqi vəziyyəti və fəaliyyətinin prinsipləri. DİN-in 

Daxili Təhqiqatlar əsas vəzifələri, funksiyaları və hüquqları.   

 

[1,2, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 34, 35, 36, 41, 42, 71, 72, 73, 

78, 85,86,92,102,103,104,107,108,111,112,118,119,142] 
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   SEMİNAR MƏŞĞƏLƏSİNİN SUALLARI: 

 

1.“DİO-nun inzibati fəaliyyəti” fənninin əsas vəzifələri. 

2.“DİO-nun inzibati fəaliyyəti” fənninin mənbələri və onların 

növləri.  
3.Daxili işlər sahəsində dövlət idarəetmə prosesi. 

4.Daxili işlər sahəsində dövlət idarəetməsinin elementləri və 

onların məzmunu.  
5.İctimai qaydanın qorunması və ictimai təhlükəsizliyin təmin 

edilməsinin üsulları (istiqamətləri) və onların məzmunu. 

6.DİO-nun (polisin) inzibati fəaliyyətinin xüsusiyyətləri və 

onların məzmunu.  

7.DİO-nun (polisin) inzibati fəaliyyətinin funksiyaları.  

8.DİO-nun (polisin) inzibati fəaliyyətinin prinsiplərinin 

anlayışı, təsnifatı, sistemi, növləri və onların məzmunu.  
9.Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin 

fəaliyyətinin əsas prinsipləri və onların məzmunu.  

10.Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin 

funksiyaları, vəzifələri, hüquqları və fəaliyyətinin təşkili.  
11.Azərbaycan Respublikası DİN-in Baş Kadrlar İdarəsi DİN-

in mərkəzi aparatının müstəqil struktur hissəsi kimi.  
12.DİO-nun növbətçi hissəsi - daxili işlər orqanlarının müstəqil 

struktur hissəsi kimi.  

13.Növbətçi hissənin təyinatı və vəzifələri.  
14.DİO-da vətəndaşların müraciətlərinin baxılmasını 

tənzimləyən normativ-hüquqi aktlar. 

15.Vətəndaşların DİO müraciətlərinin növləri və 

kateqoriyaları.  

16.Polis tərəfindən tətbiq edilən inzibati məcburetmə 

tədbirlərinin anlayışı, əlamətləri və onların tətbiq edilməsinin 

məqsədləri.  

17.Polis tərəfindən tətbiq edilən inzibati məcburetmə 

tədbirlərinin təsnifatı, növləri və onların məzmunu.  
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18.Polisin inzibati yurisdiksiya fəaliyyətinin anlayışı, əsas 

əlamətləri və onların məzmunu. 

19.Qanunçuluğun anlayışı və məzmunu.  

20.Qanunçuluğun prinsipləri və tələbləri, onların məzmunu. 
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        ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

                          I.Normativ hüquqi aktlar  

 

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası (12 noyabr 

1995-ci il). 

2. Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (28 

oktyabr 1999-cu il, №727-İQ).  

3. Daxili qoşunların statusu haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu (8 fevral 1994-cü il, №782). 

4. Məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu (10 iyun 1997-ci il, №310-İQ). 

5. Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu (30 sentyabr 2015-ci ). 

6. Xidməti və mülki silah haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu (30 dekabr 1997-ci il, №422-

İQ). 

7. Mülki müdafiə haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu (30 dekabr 1997-ci il, №420-İQ).  

8. Uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu (19 iyun 1998-ci il, №499-İQ). 

9. Məlumat azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu (19 iyun 1998-ci il, №505-İQ). 

10. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu (3 iyul 1998-ci il, №517-İQ). 

11. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu (30 sentyabr 1998-

ci il, №527-İQ). 

12. Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu (13 noyabr 1998-ci il, №57-İQ). 

13. Cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət 

müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(1 dekabr 1998-ci il, №585-İQ). 
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14. Məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət 

müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(11 dekabr 1998-ci il, №586-İQ). 

15. Təhqiqat, ibtidai istintaq, prokurorluq və məhkəmə 

orqanlarının qanunsuz hərəkətləri nəticəsində fiziki 

şəxslərə vurulmuş ziyanın ödənilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu (29 dekabr 1998-ci 

il, №610-İQ). 

16. Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozan qərar və 

hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) məhkəməyə şikayət 

edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(11 iyun 1999-cu il, №682-İQ). 

17. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu (28 oktyabr 1999-cu il, №728-

İQ). 

18. Normativ hüquqi aktlar haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu (26 noyabr 2010-cu il, №761-

İQ). 

19. Prokurorluq haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu (7 dekabr 1999-cu il, №767-İQ). 

20. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu (7 dekabr 1999-cu il, №769-İQ). 

21. Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) 

haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1 iyun 

2000-ci il, №894-İQ). 

22. Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu (21 iyul 2000-ci il, №926-İQ). 

23. Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında 

xidmət keçmə haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi 

barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (29 iyun 

2001-ci il, №168). 

24. Azərbaycan Respublikası DİO-nun maddi-texniki və 

sosial bazasının möhkəmləndirilməsi fondunun 
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yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı (29 iyun 2002-ci il). 

25. Azərbaycan Respublikası DİN-in Əsasnaməsinin və 

strukturunun təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı (30 iyun 2001-ci il). 

26. Azərbaycan Respublikası DİN-in xarici dövlətlərdə və 

beynəlxalq təşkilatlarda nümayəndələrinin təyin edilməsi 

və onların fəaliyyətinin təmin olunması haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (12 iyun 

2006-cı il). 

27. Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının 

müdafiəsi üzrə komissiyalar haqqında Əsasnamənin 

təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu (31 may 2002-ci il). 

28. Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və 

azadlıqlarının həyat keçirilməsinin tənzimlənməsi 

haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 

Qanunu (24 dekabr 2002-ci il). 

29. Konstitusiya Məhkəməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu (23 dekabr 2003-cü il). 

30. İnformasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu (30 sentyabr 2005-ci il). 

31. İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu (21 oktyabr 2005-ci il). 

32. Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığının və hüquq 

pozuntularının profilaktikası haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun təsdiq edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (9 

avqust 2005-ci il). 

33. Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Cinayət Polisi 

Təşkilatına (İnterpola) daxil olması haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 09.02.1993-cü il, 

№72 Qərarı. 
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34. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. 

Bakı. Qanun, 2016. 

35. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. Bakı. 

Qanun, 2015. 

36. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəl-

ləsi. Bakı. Qanun, 2008. 

37. Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik 

Konsepsiyası (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 

may 2007-ci il tarixli Sərəncamı). 

38. Polis sahə məntəqələrinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 mart 

2007-ci il tarixli Sərəncamı. 

39. İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan 

vəzifəli şəxslərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 sentyabr 2007-

ci il tarixli Fərmanı. 

40. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsində 

əməliyyat-axtarış subyektlərinin səlahiyyəti bölgüsü 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı (19 iyun 2001-ci il). 

41. İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə. 

Beynəlxalq sənədlər toplusu. I cild. Bakı, 2005. 

42. Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt. 

Beynəlxalq sənədlər toplusu. I cild. Bakı, 2005. 

43. İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi 

haqqında Konvensiya. Beynəlxalq sənədlər toplusu. I 

cild. Bakı, 2005. 

44. Beynəlxalq Cinayət Polisi Təşkilatının (İnterpolun) 

Nizamnaməsi. Beynəlxalq sənədlər toplusu. I cild. Bakı, 

2005. 

45. Hüquq-mühafizə orqanlarının vəzifəli şəxslərinin 

Davranış Məcəlləsi. Beynəlxalq sənədlər toplusu. I cild. 

Bakı, 2005. 
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46. Polis haqqında Bəyannamə (1979-cu il). Polis haqqında 

sənədlər toplusu. Bakı. Qanun, 2006. 

47. Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən 

gücün və odlu silahın tətbiqinin əsas prinsipləri (7 

sentyabr 1990-cı il). Polis haqqında sənədlər toplusu. 

Bakı. Qanun, 2006. 

48. Polis haqqında və əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında 

Azərbaycan Respublikası qanunlarının daxili işlər 

orqanlarında elan edilməsinə dair DİN-in (23.11.1999-cu 

il, 411 №-li) əmri. 

49. Polis əməkdaşlarının and içmə qaydaları barədə Təlimat 

(DİN-in 13.01.2000-ci il, 18 №-li əmri). 

50. Kütləvi tədbirlər zamanı ictimai asayişin təmin edilməsi 

barədə DİN-in (06.09.2000-ci il, 356 №-li) əmri. 

51. Daxili işlər orqanlarının növbətçi hissələrinin təşkilinə 

dair Təlimat (02.01.2001-ci il, 1 №-li əmri). 

52. Polisin nəzarəti altına vermə və ev dustaqlığı qətimkan 

tədbirlərinin tətbiq edilməsi qaydaları haqqında Təlimat 

(№ Q48-001-12, 19.09.2012-ci il). 

53. Yol-patrul xidməti haqqında Təlimat (qərar №02-001-12, 

19.01.2012-ci il). 

54. Polisin post-patrul xidməti Nizamnaməsi (DİN-in 

30.05.2001-ci il, 212 №-li əmri). 

55. Azərbaycan Respublikası DİN-in Baş Kadrlar İdarəsinin 

Əsasnaməsi (DİN-in 05.01.2010-cu il, 3 №-li əmri). 

56. DİO-da xidmətə qəbul və müsabiqənin keçirilməsi 

qaydaları haqqında Təlimatın təsdiq edilməsinə dair DİN-

in (23.06.2001-ci il, 400 №-li) əmri. 

57. DİO-da xüsusi rütbələrin verilmə qaydaları haqqında 

Təlimat (DİN-in 20.11.2001-ci il, 440 №-li əmri). 

58. DİO əməkdaşlarının xidmətdən xaric edilməsi qaydaları 

haqqında Təlimat (DİN-in 15.12.2001-ci il, 488 №-li 

əmri). 
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59. DİO əməkdaşlarına məzuniyyətlərin verilməsi qaydaları 

haqqında Təlimat (DİN-in 31.12.2001-ci il, 515 №-li 

əmri). 

60. Azərbaycan Respublikası daxili işlər orqanlarının İntizam 

Nizamnaməsi (DİN-in 16.06.2009-cu il, 330 №-li əmri). 

61. DİO-da peşə hazırlığının təşkili qaydaları haqqında 

Təlimatın təsdiq edilməsi barədə DİN-in (№08-001-12, 

20.06.2012-ci il) qərarı. 

62. DİN-in Mətbuat xidməti haqqında Əsasnamə (DİN-in 

11.03.2011-ci il, 150 №-li əmri). 

63. DİO-da kadrların uçotu qaydalarına dair Təlimat (DİN-in 

20.05.2002-ci il, 177 №-li əmri). 

64.  DİO-da analitik işin və planlaşdırmanın təşkili Qaydaları 

haqqında (DİN-in 14.05.2002-ci il, 186 №-li əmri). 

65. DİO-da təhqiqat aparatının fəaliyyətinin təşkilinə dair 

Təlimatın təsdiq olunması barədə (DİN-in 30.08.2011-ci 

il, 560 №-li əmri). 

66. DİO-da sıravi və rəis heyətinin attestasiya olunması 

qaydaları haqqında Təlimat (DİN-in 28.10.2002-ci il, 401 

№-li əmri). 

67. Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarına icazə 

sisteminin təşkilinə dair Təlimatın təsdiq edilməsi 

haqqında DİN-in (№021-001-12, 03.09.2012-ci il) qərarı. 

68. Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsi haqqında Əsasnamə 

(qərar №055, 03.11.2012-ci il). 

69. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər və hadisələr 

barədə məlumatların DİO-da qeydiyyatı, uçotu və 

yoxlanılması qaydaları haqqında Təlimat (qərar №680, 

03.11.2011-ci il). 

70. Baş Əməliyyat və Statistik İnformasiya İdarəsi haqqında 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə (DİN-in 01.07.2008-

ci il, 368 №-li əmri). 



 31 

71. DİO-nun sıravi və rəis heyətindən olan əməkdaşları 

haqqında xidməti yoxlamaların aparılması Qaydaları 

haqqında (DİN-in 02.04.2005-ci il, 127 №-li əmri). 

72. DİO əməkdaşlarının etik davranış Kodeksi (DİN-in 

08.04.2005-ci il, 130 №-li əmri). 

73. Azərbaycan Respublikası DİN-in normativ hüquqi 

aktlarının hazırlanması qaydalarına dair Təlimatın təsdiq 

edilməsi barədə (DİN-in Q№018-001-12. 10.08.2012-ci il 

qərarı). 

74. DİN-in Çevik Polis Alayının Əsasnaməsi (DİN-in 

14.12.2006-cı il, 568 №-li əmri). 

75. Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığı və hüquq 

pozuntularının profilaktikasında DİO-nun fəaliyyətinin 

təşkilinə dair Təlimat (DİN-in 24.02.2007-ci il, 110 №-li 

əmri). 

76. DİO-nun yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün müvəqqəti 

təcridetmə mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili haqqında 

Əsasnamə (DİN-in 24.02.2007-ci il, 111 №-li əmri). 

77. Azərbaycan Respublikası DİN-in rəis və heyətinin geyim 

formasının və fərqlənmə nişanlarından istifadə Qaydaları 

haqqında (DİN-in 18.06.2007-ci il, 325 №-li əmri). 

78. DİO-da profilaktik işin təşkili haqqında Təlimat (DİN-in 

23.07.2007-ci il, 388 №-li əmri). 

79. Azərbaycan Respublikası DİN-in beynəlxalq 

əməkdaşlığının konsepsiyası (DİN-in 20.08.2007-ci il, 

445 №-li əmri). 

80. 2008-2010-cu illərdə Azərbaycan Respublikası DİN-in 

beynəlxalq əməkdaşlığının konsepsiyasının həyata 

keçirilməsinə dair Proqram (DİN-in 07.12.2007-ci il, 665 

№-li əmri). 

81. İnzibati sahə haqqında Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi 

(DİN-in 25.06.2009-cu il, 356 №-li əmri). 
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82. Azərbaycan Respublikası DİN-in Əsasnaməsinin və 

strukturunun elan edilməsi barədə DİNin ( 06.07.2001-ci 

il, 270 №-li) əmri.                

83. Azərbaycan Respublikası DİN-in Baş Kadrlar İdarəsi 

haqqında Əsasnaməsi (DİN-in 05.01.2010-cu il, 3 №-li 

əmri). 

84. Azərbaycan Respublikası DİN-in Kollegiyası haqqında 

Əsasnamənin və DİN-də Naziryanı əməliyyat 

müşavirələrinin keçirilməsi haqqında (DİN-in 

05.04.2003-cü il, 138 №-li) əmri. 

85. Xidməti yoxlamaların aparılması qaydaları haqqında 

Təlimatın təsdiq edilməsinə dair DİN-in (15.10.2010-cu il 

637 №-li) əmri.       

86.  “İnspeksiyaların nəzarət və məqsədli yoxlamaların təşkili 

və keçirilməsi qaydaları haqqında Təlimat”ın təsdiq 

olunması barədə DİN-in 085-001-12, 29 dekabr 2012-ci il 

tarixli qərarı.     

87. Azərbaycan Respublikası DİN-in “Təhlükəsiz şəhər və 

102 xidmətlərinin əsasnamələrinin təsdiq olunması 

barədə (05 oktyabr 2009-cu il tarixli 571 №-li) əmri. 

88. Şəhər, rayon, nəqliyyatda polis orqanları haqqında 

Əsasnamə (DİN-in 13.07.2009-cu il 390 №-li  əmri).  

89. Azərbaycan Respublikası DİN-in “Azərbaycan 

Respublikası daxili işlər orqanlarında veb saytların işinin 

təşkili qaydalarına dair təlimatın təsdiq edilməsi barədə” 

(DİN-in 30 dekabr 2009-cu il tarixli 770 №-li) əmri. 

90. Azərbaycan Respublikası DİN-in “Daxili işlər 

orqanlarında vətəndaşların müraciətlərinə baxılması 

qaydası haqqında Təlimatın təsdiq edilməsi barədə” DİN-

in (05 yanvar 2009-cu il tarixli 1 №-li) əmri.    

91. Azərbaycan Respublikası DİN-in “Axtarışda olanların, 

naməlum meyitlərin, səhhətinə və ya yaşına görə özləri 

haqqında məlumat verə bilməyən şəxslərin vahid 

uçotunun təşkili və aparılması qaydaları barədə Təlimatın 
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təsdiq edilməsi barədə (DİN-in 04 oktyabr 2012-ci il 

tarixli  Q52-001-12 №-li) qərarı.    

92. Hüquq qaydasının təmini üzrə İctimai Şura haqqında 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə DİN-in (25.06.2009-

cu il, 357 №-li) əmri. 

93. Azərbaycan Respublikası DİN-in 5 mart 2009-cu il 137 

№-li əmrinə dəyişikliklərin edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası DİN-in (22.09.2012-ci il 7536-001-12 №-li) 

əmri. 

94. Azərbaycan Respublikası DİN-in “mia.gov.az” 

domenində elektron poşt ünvanlarının ayrılması və 

istifadə olunması Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası DİN-in (10.08.2012-ci il, Q19-

001-12 №-li) qərarı. 

95. İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyətin 

təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 26 sentyabr 2012-ci il tarixli 

708 №-li Fərmanının elan olunmasına dair DİN-in 

(28.09.2012-ci il, Ə609-001-12 №-li) əmri. 

96. Məhkəmə və digər orqanların qərarlarının icrası 

sahəsində əlaqəli fəaliyyətin gücləndirilməsinə dair 

Azərbaycan Respublikası DİN-i və Azərbaycan 

Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin (20 oktyabr 2012-ci il, 

Ə659-001-12/20-I №-li) əmri. 

97. DİO-da xidməti ezamiyyətlərin təşkili Qaydalarına 

dəyişikliklərin edilməsi barədə (DİN-in 16.06.2012-ci il, 

Ə376-001-12 №-li) əmr.  

98. Azərbaycan Respublikası DİO-da tibbi xidmətin təşkil 

edilməsi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə 

(DİN-in 12.12.2012-ci il  Q81-001-12 №-li) qərarı.   

99. Azərbaycan Respublikası daxili işlər nazirinin 

köməkçiləri haqqında Əsasnamənin, Azərbaycan 

Respublikası daxili işlər nazirinin hərbi məsələlər üzrə 

köməkçisi xidməti haqqında Əsasnamənin və Azərbaycan 
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Respublikası daxili işlər nazirinin müşavirləri haqqında 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə (DİN-in 13.09.2012-

ci il, Q47-001-12 №-li) qərarı. 

100. DİN-in 29.06.2009-cu il 368 №-li əmri ilə təsdiq edilmiş 

Azərbaycan Respublikası DİN-in A.Heydərov adına 

Respublika Hospitalı haqqında Əsasnamədə və 

Azərbaycan Respublikası Dİn-in A.N.Heydərov adına 

Respublika Hospitalında ödənişli (pullu) xidmətin 

göstərilməsinə dair Qaydalarda dəyişiklik edilməsi 

haqqında (DİN-in 11 yanvar 2013-cü il il, Ə21-001-13 

№-li) əmr. 

101. DİN-in Mərkəzi Müsabiqə Komissiyasının yaradılması 

barədə (02.03.2013-cü il, Ə147-001-13 №-li) əmr. 

102. Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığının və hüquq 

pozuntularının profilaktikası sahəsində görülən işlərin, 

əlaqədar dövlət orqanları və ictimai təşkilatlarla qarşılıqlı 

əlaqələrin vəziyyəti haqqında DİN-in (02.10.2008-ci il, 

554 №-li, KQ 5/2) qərarı. 

 

                        II.Dərsliklər və dərs vəsaitləri 

103. V.Abışov, H.Eyvazov. DİO-nun inzibati fəaliyyəti. 

Ümumi hissə. Dərslik. Bakı. Qanun, 2008. 728 səh. 

104. V.Abışov, Ş.Şükürov. DİO-nun inzibati fəaliyyəti. 

Ümumi hissə. Mühazirələr toplusu. Dərs vəsaiti. Bakı. 

2016. 415 səh.  

105. Z.Əsgərov. Konstitusiya hüququ. Dərslik. Bakı, 2006. 

106. M.Məlikova. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi. Bakı, 1979. 

107. V.Abışov, A.İsmayılov, H.Eyvazov. DİO-nun inzibati 

fəaliyyəti. Ümumi hissə. 100 suala 100 cavab. Dərs 

vəsaiti. Qanun, 2005. 

108. V.Abışov, H.Eyvazov. DİO-nun inzibati fəaliyyəti. 

Ümumi hissə. Sxemlərdə. Dərs vəsaiti. Bakı. Qanun, 

2006. 
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109. V.Abışov, H.Eyvazov. DİO-nun inzibati fəaliyyəti. 

Ümumi hissə. Dərslik. Bakı. Qanun, 2008. 728 səh. 

110. V.Abışov, H.Eyvazov. DİO-nun inzibati fəaliyyəti. 

Ümumi hissə. Qısa kurs. Dərs vəsaiti. Bakı. Qanun, 2008. 

296 səh. 

111. V.Abışov, A.İsmayılov, H.Eyvazov. İnzibati hüquq. I 

hissə. Dərs vəsaiti. Bakı, 2004. 

112. V.Abışov, Ş.Rəsulov, A.İsmayılov, H.Eyvazov. İnzibati 

hüquq (sxemlərdə). Dərs vəsaiti. Bakı, 2002. 

113. S.Hümbətov, V.Abışov. DİO-da idarəetmənin elmi-

metodik və təşkilati əsasları. Bakı, 2001. 

114. İ.Cəfərov. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 

şərhi. Bakı, 2001. 

115. İnsan hüquqları və polis. Dərs vəsaiti. Bakı, 2002. 

116. M.Qəfərov, V.Abışov, H.Eyvazov. Azərbaycan 

Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları. Dərslik. Bakı. 

Qanun, 2006. 

117. M.Qəfərov, V.Abışov, H.Eyvazov. Azərbaycan 

Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları. Qısa kurs. 

Bakı. Qanun, 2007. 232 səh. 

118. F.Səməndərov. Cinayət hüququ. Ümumi hissə. Dərslik. 

Bakı, 2002. 

119. M.Cəfərquliyev. Azərbaycan Respublikasının cinayət 

prosesi. Dərslik. Bakı. Qanun, 2008.  

120. İ.Əliyarlı, T.Behbudov. Azərbaycan daxili işlər 

orqanlarının tarixi. Ensiklopedik soraq kitabı. Xronoloji 

toplu. 1840-2003-cü illər. I kitab. Bakı, 2003. 

121. Q.Zapletin. Azərbaycan polisinin tarixi. I hissə. 1900-

1930-cu illər. Bakı, 1999. 

122. Polis Akademiyasının tarixi (Polis Akademiyasının 80 

illik yubileyinə həsr olunur). Bakı, 2001. 

123. Xidməti və mülki silah (sənədlər toplusu). Bakı. Hüquq 

ədəbiyyatı nəşriyyatı, 2003. 



 36 

124. Dövlət orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində 

kargüzarlığın aparılmasına dair sənədlər toplusu. Bakı. 

Qanun, 2006. 

125. E.Musayev. kargüzarlığın təşkili. Bakı. Qanun, 2007. 

126. Dövlət qulluğu haqqında sənədlər toplusu. Bakı. Qanun, 

2004. 

127. Polis haqqında sənədlər toplusu. Bakı. Qanun, 2006. 

128. V.N.Xropanyuk. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi. Bakı. 

Qanun, 2007. 

129. A.Quliyev. hüquq ensiklopediyası. Bakı. Qanun, 2007. 

130. İnformasiya və məlumat azadlığı haqqında sənədlər 

toplusu. Bakı. Qanun, 2007. 600 səh. 

131. İnsanların əsas hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi. Bakı, 

2004. 

132. Beynəlxalq sənədlər toplusu. I cild. Bakı, 2005. 868 səh. 

133. А.П.Коренев. Административная деятельность 

органов внутренних дел. Часть общая. Учебник. 

Москва, 1999. 
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həyata keçirilməsinin hüquqi əsasları və bu sahədə DİO-
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