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METODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR 

 

Ölkəmizdə həyata keçirilən islahatlar, yeni təfəkkürün forma-

laşması və inkişafı hər bir fəaliyyət sahəsində olduğu kimi, hüquq-

mühafizə fəaliyyətində də köklü dəyişikliklərin aparılması və sivil 

dövlətlərə uyğun olaraq təkmilləşdirilməsi üçün əlverişli zəmin 

yaradır. Bütün bunlar nəzərə alınaraq, bu istiqamətdə müvafiq 

proqramlar əsasında tədbirlər görülür, geniş islahatlar aparılır. Bun-

lardan biri də hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının biliklərə və 

peşə vərdişlərinə yiyələnmələri istiqamətində görülən işlər və 

bununla əlaqədar təhsil sistemində aparılan islahatlardır. Onun əsas 

məqsədi beynəlxalq standartlara uyğun, geniş dünyagörüşünə, dərin 

və hərtərəfli biliyə, yüksək peşə hazırlığına malik, xalqına, vətəninə 

sadiq mütəxəssislər hazırlamaqdır ki, bu da bununla əlaqədar çox 

vacib və aktual vəzifələri irəli sürür. Bu vəzifələrin həyata ke-

çirilməsi vahid məqsədə nail olunmasına, cinayətkarlığa qarşı mü-

barizənin müasir dövrün tələblərinə uyğun səviyyədə təmin edil-

məsi sahəsində hərtərəfli, dərin biliyə, yüksək peşə vərdişi və qa-

biliyyətinə, iradəli, insanpərvər, yaradıcı və s. xüsusiyyətlərə malik 

olan hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının hazırlanmasına 

istiqamətlənməlidir. 

Hüquq-mühafizə orqanlarının cinayətkarlığa qarşı mübarizə 

istiqamətində təşkilati-hüquqi fəaliyyət formalarından biri əməliy-

yat-axtarış fəaliyyətidir. Həmin orqanlar üzərinə düşən vəzifə və 

funksiyaları əsasən bu fəaliyyətin vasitəsilə yerinə yetirirlər. Əmə-

liyyat-axtarış fəaliyyətinin üsul, metod, qüvvə və vasitələrinin tət-

biqi cinayətlərin qarşısının alınması və açılmasında mühüm rol oy-

nayır. Belə ki, narkotiklərin və silahların qanunsuz dövriyyəsi, mü-

təşəkkil cinayətkarlıq, terrorçuluq, korrupsiya kimi cəmiyyət üçün 

yüksək dərəcədə təhlükəli təzahürlərin gizli xarakter daşıması, həm-

çinin maliyyə, texniki, mühafizə və s. təminatları onlara qarşı 

mübarizədə əsasən gizli qüvvə, vasitə, metod və formalardan istifa-

dənin zəruriliyini tələb edir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, əmə-

liyyat-axtarış fəaliyyətinin uzun müddət əsas etibarilə qeyri-aşkar 
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formada, qanunqüvvəli, o cümlədən təşkilati səciyyəli normativ 

aktlarla təşkil edilib həyata keçirilmiş, ayrıca bir elm sahəsi kimi 

tədqiq olunmamışdır. Bütün bu amillər isə hüquqi, sivil, demokratik 

dövlətin əsas prinsiplərindən olan insan hüquq və azadlıqlarının, qa-

nunçuluğun təmin edilməsi ilə tam uzlaşmamış, cəmiyyətdə 

müxtəlif neqativ hallara səbəb olmuşdur. 

Ötən dövrlə müqayisədə müasir dövrdə aparılan elmi-nəzəri 

və təcrübi əhəmiyyətli, daha geniş həcmdə fundamental elmi tədqi-

qatların aparılması əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin elm sahəsi kimi 

tanınmasına zəmin yaratmışdır. Bununla yanaşı, əməliyyat-axtarış 

fəaliyyətinin ilk növbədə qanunla nizamlanması, onun daha dərin-

dən öyrənilməsini və cinayətkarlığa qarşı mübarizədə daha səmərəli 

tətbiqini, insan hüquq və azadlıqlarına hörmətlə yanaşma mü-

nasibətlərini zərurət və reallığa çevrilməsinə kömək etmişdir. 

28 oktyabr 1999-cu ildə qəbul edilmiş «Əməliyyat-axtarış 

fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının ilk Qanunu əmə-

liyyat-axtarış fəaliyyətini ölkəmizdə qanuniləşdirilmiş və cəmiyyət-

də bu fəaliyyət haqqında qanun çərçivəsindən kənara çıxan və əxlaq 

prinsiplərinə zidd olan təsəvvürlərin aradan qaldırılmasına xidmət 

etmişdir. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin sosial qanunauyğunluğu 

və ictimai zəruriliyi onun hüquq-mühafizə və xüsusi xidmət 

fəaliyyətinin mühüm tərkib hissəsi olmasından, qanunvericilik 

qaydasında təsbit edilməsindən irəli gəlmişdir. 

«Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respub-

likası Qanununun preambulasında qeyd edilir ki, bu qanun əməliy-

yat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı hüquqi müna-

sibətləri tənzimləyir və əməliyyat-axtarış  tədbirlərinin tətbiqində 

hüquqi təminatlar sistemini müəyyən edir. Hüquq nəzəriyyəsinə gö-

rə hüququn bu və ya digər sahəsinin formalaşması üçün əsas iki 

amilin mövcud olması tələb olunur. Birincisi ondan ibarətdir ki, 

müəyyən qrup münasibətlərin hüquqla tənzimlənməsinə obyektiv 

zərurət yaransın və həmin münasibətlər eynicinsli olsun. Digər 

əlamət isə ondan ibarətdir ki, hüquq sahəsi özünəməxsus tən-

zimetmə metodlarına malik olsun. Bu baxımdan əməliyyat-axtarış 
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fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı yaranan münasibətlər 

eynicinsli olub, formalaşmaqda olan cinayət-axtarış hüququnun 

tənzimlədiyi ictimai münasibətlərdir. Dövlətin cinayətkar qəsdlərə 

qarşı qeyri-aşkar üsullarla mübarizə fəaliyyəti uzun tarixi keçmişə 

malik olduğundan, onu təşkil edən ictimai münasibətlərin xüsusilə-

şərək, eyni bir qrup halını alması təbiidir. Əlavə olaraq qeyd etmək 

lazımdır ki, cinayət-axtarış hüququ dövlətlə vətəndaş arasında 

sonuncunun cinayət törətməsi, yaxud da cinayət törətməkdə kifayət 

qədər şübhəli olması ilə əlaqədar olaraq kompleks tədbirlərin həyata 

keçirilməsi ilə bağlı meydana gələn ictimai münasibətləri tənzimlə-

yir. Bu baxımdan cinayət-axtarış hüququnun müstəqil hüquq sahəsi 

kimi hüquq sahələri sistemində xüsusi yeri vardır. 

Cinayət-axtarış hüququnun hüququn müstəqil sahəsi kimi qə-

bul edilməsi, obyektiv olaraq həmin hüquq sahəsini öyrənən eyni 

adlı elm sahəsinin mövcudluğunu da qəbul etməyi zəruri edir. Məhz 

bu baxımdan cinayət-axtarış hüququ elmi cinayət-axtarış hüququ, 

onun tədqiqat prinsipləri, tarixi, inkişaf perspektivləri və s. haq-

qında baxışlar, ideyalar və biliklər sistemindən ibarətdir. Cinayət-

axtarış hüququ elminin qarşısında bir sıra vəzifələr durur. Bu və-

zifələr aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. Cinayət-axtarış hüququnun müstəqil hüquq sahəsi kimi fun-

damental nəzəri problemlərini işləyib hazırlamaq; 

2. Bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üçün elmi 

tövsiyələr vermək; 

3. Xarici dövlətlərin bu sahədəki təcrübəsini öyrənmək; 

4. Hüquq-mühafizə orqanlarının əməliyyat-axtarış fəaliyyətini 

öyrənib ümumiləşdirmək. 

Qeyd olunanlardan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, «Cinayət-

axtarış hüququ» tədris fənni kimi hüquq-mühafizə orqanları üçün 

hüquqşünas kadrların hazırlanmasına xidmət edir və dövlətin 

hüquqi fəaliyyət forması olan əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin elmi-

nəzəri tədqiqinə əsaslanan biliklər sistemindən ibarətdir. Bu sistem 

fənnin predmeti nəzərə alınmaqla müəyyən edilmişdir. 
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«Cinayət-axtarış hüququ» fənni üzrə Polis Akademiyasının 

«Daxili işlər orqanlarının əməliyyat-axtarış fəaliyyəti» kafedrasının 

əməkdaşları tərəfindən tərtib edilmiş proqrama əməliyyat-axtarış 

fəaliyyətinin hüquqi və elmi-nəzəri əsaslarının öyrənilməsi barədə 

mövzular daxil edilmişdir. Bu baxımdan «Cinayət-axtarış hüququ» 

fənninin ali təhsilli hüquqşünas kadrlar hazırlayan Polis 

Akademiyasında tədris olunması məqsədəuyğundur. Fikrimizcə, 

əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsini, nəzəri-elmi 

əsaslarını bilmədən, yaxşı əməliyyat müvəkkili, tədqiqatçı və 

müstəntiq olmaq mümkün deyildir. 

Odur ki, «Cinayət-axtarış hüququ» fənninin məqsədyönlü tə-

yinatı Polis Akademiyası kursantlarını gələcəkdə əməliyyat-axtarış 

fəaliyyətini qanunauyğun formada həyata keçirən savadlı 

mütəxəssis kimi hazırlamaqdan, onlara xidməti vəzifələrini pe-

şəkarcasına yerinə yetirmək üçün zəruri olan kompleks bilik və ba-

carıqları öyrətməkdən ibarətdir. 

Fənnin əsas vəzifələri kursantlara aşağıdakıları öyrətmək-

dən ibarətdir: 

- cinayət-axtarış hüququnun tənzimetmə predmetini və metod-

larını; 

- əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin məqsədini və vəzifələrini; 

- cinayətkarlığa qarşı mübarizədə əməliyyat-axtarış fəaliyyəti-

nin rolu və əhəmiyyətini; 

- əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin prinsiplərini və onların ma-

hiyyətini; 

- əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyi və ci-

nayət-axtarış hüquq normalarını; 

- əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı 

münasibətləri və onların məzmun və xüsusiyyətlərini; 

- əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqə-

dar insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təminatlarını, onların 

hüquqi əsaslarını; 

- əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin vəzifələrini, hü-

quqlarını, səlahiyyətlərinin həddini; 
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- əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin sosial, maddi-tex-

niki və maliyyə təminatını; 

- əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən orqanları və on-

ların işinin təşkili əsaslarını; 

- əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirmək səlahiyyətinə 

malik vəzifəli şəxslərin kateqoriyasını; 

- əməliyyat-axtarış tədbirlərinin mahiyyətini və hüquqi əsasla-

rını; 

- əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsinin səbəb 

və əsaslarını; 

- əməliyyat-axtarış tədbirlərinin təşkili və həyata keçirilməsi-

nin əsaslarını; 

- əməliyyat-axtarış tədbirlərinin tətbiqinin şərtlərini; 

- əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin informasiya təminatının əsas-

larını; 

- əməliyyat-qeydiyyat işinin hüquqi əsasını və mahiyyətini; 

- əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticələrindən istifadə edil-

məsinin şərtlərini və hüquqi əsaslarını; 

- əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək göstəril-

məsinin ümumi əsaslarını; 

- əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə nəzarətin təşkilini və həyata 

keçirilməsini. 

«Cinayət-axtarış hüququ» fənninin mənimsənilməsi əmə-

liyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin qanunauy-

ğunluqlarının öyrənilməsini nəzərdə tutur. Bunun üçün həmin qa-

nunauyğunluqların əks olunduğu elmi əsərləri, normativ hüquqi akt-

ları, təcrübi materialları, məqalələri, monoqrafiyaları oxumaqla, bu 

sahədə biliklər əldə olunmalıdır. 

Digər tədris fənləri kimi, «Cinayət-axtarış hüququ» fənni də 

məntiqi cəhətdən ardıcıl düzülmüş mövzular məcmusundan 

ibarətdir. Bu baxımdan fənnin sistemi onun predmeti ilə müəyyən 

edilir. Fənnin tədrisi 11 mövzu ilə əhatə olunur və məzmunu 

mühazirə dərslərində və seminar məşğələlərində öyrənilir. Əgər hər 

hansı bir mövzu bu və ya digər səbəbdən (xəstə və ya xidmətdə 
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olduğuna görə və s.) kursantlar tərəfindən öyrənilməmiş qalarsa, 

yaranmış boşluq mövzu üzrə nəzərdə tutulmuş dərs vəsaitləri və 

digər əlavə ədəbiyyatlar müstəqil oxunmaqla aradan qaldırılmalıdır. 

Kursantlar müstəqil hazırlıq zamanı çətinliklərlə rastlaşarsa, 

məsləhət üçün müəllimə müraciət etməlidirlər. 

Dərs vəsaitlərinin və digər əlavə ədəbiyyatların öyrənilməsi 

əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyin öyrənilməsi 

ilə paralel getməlidir. Qanunvericiliyə müraciət etmədən, «Cinayət-

axtarış hüququ» fənnini tam şəkildə öyrənmək olmaz, yalnız 

dərslik, dərs vəsaitləri və s. mənbələrlə kifayətlənmək olmaz. Bunun 

üçün kursantlar mövzulara hazırlaşarkən, əməliyyat-axtarış 

fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyə aid olan normativ hüquqi aktları 

– Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Res-

publikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanununu, 

digər qanunları, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərman və 

Sərəncamlarını, Nazirlər Kabinetinin əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 

sahəsinə aid məsələləri tənzimləyən qərarlarını və Daxili İşlər Na-

zirliyinin normativ hüquqi aktlarını oxumalı və öyrənməlidirlər. 

«Cinayət-axtarış hüququ» fənninin öyrənilməsi prosesində 

kursantlar dövri mətbuatda və müvafiq rəsmi internet saytlarında 

dərc olunan materialları oxumalıdırlar. Belə ki, mətbuat 

səhifələrində əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin təşkili və həyata ke-

çirilməsinin hüquqi tənzimlənməsi, bu sahədə mövcud olan 

problemlər barədə materiallarla mütəmadi tanışlıq kursantlar 

tərəfindən «Cinayət-axtarış hüququ» fənninin dərindən 

mənimsənilməsinə kömək edəcək. Bu baxımdan Daxili İşlər 

Nazirliyinin məlumat bülleteninin, «Mübariz keşikdə» qəzetinin, o 

cümlədən «Azərbaycan», «Respublika» və «Xalq» qəzetlərinin 

mütəmadi izlənməsi məqsədəmüvafiqdir. Eyni zamanda, elmi 

məqalələrin və monoqrafiyaların oxunması mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Bu baxımdan elmi jurnallar içərisində «Polis Akademiyasının 

elmi xəbərləri», «Hüquqi dövlət və qanun», «Qanunvericilik 

toplusu» və s. kimi jurnalların oxunması tövsiyə edilir. Bu jur-

nallarda əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin təşkilinə, həyata keçirilmə-
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sinə, hüquqi tənzimlənməsinin şərhinə, təcrübi əsaslarına həsr olun-

muş məqalələrə, eləcə də yeni qəbul olunmuş normativ hüquqi akt-

lara rast gəlmək olar. 

«Cinayət-axtarış hüququ» fənni üzrə seminar məşğələləri 

əsasən aşağıdakı metodlarla aparılır: 

- müzakirəyə çıxarılmış seminar məşğələ və özünüyoxlama 

sualları üzrə kursantlarla fərdi qaydada yazılı və şifahi sorğuların 

keçirilməsi; 

- müzakirəyə çıxarılan seminar məşğələ suallarına əsasən dis-

kussiya (fikir mübadiləsi) aparılması; 

- müəllimin müəyyən etdiyi mövzuda disput keçirilməsi; 

- referatlarla çıxış; 

- kursantlar tərəfindən sərbəst işlərin icrası; 

- tövsiyə olunmuş elmi məqalələrin və monoqrafiyaların 

müzakirəsi; 

- kollokvium; 

- «dəyirmi masa»; 

- viktorina. 

Kursantlar təqdim edilən tədris-metodiki vəsaitin köməkliyi 

ilə «Cinayət-axtarış hüququ» fənni üzrə seminar məşğələ dərslərinə 

hazırlaşarkən, aşağıdakı metodiki tələblərə riayət etməlidirlər: 

- mühazirələrin və seminar məşğələ suallarının konspektləşdi-

rilməsi məcburi xarakter daşıyır; 

- kursantlar hər mövzu üzrə tövsiyə edilən normativ hüquqi 

aktları və nəzəri mənbələrin əsas müddəalarını öyrənməli və kons-

pektləşdirməlidirlər; 

- kursantlar seminar məşğələsinə hazırlaşarkən, müzakirə edi-

ləcək sualların cavablarını öyrənməli və yerinə yetirilməsi nəzərdə 

tutulmuş tapşırıqları icra etməlidirlər; 

- referatlar və sərbəst işlər kursantlar tərəfindən müstəqil ola-

raq tərtib olunur, yoxlanılması və qiymətləndirilməsi üçün müəllimə 

təhvil verilir; 

- mühazirə və seminar məşğələ dərslərində iştirak etməyən, 

həmçinin mənfi qiymət alan kursantlar həmin mövzunu mənimsə-
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dikdən sonra, müəllimə cavab verməli, habelə həmin mövzu üzrə 

verilmiş tapşırıqların yerinə yetirilməsinin yoxlanılması üçün dəf-

tərlərini müəllimə təqdim etməlidirlər. 

Tədris-metodiki vəsaitdə hər bir mövzu üzrə seminar məşğələ 

sualları, həmin suallara hazırlaşmaq üçün metodiki göstərişlər, 

seminar məşğələsi üzrə tapşırıqlar və özünüyoxlama sualları öz 

əksini tapmışdır. 

Tədris-metodiki vəsaitdə həmçinin mövzular üzrə tövsiyə edi-

lən ədəbiyyat siyahısı göstərilmiş, referat və sərbəst işlərin yazıl-

ması üçün müvafiq mövzu və suallar nəzərdə tutulmuşdur. 

Fənnin öyrənilməsi zamanı yaranmış bütün süallar üzrə məs-

ləhət almaq üçün mühazirə oxuyan və ya seminar məşğələlərini ke-

çirən müəllimlərə müraciət etmək lazımdır. 

 

FƏNN ÜZRƏ TƏDRİS OLUNAN MÖVZULAR: 

 

1. Cinayət-axtarış hüququnun anlayışı, predmeti və metodları. 

2. Cinayət-axtarış hüququnun prinsipləri. 

3. Cinayət-axtarış hüququnun prinsipləri. 

4. Cinayət-axtarış hüquq münasibətləri. 

5. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektləri. 

6. Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdırmayan 

əməliyyat-axtarış tədbirləri. 

7. Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdıran əmə-

liyyat-axtarış tədbirləri. 

8. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün 

səbəblər və əsaslar. 

9. Əməliyyat-qeydiyyat işi və əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin 

nəticələrindən istifadə edilməsi. 

10. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək 

göstərilməsi. 

11. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə nəzarət. 
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MÖVZU 1. 

 

Cinayət-axtarış hüququnun anlayışı,  

predmeti və metodları. 

 

Seminar məşğələ sualları: 

1. Cinayət-axtarış hüququnun anlayışı, predmeti və metodları. 

2. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin anlayışı, məqsədi və vəzifə-

ləri. 

3. Cinayət-axtarış hüququnun digər hüquq sahələri ilə 

qarşılıqlı əlaqəsi. 

4. Cinayət-axtarış hüququ elminin predmeti və prinsipləri.  

 

Metodiki göstərişlər 

 

                        Məşğələnin məqsədi: 

1. Cinayət-axtarış hüququnun mahiyyəti, tənzimləmə predme-

ti, metodları və vəzifələri barədə təsəvvür yaratmaq və biliklər əldə 

etmək. Bu hüquq sahəsinin öyrənilməsinin daxili işlər orqanlarının 

fəaliyyətində əhəmiyyəti barədə məlumat əldə etmək. 

2. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin anlayışı, məqsədi və vəzifə-

lərini öyrənmək. Bu fəaliyyət barədə təsəvvür yaratmaq və cinayət-

karlığa qarşı mübarizədə əhəmiyyəti barədə məlumat əldə etmək. 
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3. Cinayət-axtarış hüququnun hüquq sahələri sistemində yeri, 

rolu və digər hüquq sahələri ilə qarşılıqlı əlaqəsi barədə məlumat və 

bilik əldə etmək. 

4. Cinayət-axtarış hüququ elminin tədqiqat predmeti və prin-

sipləri barədə məlumat və biliklər əldə etmək. 

Mövzuya hazırlaşarkən, ilk nvbədə tövsiyə olunan ədəbiyyat-

lara və normativ hüquqi aktlara istinad etməklə, onun öyrənilmə-

sinin məqsədini, əhəmiyyətini təhlil etmək lazımdır. 

Seminar məşğələsinin birinci sualına hazırlaşarkən, cinayət-ax-

tarış hüququnun anlayışını, onu hüquq sahəsi kimi şərtləndirən əsas 

elementləri, nəzəri əsaslarını, bu hüquq sahəsinin nizama saldığı 

münasibətləri, onların dairəsini və məzmununu öyrənmək lazımdır. 

Sual üzrə eyni zamanda cinayət-axtarış hüququnun metodlarını, 

hüquqi nizamasalmada rolu və əhəmiyyətini öyrənmək lazımdır. 

İkinci suala hazırlaşarkən, əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin an-

layışı, məqsədi, vəzifələri, bu fəaliyyəti xarakterizə edən səciyyəvi 

xüsusiyyətləri, onun cinayətkarlığa qarşı mübarizədə əhəmiyyəti və 

həyata keçirilən digər fəaliyyət formalarından fərqli xüsusiyyətləri 

öyrənilməlidir. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin vəzifələri öyrəni-

lərkən, hər bir vəzifənin mahiyyəti ayrılıqda təhlil olunmalıdır. 

Mövzunun üçüncü sualına hazırlaşarkən, tövsiyə olunmuş 

ədəbiyyatlara istinad olunmaqla, cinayət-axtarış hüququnun yaran-

ması, formalaşmasını zəruri edən hallar təhlil olunmalı, onun hüquq 

sahələri sistemində yeri və rolu öyrənilməlidir. Öyrənilərkən, ci-

nayət-axtarış hüququnun cinayət hüququ, cinayət-prosessual hüquq, 

cəza-icra hüququ, mülki hüquq, konstitusiya hüququ, əmək hüququ, 

inzibati hüquq və s. ilə qarşılıqlı əlaqəsi təhlil olunmalı və bu 

əlaqəni şərtləndirən əsas amillərə, onun yaranmasına səbəb olan 

hüquqi faktlara diqqət yetirilməli, bununla əlaqədar biliklər əldə 

olunmalıdır. 

Dördüncü suala hazırlaşarkən, cinayət-axtarış hüquq elminin 

tədqiqat predmeti və prinsipləri təhlil olunaraq öyrənilməlidir. Öy-

rənilərkən tarixilik, sistemlilik, obyektivlik və elmilik prinsiplərinin 

hər biri ayrılıqda təhlil olunmalı və mahiyyəti öyrənilməlidir.  
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Seminar məşğələ üzrə tapşırıqlar: 

1. Mövzu üzrə tövsiyə edilmiş ədəbiyyatları oxumaq, seminar 

məşğələ sualları üzrə hazırlaşmaq və konspektləşdirmək. 

2. «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Res-

publikası Qanununun 1-ci maddəsini əzbər öyrənmək. 

3. «Əməliyyat», «axtarış» və «latent» sözlərinin mənasını 

öyrənmək və konspektləşdirmək. 
 

Özünüyoxlama sualları: 

1. Cinayət-axtarış hüququnun anlayışı və mahiyyəti. 

2. Cinayət-axtarış hüququnun tənzimləmə predmeti. 

3. Cinayət-axtarış hüququnun tənzimləmə predmetinin əsas 

elementləri. 

4. Cinayət-axtarış hüququnun metodları. 

5. Sərəncam metodunun mahiyyəti və hüquqi tənzimləmədə 

rolu. 

6. Qadağan metodunun mahiyyəti və hüquqi tənzimləmədə 

rolu. 

7. İcazə metodunun mahiyyəti və hüquqi tənzimləmədə rolu. 

8. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin anlayışı. 

9. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətini xarakterizə edən əsas xüsu-

siyyətlər. 

10.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin məqsədi. 

11.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin vəzifələri. 

12.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin cinayətkarlığa qarşı müba-

rizədə rolu və əhəmiyyəti. 

13.Cinayət-axtarış hüququnun yaranmasını və formalaşmasını 

şərtləndirən amillər. 

14.Cinayət-axtarış hüququnun hüquq sahələri sistemində yeri 

və rolu. 

15.Cinayət-axtarış hüququnun konstitusiya hüququ ilə əlaqəsi. 

16.Cinayət-axtarış hüququnun cinayət hüququ ilə əlaqəsi. 

17.Cinayət-axtarış hüququnun cinayət-prosessual hüquqla əla-

qəsi. 



 14 

18.Cinayət-axtarış hüququnun mülki və əmək hüququ ilə əla-

qəsi. 

19.Cinayət-axtarış hüququn cəza-icra hüququ ilə əlaqəsi. 

20. Cinayət-axtarış hüququ elminin tədqiqat predmeti. 

21. Cinayət-axtarış hüququ elminin prinsipləri. 

22.«Cinayət-axtarış hüququ» fənninin sistemi. 

 

Ədəbiyyat: 
1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. 12 noyabr 1995-ci il. 

mad. 12, 13, 24-71. 

2. Azərbaycan Respublikasının «Polis haqqında» Qanunu. 28 ok-
tyabr 1999-cu il. mad. 3-15, 17, 19. 

3. Azərbaycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haq-

qında» Qanunu. 28 oktyabr 1999-cu il. mad. 1, 3, 4. 
4. Ş.Hüseynov, B.Əliyev, E.İsmayılov. «Əməliyyat-axtarış fəaliy-

yəti haqqında» Qanun sxemlərdə və əməliyyat-axtarış qanunvericiliyi». 

Dərs vəsaiti. Bakı, 2008. səh. 18, 19. 

5. F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasla-
rı». Dərs vəsaiti. Bakı, 2014. səh. 5-27. 

6. F.Məmmədov, M.Mustafayev. «Cinayət-axtarış hüququnun əsas-

ları». Dərs vəsaiti. Bakı, 2000. səh. 5-23, 31-40. 
7. Ş.Hüseynov, R.Nəsirov, E.Muradov. «Əməliyyat-axtarış fəaliy-

yətinin əsasları». Dərs vəsaiti. Bakı, 2008. səh. 10-18, 27-35. 

8. F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları. 
100 suala 100 cavab». Dərs vəsaiti. Bakı, 2014. səh. 12-21. 

9. F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları 

fənni üzrə sxemlər albomu». Dərs vəsaiti. Bakı, 2015. səh. 5-14. 

10. K.Səlimov, Ş.Hüseynov və başqaları. «Əməliyyat-axtarış fəaliy-
yətinin əsasları». Dərs vəsaiti. Bakı, «Çaşıoğlu» nəşriyyatı, 2008.    səh. 

15-42. 

11. V.V.Lazarev. «Ümumi hüquq və dövlət nəzəriyyəsi». Dərslik. 
Bakı, «Qanun» nəşriyyatı, 2007. səh. 195-203. 

12. A.Ö.Şumilov. «Osnovı uqolovno-rozısknoqo prava». Uçebnoe 

posobie. Moskva, 2000. ctr. 4-26. 
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MÖVZU 2. 
 

Cinayət-axtarış hüququnun prinsipləri. 
 

 

Seminar məşğələ sualları: 

1. Cinayət-axtarış hüququnun prinsiplərinin anlayışı, sistemi, 

rolu və əhəmiyyəti. 

2. Cinayət-axtarış hüququnun ümumhüquqi prinsipləri və on-

ların mahiyyəti. 
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3. Cinayət-axtarış hüququnun sahələrarası prinsipləri və onla-

rın mahiyyəti. 

4. Cinayət-axtarış hüququnun sahəvi prinsipləri və onların 

mahiyyəti. 
 

Metodiki göstərişlər 
 

                        Məşğələnin məqsədi: 

1. Cinayət-axtarış hüququnun prinsipləri, onların mahiyyəti və 

hüquqi nizamasalmada əhəmiyyəti barədə biliklər əldə etmək. 

2. Cinayət-axtarış hüququnun ümumhüquqi, sahələrarası və 

sahəvi prinsiplərinin sistemi və təcrübi əhəmiyyəti barədə məlumat 

əldə etmək. 

Mövzuya hazırlaşarkən, ilk növbədə tövsiyə olunan ədəbiyyat 

və normativ hüquqi aktlara istinad etməklə, onun öyrənilməsinin 

məqsədini, əhəmiyyətini təhlil etmək lazımdır. 

         Seminar məşğələnin birinci sualına hazırlaşarkən, hüququn 

prinsiplərinin nəzəri əsaslarını təhlil etmək, prinsiplərin normayara-

dıcı və hüquqtətbiqedici fəaliyyətin müəyyən edilməsində, hüquqi 

tənzimləmə mexanizminin fəaliyyət göstərməsindəki əhəmiyyəti 

barədə məlumat əldə etmək lazımdır. Eyni zamanda, dövlət orqan-

larının, o cümlədən əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirmək 

səlahiyyətinə malik orqanların fəaliyyətinin və vətəndaşların 

hərəkətlərinin hüquqiliyinin dəyərləndirilməsində, hüquqi düşüncə-

nin, hüquq mədəniyyətinin formalaşdırılmasında, hüquq sisteminin 

möhkəmləndirilməsində rolu və əhəmiyyəti barədə biliklər əldə 

olunmalıdır. Sual üzrə cinayət-axtarış hüququnun sistemi və bu sis-

temə daxil olan prinsiplərin dairəsi öyrənilməlidir. Eyni zamannda, 

həmin sistemə daxil olan prinsiplərin cinayət-axtarış hüquq müna-

sibətlərinin tənzimlənməsində və eləcə də, əməliyyat-axtarış fəa-

liyyətinin həyata keçirilməsində rolu və əhəmiyyətini öyrənmək 

lazımdır. 

         İkinci sual üzrə cinayət-axtarış hüququnun ümumhüquqi prin-

siplərinin hər birinin mahiyyəti təhlil olunmalı, normativ hüquqi 

aktlara, əsas etibarilə, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına 
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və «ƏAF haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa istinad 

etməklə, təcrübi fəaliyyətlə əlaqəli şəkildə öyrənilməlidir. 

Öyrənilərkən əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi 

zamanı insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin 

olunmasının mahiyyəti, hüquqi əsasları, bununla əlaqədar 

əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericilikdə təsbit 

olunmuş qadağalar, əməliyyat-axtarış tədbirlərinin tətbiqi ilə 

əlaqədar insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının 

məhdudlaşdırılmasının əsasları, əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 

subyektinin hərəkəti nəticəsində hüquq və azadlıqları pozulmuş 

şəxslərin şikayət hüququ və şikayətlərə baxılma qaydası təhlil 

olunmalıdır. 

Üçüncü və dördüncü suallar üzrə cinayət-axtarış hüququnun 

sahələrarası və sahəvi prinsiplərinin hər birinin mahiyyəti barədə 

ayrıca məlumat əldə olunmalı, əldə olunan biliklər nəzəri, hüquqi və 

təcrübi cəhətdən təhlil olunmalıdır. Təhlil zamanı fikirlər hüquqi və 

təcrübi baxımdan əsaslandırılmalıdır. 
 

Seminar məşğələ üzrə tapşırıqlar: 

1. Mövzu üzrə tövsiyə edilmiş ədəbiyyatları oxumaq, seminar 

məşğələ sualları üzrə hazırlaşmaq və konspektləşdirmək. 

2. Azərbaycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 

haqqında» Qanununun 3 və 4-cü maddələrini xüsusi olaraq kons-

pektləşdirmək və əzbər öyrənmək. 

3. Cinayət-axtarış hüququnun prinsiplərinin tətbiqinə dair fər-

di qaydada təcrübi misallar hazırlamaq. 

4. «Prinsip», «humanizm», «operativlik» və «konspirasiya» 

sözlərinin mənasını öyrənmək və konspektləşdirmək. 

 

Özünüyoxlama sualları: 

1. Prinsipin anlayışı və mahiyyəti. 

2. Cinayət-axtarış hüququnun prinsiplərinin anlayışı və ma-

hiyyəti. 

3. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsində prin-

siplərin rolu və əhəmiyyəti. 
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4. Cinayət-axtarış hüququnun prinsiplərinin sistemi. 

5. Cinayət-axtarış hüququnun ümumhüquqi prinsipləri. 

6. Qanunçuluq prinsipi və onun mahiyyəti. 

7. Humanistlik prinsipi və onun mahiyyəti. 

8. İnsan hüquq və azadlıqlarına hörmət prinsipi. 

        9.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində insan hüquq və azadlıqları-

nın təmin olunmasının formaları. 

        10.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində insan hüquq və azadlıqları-

nın təmini üçün qanunvericilikdə müəyyən olunmuş təminatlar. 

         11.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində insan hüquq və azadlıqları-

nın məhdudlaşdırılması əsasları və qaydası. 

         12.ƏAF subyektlərinin hərəkəti nəticəsində hüquqları pozulmuş 

şəxslərin şikayət hüququnun təmin edilməsi, onun hüquqi əsası. 

         13.ƏAF subyektlərinin hərəkəti nəticəsində hüquqları 

pozulmuş şəxslərin şikayət etdiyi orqanlar və onların şikayətlərinə 

baxılması. 

14. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsində bə-

rabərlik və onun mahiyyəti. 

15. Cinayət-axtarış hüququnun sahələrarası prinsipləri. 

16. Qanunla qorunan ictimai münasibətləri cinayətkar qəsdlər-

dən müdafiə etmək prinsipinin mahiyyəti. 

17. İşlərin icraatının obyektivliyi və tamlığı. 

18. Operativlik prinsipi və onun mahiyyəti. 

19. Nəzarət prinsipi və onun mahiyyəti. 

20. Cinayət-axtarış hüququnun sahəvi prinsipləri. 

21. Konspirasiya prinsipi və onun mahiyyəti. 

22. Aşkar və gizli iş üsullarının uzlaşdırılması prinsipi və 

onun mahiyyəti. 

23. Konfidentlərdən istifadə edilmə prinsipi və onun mahiyyə-

ti. 

24. Həmləvərlik prinsipi və onun mahiyyəti. 

25. Planlılıq prinsipi və onun mahiyyəti. 
 

Ədəbiyyat: 
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1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. 12 noyabr 1995-ci 

il. mad. 12, 24-71. 

2. Azərbaycan Respublikasının «Polis haqqında» Qanunu.            
28 oktyabr 1999-cu il. mad. 3-6. 

3. Azərbaycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haq-

qında» Qanunu. 28 oktyabr 1999-cu il. mad. 3, 4, 6-10, 13, 14, 16, 17. 
         4.Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. Bakı, 

2000. mad.442-452. 

         5.Azərbaycan Respublikasının «Vətəndaşların müraciətləri 

haqqında» Qanunu. 30 sentyabr 2015-ci il. 
         6.Azərbaycan Respublikasının «Vətəndaşların hüquq və azadlıqları-

nı pozan qərar və hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) məhkəməyə şikayət 

edilməsi haqqında» Qanunu. 11 iyun 1999-cu il. 
         7.«Daxili işlər orqanlarında vətəndaşların müraciətlərinə baxılması 

qaydası haqqında» Təlimat. DİN-in 05.01.2009-cu il tarixli 1 nömrəli əmri 

ilə təsdiq edilmişdir. 

         8.Ş.Hüseynov, B.Əliyev, E.İsmayılov. «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 
haqqında» Qanun sxemlərdə və əməliyyat-axtarış qanunvericiliyi». Dərs 

vəsaiti. Bakı, 2008. səh. 22-29 və 24-30. 

         9.F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları». 
Dərs vəsaiti. Bakı, 2014. səh. 28-46. 

        10.F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları. 

100 suala 100 cavab». Dərs vəsaiti. Bakı, 2014. səh. 21-24 və 46-52. 
         11.F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları 

fənni üzrə sxemlər albomu». Dərs vəsaiti. Bakı, 2015. səh. 15-19 və 31-

35. 

         12.F.Məmmədov, M.Mustafayev. «Cinayət-axtarış hüququnun əsas-
ları». Dərs vəsaiti. Bakı, 2002. səh. 42-52. 

         13.Ş.Hüseynov, R.Nəsirov, E.Muradov. «Əməliyyat-axtarış fəaliy-

yətinin əsasları». Dərs vəsaiti. Bakı, 2008. səh. 46-60. 
14. K.Səlimov, Ş.Hüseynov və başqaları. «Əməliyyat-axtarış fəaliy-

yətinin əsasları». I kitab. Bakı, «Çaşıoğlu» nəşriyyatı, 2008. səh. 43-60. 

15. A.Ö.Şumilov. «Osnovı uqolovno-rozısknoqo prava». Uçebnoe 
posobie. Moskva, 2000. str. 28-33. 
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MÖVZU 3. 

 

Cinayət-axtarış hüququnun mənbələri.  

 

Seminar məşğələ sualları: 

1. Cinayət-axtarış hüququnun mənbələrinin anlayışı və 

növləri. 

2. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin hüquqi əsaslarının anlayışı, 

mahiyyəti və sistemi. 

3. Cinayət-axtarış hüquq normalarının anlayışı, təsnifatı və 

növləri. 

4. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti sahəsində yaranan ictimai mü-

nasibətləri tənzimləyən qanunqüvvəli normativ hüquqi aktlar, onun 

sistemi və hüqüqi tənzimləmədə əhəmiyyəti. 

 

Metodiki göstərişlər 

 

                        Məşğələnin məqsədi: 

1. Cinayət-axtarış hüququnun mənbələri barədə biliklər əldə 

etmək. 
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2. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətini nizamlayan normativ hüquqi 

aktların sistemi barədə məlumat əldə etmək və onun təcrübədə 

tətbiqi qaydalarını öyrənmək. 

Mövzuya hazırlaşarkən, tövsiyə olunan ədəbiyyatlara və nor-

mativ hüquqi aktlara istinad etməklə, onun öyrənilməsinin məqsə-

dini, DİO-nun fəaliyyətində əhəmiyyətini təhlil etmək lazımdır. 

Seminar məşğələsinin birinci sualına hazırlaşarkən, cinayət-

axtarış hüququnun mənbələrini, onun növlərini və ümumi xarakte-

ristikasını təhlil etməklə öyrənmək lazımdır. Təhlil zamanı normativ 

hüquqi aktlar, normativ müqavilələr, hüquqi adətlər cinayət-axtarış 

hüququnun mənbəyi kimi araşdırılmalıdır. Bundan əlavə, cinayət-

axtarış hüququnun beynəlxalq-hüquqi mənbələri də öyrənilməlidir. 

Öyrənərkən, nəzəri və hüquqi mənbələrə istinad olunmaqla, təhlillər 

aparılmalı, fikirlər əsaslandırılmalıdır. 

Məşğələnin ikinci sualına hazırlaşarkən, əməliyyat-axtarış 

fəaliyyəti haqqında qanunvericilik təhlil olunmalı, bu sahədə yara-

nan ictimai münasibətlərin nizamlanma səviyyəsi öyrənilməlidir. 

Sonra, sistemli olaraq qanunvericiliyə daxil olan normativ hüquqi 

aktlar və onların məzmunu öyrənilməlidir. Əsas diqqət «Əməliyyat-

axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

yetirilməlidir. Belə ki, Qanunun təyinatı və strukturu təhlil olunub 

öyrənilməlidir. 

Üçüncü sual üzrə tövsiyə olunmuş ədəbiyyatlara və normativ 

hüquqi aktlara istinad edilməklə, cinayət-axtarış hüquq normaları, 

onların səciyyəvi xüsusiyyətləri, təsnifatı və növləri öyrənilməli, 

nəzəri və təcrübi misallarla fikirlər əsaslandırılmalıdır. 

Dördüncü suala hazırlaşarkən, əməliyyat-axtarış fəaliyyətini 

tənzimləyən və əməliyyat-axtarış qanunvericiliyi sisteminə daxil 

olan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Nazirlər Kabinetinin 

müvafiq normativ hüquqi aktları, onların məzmunu öyrənilməlidir. 

Sual üzrə eyni zamanda, əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata 

keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 

aktları, onların məzmunu və hüquqi tənzimləmədə əhəmiyyəti 

öyrənilməlidir. Öyrənərkən, bu sistemə daxil olan normativ hüquqi 
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aktlara istinad olunmalı, fikirlər hüquqi cəhətdən əsaslandı-

rılmalıdır. 
 

Seminar məşğələ üzrə tapşırıqlar: 

1. Mövzu üzrə tövsiyə edilmiş ədəbiyyatları oxumaq, seminar 

məşğələ sualları üzrə hazırlaşmaq və konspektləşdirmək. 

2. Azərbaycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 

haqqında» Qanununun 2-ci maddəsini əzbər öyrənmək. 

3. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin qanunqüvvəli normativ hü-

quqi aktlarla nizamlanmasına dair fərdi qaydada misallar hazırlamaq. 

4. Cinayət-axtarış hüquq normalarına və onların tərkib ele-

mentlərinə dair qanunvericiliyə istinad olunmaqla, fərdi qaydada 

misallar hazırlamaq. 

5. «Hipoteza», «dispozisiya», «sanksiya», «blanket» və 

«definitiv» sözlərinin mənasını öyrənmək və konspektləşdirmək. 
 

Özünüyoxlama sualları: 

1. Cinayət-axtarış hüququnun mənbələrinin anlayışı. 

2. Cinayət-axtarış hüququnun mənbələrinin növləri. 

3. Cinayət-axtarış hüququnun milli mənbələri. 

4. Normativ müqavilələr cinayət-axtarış hüququnun mənbəyi 

kimi. 

5. Cinayət-axtarış hüququnun beynəlxalq-hüquqi mənbələri. 

6. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin nizamasalma səviyyəsi. 

7. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin hüquqi əsaslarının anlayışı 

və mahiyyəti. 

8. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericilik və 

onun sistemi. 

9. «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Res-

publikası Qanununun təyinatı və strukturu. 

10.Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericilik siste-

minə daxil olan qanunqüvvəli normativ hüquqi aktlar. 

11.Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti sahəsində yaranan münasibət-

ləri tənzimləyən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin normativ 

hüquqi aktları. 
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12. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti sahəsində yaranan münasibət-

ləri tənzimləyən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

normativ hüquqi aktları. 

13. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktları. 

14.Cinayət-axtarış hüquq normalarının anlayışı və tərkib ele-

mentləri. 

15.Cinayət-axtarış hüquq normalarının təsnifatı və növləri. 

16.Cinayət-axtarış hüququnun maddi və prosessual normaları. 

17.Cinayət-axtarış hüququnun səlahiyyətverici, qadağanedici 

və məcburedici normaları. 

18.Cinayət-axtarış hüququnun xüsusiləşdirilmiş normaları 

(təsbitedici, definitiv və prinsip normaları). 

 

Ədəbiyyat: 
1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. 12 noyabr 1995-ci 

il. mad. 93, 147-149, 151-158. 

2. Azərbaycan Respublikasının «Normativ hüquqi aktlar haqqında» 

Konstitusiya Qanunu. 21 dekabr 2010-cu il. 
3. Azərbaycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haq-

qında» Qanunu. 28 oktyabr 1999-cu il. mad. 2. 

4. Azərbaycan Respublikasının «Narkotik vasitələrin, psixotrop 

maddələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi haqqında» Qanunu.   28 
iyun 2005-ci il. mad. 15, 24, 30-32. 

5. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin 10 avqust 

2012-ci il tarixli Q18-001-12 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Azərbay-
can Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin normativ hüquqi aktlarının ha-

zırlanması və qəbul edilməsi qaydalarına dair» Təlimat. 

6. Ş.Hüseynov, B.Əliyev, E.İsmayılov. «Əməliyyat-axtarış fəaliy-

yəti haqqında» Qanun sxemlərdə və əməliyyat-axtarış qanunvericiliyi». 
Dərs vəsaiti. Bakı, 2008. səh. 20-22. 

7. F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasla-

rı». Dərs vəsaiti. Bakı, 2014. səh. 47-72. 
8. F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları. 

100 suala 100 cavab». Dərs vəsaiti. Bakı, 2014. səh. 24-39. 
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         9.F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları 

fənni üzrə sxemlər albomu». Dərs vəsaiti. Bakı, 2015. səh. 20-25. 

10.F.Məmmədov, M.Mustafayev. «Cinayət-axtarış hüququnun 
əsasları». Dərs vəsaiti. Bakı, 2002. səh. 53-74. 

11. K.Səlimov, Ş.Hüseynov, A.Mahmudov və başqaları. «Əməliy-

yat-axtarış fəaliyyətinin əsasları». Dərs vəsaiti. I kitab. Bakı, «Çaşıoğlu» 
nəşriyyatı, 2008. səh. 198-235. 

12. Ş.Hüseynov, R.Nəsirov, E.Muradov. «Əməliyyat-axtarış fəaliy-

yətinin əsasları». Dərs vəsaiti. Bakı, 2008. səh. 69-83. 
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MÖVZU 4. 

 

Cinayət-axtarış hüquq münasibətləri. 

 

Seminar məşğələ sualları: 

1. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin anlayışı, mahiyyəti 

və səciyyəvi xüsusiyyətləri. 

2. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin quruluşu, tərkib 

elementləri. 

3. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin növləri. 
 

Metodiki göstərişlər 
 

                        Məşğələnin məqsədi: 

1. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin mahiyyəti və səciy-

yəvi xüsusiyyətləri barədə məlumat əldə etmək. 

2. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqə-

dar münasibətlərin qurulması və hüquqi tənzimlənməsinin qanuna-

uyğunluqlarını öyrənmək. 

Mövzuya hazırlaşarkən, tövsiyə olunan ədəbiyyatlara, nor-

mativ hüquqi aktlara və digər dərs vəsaitlərinə istinad etməklə, onun 

öyrənilməsinin məqsədlərini və DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində 

əhəmiyyətini təhlil etmək lazımdır. 

Mövzunun birinci sualına hazırlaşarkən, cinayət-axtarış hüqu-

qunun anlayışı təhlil olunmalı, həmin münasibətlərin səciyyəvi 

xüsusiyyətləri barədə biliklər əldə olunmalıdır. Eyni zamanda, cina-

yət-axtarış hüquq münasibətlərinin yaranması, dəyişməsi və xitam 

olunması halları öyrənilməli, digər hüquq münasibətləri ilə qarşılıqlı 

əlaqələri barədə bilik əldə olunmalıdır. 

Seminar məşğələnin ikinci sualı üzrə cinayət-axtarış hüququ 

sahəsində yaranan münasibətlərin tərkib elementləri öyrənilməlidir. 

Yəni, münasibətlərin obyekti, subyekti və həmin münasibətləri ya-

radan hüquqi faktlar təhlil olunmalıdır. 
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Seminar məşğələnin üçüncü sualı üzrə cinayət-axtarış hüquq 

münasibətlərinin təsnifatı üzrə növləri barədə biliklər əldə olunmalı, 

bu münasibətlərin hər bir növü təhlil olunmalı, onların məzmun və 

mahiyyəti, eyni zamanda onların yaranması, dəyişməsi və xitam 

olunması əsasları öyrənilməlidir. 

 

Seminar məşğələ üzrə tapşırıqlar: 

1. Mövzu üzrə tövsiyə edilmiş ədəbiyyatları oxumaq, seminar 

məşğələ sualları üzrə hazırlaşmaq və konspektləşdirmək. 

2. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin növlərini təhlil et-

mək və təcrübi misallar hazırlamaq. 
 

Özünüyoxlama sualları: 

1. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin anlayışı. 

2. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin xüsusiyyətləri. 

3. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin tərkib elementləri. 

4. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin obyekti. 

5. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin subyekti. 

6. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərini yaradan hüquqi 

faktlar. 

7. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin təsnifatı və növləri. 

8. Hüquqi məzmununa görə cinayət-axtarış hüquq münasibət-

lərinin növləri. 

9. Hüquqi faktların xarakterinə görə cinayət-axtarış hüquq 

münasibətlərinin növləri. 

10. Subyektlərin hüquqi statusuna və əlaqə xarakterinə görə 

cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin növləri. 

11. Sistemdaxili cinayət-axtarış hüquq münasibətləri. 

12.Sistemdənkənar cinayət-axtarış hüquq münasibətləri. 

13. Konfidensial cinayət-axtarış hüquq münasibətləri. 

14. Aşkar cinayət-axtarış hüquq münasibətləri. 
 

Ədəbiyyat: 
1. Azərbaycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haq-

qında» Qanunu. 28 oktyabr 1999-cu il. mad. 5. 



 27 

2. Ş.Hüseynov, B.Əliyev, E.İsmayılov. «Əməliyyat-axtarış fəaliy-

yəti haqqında» Qanun sxemlərdə və əməliyyat-axtarış qanunvericiliyi». 

Dərs vəsaiti. Bakı, 2008. səh. 30-31. 
3. F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasla-

rı». Dərs vəsaiti. Bakı, 2014. səh. 79-93. 

4. F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları. 
100 suala 100 cavab». Dərs vəsaiti. Bakı, 2014. səh. 39-46. 

5. F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları. 

Sxemlər albomu». Dərs vəsaiti. Bakı, 2015. səh. 26-30. 

6. F.Məmmədov, M.Mustafayev. «Cinayət-axtarış hüququnun əsas-
ları». Dərs vəsaiti. Bakı, 2002. səh. 24-29. 

7. V.V.Lazarev. «Ümumi hüquq və dövlət nəzəriyyəsi». Dərslik. 

Bakı, «Qanun» nəşriyyatı, 2007. səh. 209-227. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÖVZU 5. 

 

Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektləri. 
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Seminar məşğələ sualları: 

1. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin anlayışı və təs-

nifatı. 

2. DİO sistemində əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata 

keçirən xidmətlər, onların əsas vəzifələri və təşkilinin prinsipləri. 

3. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin hüquqları, vəzi-

fələri və səlahiyyətlərinin həddi. 

4. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin hüquqi və sosial 

müdafiəsi. 

 

Metodiki göstərişlər 

 

                        Məşğələnin məqsədi: 

1.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirmək səlahiyyə-

tinə malik subyektlər barədə məlumat əldə etmək, onların qanunla 

müəyyən olunmuş vəzifələri, hüquqları və səlahiyyətlərinin həddi 

barədə biliklər əldə etmək. 

2.DİO-da əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən 

orqanlar, onların sistemi, vəzifələri və işinin təşkili barədə biliklər 

əldə etmək, məlumatlanmaq. 

3.Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin dövlət müdafiə-

si, bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər, onun hüquqi əsası ba-

rədə biliklər əldə etmək. 

Mövzuya hazırlaşarkən, ilk növbədə tövsiyə olunmuş ədəbiy-

yat və normativ hüquqi aktlara istinad etməklə, onun öyrənilməsinin 

məqsədini və DİO-nun fəaliyyətində əhəmiyyətini təhlil etmək 

lazımdır. 

Seminar məşğələsinin birinci sualına hazırlaşarkən, «Əməliy-

yat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu-

nun 5-ci, Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 

214-cü maddələrinə istinad etməklə, təhlillər aparılmalı, əməliyyat-

axtarış fəaliyyətini həyata keçirən subyektlərin dairəsi, onların 

təsnifatı öyrənilməlidir. 
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Seminar məşğələsinin ikinci sualı üzrə daxili işlər orqanla-

rının cinayət-axtarış xidmətləri, onların vəzifələri, təşkilinin 

prinsipləri və onların mahiyyəti  barədə biliklər əldə olunmalıdır. 

Həmin xidmətlərin strukturu, funksiyaları, vəzifələri və işinin 

xüsusiyyətləri təhlil olunmalıdır. Sual üzrə eyni zamanda cinayət-

axtarış xidmətlərinin səlahiyyətləri təhlil olunmalı, əməliyyat-axtarış 

fəaliyyətini tam və ya məhdud həcmdə həyata keçirən orqanlar 

sistemli olaraq öyrənilməlidir. Öyrənilərkən, səlahiyyət baxımından 

sistemləşdirilməsinin mahiyyəti təhlil olunmalıdır. 

Üçüncü suala hazırlaşarkən, «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 

haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 6, 7 və 8-ci 

maddələri öyrənilib təhlil olunmalıdır. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 

subyektlərinin Qanunun həmin maddələrində qeyd olunan hər bir 

vəzifəsinin, hüququnun və onlara qadağan olunan hərəkətlərin 

mahiyyəti ayrı-ayrılıqda araşdırılaraq öyrənilməlidir. Əldə olunmuş 

biliklər təcrübi cəhətdən əlaqələndirilməlidir. 

Məşğələnin dördüncü sualına hazırlaşarkən, tövsiyə olunmuş 

ədəbiyyatlara, normativ hüquqi aktlara istinad etməklə, əməliyyat-

axtarış fəaliyyəti subyektlərinin hüquqi və sosial müdafiəsinin 

mahiyyəti barədə biliklər əldə olunmalıdır. İlk növbədə, «Əməliy-

yat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu-

nun 18-ci maddəsi təhlil olunmalıdır. Daha sonra, həmin Qanunun 

14-cü maddəsi öyrənilməlidir. Burada əsas diqqət ƏAF subyektləri-

ni məsuliyyətdən azad edən və onun hüquqi əsasına yönəldilməlidir. 

Sual üzrə eyni zamanda «Məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları 

işçilərinin dövlət müdafiəsi haqqında» Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 5-12, 14-19-cu maddələri təhlil olunmalı, əməliyyat-

axtarış fəaliyyətini həyata keçirən şəxslər barədə tətbiq edilən təhlü-

kəsizlik tədbirləri və onların tətbiq olunmasının hüquqi əsasları 

öyrənilməlidir. 

 

Seminar məşğələ üzrə tapşırıqlar: 

1. Mövzu üzrə tövsiyə edilmiş ədəbiyyatları oxumaq, seminar 

məşğələ sualları üzrə hazırlaşmaq və konspektləşdirmək. 
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2. Azərbaycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 

haqqında» Qanununun 5.6,7 və 8-ci maddələrini əzbər öyrənmək. 

3. «Subyekt» sözünün mənasını öyrənmək və 

konspektləşdirmək. 

 

Özünüyoxlama sualları: 

1. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin anlayışı və 

təsnifatı. 

2. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyekti hesab olunan or-

qanlar. 

         3.Daxili işlər orqanlarının cinayət-axtarış xidmətləri və onların 

təşkilinin prinsipləri. 

         4.Təşkilati-idarəçilik prinsipi üzrə ixtisaslaşma. 

         5.Xətt prinsipi üzə ixtisaslaşma. 

         6.Əməliyyat-ərazi prinsipi üzrə ixtisaslaşma. 

         7.DİO sistemində əməliyyat-axtarış fəaliyyətini tam və 

məhdud həcmdə həyata keçirən orqanlar. 

         8.DİO-da əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən vəzifəli 

şəxslərin təsnifatı. 

         9.Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin vəzifələri və 

onların mahiyyəti. 

         10.Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin hüquqları və 

onların mahiyyəti. 

         11.Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin səlahiyyətləri-

nin həddi. 

         12.Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin səlahiyyət böl-

güsü. 

          13.Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin məsuliyyəti və 

onun növləri. 

          14.Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin məsuliyyətini 

istisna edən hallar. 

 15.Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin hüquqi müda-

fiəsi. 
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 16.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektləri barəsində tət-

biq olunan təhlükəsizlik tədbirləri. 

 17.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektləri barəsində təh-

lükəsizlik tədbirlərinin tətbiq olunmasının və ləğv edilməsinin 

əsasları. 

 18.Dövlət tərəfindən müdafiə olunan əməliyyat-axtarış 

fəaliyyəti subyektlərinin hüquq və vəzifələri. 

 19.Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin sosial müda-

fiəsi. 

  20.Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin maddi-texniki 

təminatı. 

 

Ədəbiyyat: 
1. Azərbaycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haq-

qında» Qanunu. 28 oktyabr 1999-cu il. mad. 5-8, 14, 18, 21. 

2. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. Bakı, 

2000. mad. 86, 214. 

3. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. Bakı, 2000. 
mad. 36-38. 

4. Azərbaycan Respublikasının «Məhkəmə və hüquq-mühafizə 

orqanları işçilərinin dövlət müdafiəsi haqqında» Qanunu. 11 dekabr 1998-
ci il. 

5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyun 2001-ci il tarixli 

«Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsində əməliyyat-axtarış 
fəaliyyəti subyektlərinin səlahiyyət bölgüsü haqqında» Fərmanı. 

6. Ş.Hüseynov, B.Əliyev, E.İsmayılov. «Əməliyyat-axtarış fəaliy-

yəti haqqında» Qanun sxemlərdə və əməliyyat-axtarış qanunvericiliyi». 

Dərs vəsaiti. Bakı, 2008. səh. 24-36, 51-59, 75-78, 84-86. 
7. F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsas-

ları». Dərs vəsaiti. Bakı, 2014. səh. 115-172. 

8. F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları. 
100 suala 100 cavab». Dərs vəsaiti. Bakı, 2014. səh. 52-74. 

         9. F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları. 

Sxemlər albomu». Dərs vəsaiti. Bakı, 2015. səh. 36-51. 
10.F.Məmmədov, M.Mustafayev. «Cinayət-axtarış hüququnun 

əsasları». Dərs vəsaiti. Bakı, 2002. səh. 86-107. 
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11.Ş.Hüseynov, R.Nəsirov, E.Muradov. «Əməliyyat-axtarış fəaliy-

yətinin əsasları». Dərs vəsaiti. Bakı, 2008. səh. 170-194. 

         12.Ş.Hüseynov və başq. «Daxili işlər orqanlarının əməliyyat-axtarış 
fəaliyyəti». Ümumi və Xüsusi hissə. Dərs vəsaiti. Bakı, 2011. səh. 216-

222. 

13. A.Ö.Şumilov. «Osnovı uqolovno-rozısknoqo prava». Uçebnoe 
posobie. Moskva, 2000. str. 73-79. 

14. K.K.Qorəinov, V.S.Ovçinskiy, Q.K.Sinilov. «Operativno-

rozısknaə deətelğnostğ». Uçebnik. Moskva, 2010. str. 153-186. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÖVZU 6. 

 

Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını  

məhdudlaşdırmayan əməliyyat-axtarış tədbirləri. 

 

Seminar məşğələ sualları: 

1. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin anlayışı, mahiyyəti və 

hüquqi əsasları. 

2. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin təsnifatı və növləri. 

3. Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdırmayan 

əməliyyat-axtarış tədbirləri, onların mahiyyəti, obyekt və subyekt-

ləri. 
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4. Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdırmayan 

əməliyyat-axtarış tədbirlərinin tətbiqi qaydası və şərtləri. 

 

Metodiki göstərişlər 

 

                        Məşğələnin məqsədi: 

1. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin mahiyyəti, hüquqi əsasları, 

təsnifatı və növləri barədə biliklər əldə etmək. 

2. Əməliyyat-axtarış tədbirləri və cinayətkarlığa qarşı mübari-

zədə onların rolu və əhəmiyyəti barədə təsəvvür yaratmaq. 

3. Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdırmayan 

əməliyyat-axtarış tədbirlərinin mahiyyəti, onları həyata keçirən 

subyektlər barədə biliklər əldə etmək. 

4. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin tətbiqinin ümumi şərtlərini, 

qaydalarını öyrənmək, bu sahədə peşə vərdişlərinə yiyələnmək. 

Mövzuya hazırlaşarkən, ilk növbədə tövsiyə olunan ədəbiy-

yatlara və normativ hüquqi aktlara istinad etməklə, onun öyrənilmə-

sinin məqsədini, DİO-nun fəaliyyətində, cinayətkarlığa qarşı mü-

barizədə əhəmiyyətini təhlil etmək lazımdır. 

Seminar məşğələsinin birinci sualına hazırlaşarkən, əməliy-

yat-axtarış tədbirlərinin mahiyyətini, hüquqi əsaslarını təhlil etməli, 

onların cinayətkarlığa qarşı mübarizədə rolu və əhəmiyyəti barədə 

biliklər əldə olumalıdır. 

Seminar məşğələsinin ikinci sualı üzrə əməliyyat-axtarış təd-

birlərinin təsnifatı və növləri təhlil olunmalı, hansı əsaslarla təsnif-

ləşdirildiyi və təsnifata uyğun olaraq növləri barədə biliklər əldə 

olunmalıdır. Müdavimlər suala cavab verərkən, fikirlərini hüquqi 

cəhətdən və təcrübi misallarla əlaqələndirməlidirlər. 

Seminar məşğələsinin üçüncü sualına hazırlaşarkən, vətəndaş-

ların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdırmayan əməliyyat-axtarış 

tədbirlərinin hər birinin ayrı-ayrılıqda mahiyyəti öyrənilməlidir. 

Öyrənilərkən, həmin tədbirlərin obyekti, həyata keçirmək səla-

hiyyətinə malik subyektlər təhlil olunmalıdır. Bununla əlaqədar, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyun 2001-ci il tarixli 
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«Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsində əməliyyat-

axtarış subyektlərinin səlahiyyət bölgüsü haqqında» Fərmanına is-

tinad olunmalıdır. 

Seminar məşğələsinin dördüncü sualı üzrə Azərbaycan Res-

publikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanununun 

10, 13-15-ci maddələri ilk növbədə öyrənilməli və təhlil olunmalı-

dır. Konstitusion hüquqları məhdudlaşdırmayan əməliyyat-axtarış 

tədbirlərinin tətbiqinin şərtləri, həyata keçirilmə qaydası və bununla 

əlaqədar digər hüquqi nizamlanma məsələlərinə dair biliklər əldə 

olunmalıdır. Tətbiqi şərtləri öyrənilərkən, təcrübi misallarla əlaqə-

ləndirilməlidir. 
 

 

         

 

 

Seminar məşğələ üzrə tapşırıqlar: 

1. Mövzu üzrə tövsiyə edilmiş ədəbiyyatları, normativ hüquqi 

aktları oxumaq, seminar məşğələ sualları üzrə hazırlaşmaq və 

konspektləşdirmək. 

         2.Azərbaycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 

haqqında» Qanununun 10,13 və 14-cü maddələrini əzbər öyrənmək. 

         3. «Soraqlaşma», «kriminogen», «tədqiq» və «eksperment» 

sözlərinin mənasını öyrənmək və konspektləşdirmək. 
 

 

Özünüyoxlama sualları: 

1. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin anlayışı. 

2. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin mahiyyəti. 

3. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin hüquqi əsasları. 

4. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin təsnifatı. 

5. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin növləri. 

6. Cinayətkarlığa qarşı mübarizədə əməliyyat-axtarış tədbirlə-

rinin rolu və əhəmiyyəti. 
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7.Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdırmayan 

əməliyyat-axtarış tədbirlərinin növləri. 

8. «Vətəndaşların sorğusu» əməliyyat-axtarış tədbirinin ma-

hiyyəti, obyekti və onu həyata keçirən subyektlər. 

9. «Soraqlaşma» əməliyyat-axtarış tədbirinin mahiyyəti, ob-

yekti və onu həyata keçirən subyektlər. 

10.«Məhkumların məktublarının yoxlanılması» əməliyyat-ax-

tarış tədbirinin mahiyyəti, obyekti və onu həyata keçirən subyektlər. 

11. «Nəqliyyat vasitələrinə baxış keçirilməsi» əməliyyat-

axtarış tədbirinin mahiyyəti və onu həyata keçirən subyektlər. 

12.«Binaların, o cümlədən yaşayış yerlərinin, hasarlanmış 

tikinti obyektlərinin, qurğuların, torpaq sahələrinin, nəqliyyat vasi-

tələrinin və digər obyektlərin müşahidəsi» əməliyyat-axtarış 

tədbirinin mahiyyəti və onu həyata keçirən subyektlər. 

13.«Şəxsiyyətin eyniləşdirilməsi» əməliyyat-axtarış tədbirinin 

mahiyyəti, obyekti və onu həyata keçirən subyektlər. 

14.«Nəzarət qaydasında mal alınması» əməliyyat-axtarış təd-

birinin mahiyyəti, obyekti və onu həyata keçirən subyektlər. 

15.«Nəzarətli göndəriş» əməliyyat-axtarış tədbirinin mahiyyə-

ti, obyekti və onu həyata keçirən subyektlər. 

16.«Əşya və sənədlərin tədqiqi» əməliyyat-axtarış tədbirinin 

mahiyyəti, obyekti və onu həyata keçirən subyektlər. 

17.«Müqayisəli tədqiq üçün nümunələrin toplanması» əməliy-

yat-axtarış tədbirinin mahiyyəti, obyekti və onu həyata keçirən 

subyektlər. 

18.«Cinayətkar qruplara və ya kriminogen obyektlərə daxil 

edilmə» əməliyyat-axtarış tədbirinin mahiyyəti, obyekti və onu hə-

yata keçirən subyektlər. 

19.«Hüquqi şəxslərin yaradılması» əməliyyat-axtarış tədbiri-

nin mahiyyəti və onu həyata keçirən subyektlər. 

20.«Əməliyyat eksperimenti, yəni cinayətkar fəaliyyəti təqlid 

edən davranış modelinin tətbiqi» əməliyyat-axtarış tədbirinin ma-

hiyyəti, obyekti və onu həyata keçirən subyektlər. 
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21.Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdırma-

yan əməliyyat-axtarış tədbirlərinin tətbiqi şərtləri. 

22.Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsinə rəh-

bərlik. 

23.Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin tətbiqini qeyri-mümkün 

edən hallar. 

24. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinə son qoyulduğu hallar. 

25.Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi zamanı 

məlumatların mühafizəsi və aşkarlanması şərtləri. 
 

Ədəbiyyat: 
1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. 12 noyabr 1995-ci 

il. mad. 12, 24-71. 

2. Azərbaycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haq-
qında» Qanunu. 28 oktyabr 1999-cu il. mad. 10-14. 

3. Azərbaycan Respublikasının «Narkotik vasitələrin, psixotrop 

maddələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi haqqında» Qanunu.    
28 iyun 2005-ci il. mad. 15, 24, 30-32. 

4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Narkotik vasitələrin, 

psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi haqqında» 
Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə» 

Fərmanı. 22 may 2007-ci il. 

5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyun 2001-ci il tarixli 

«Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsində əməliyyat-axtarış 
fəaliyyəti subyektlərinin səlahiyyət bölgüsü haqqında» Fərmanı. 

6. Ş.Hüseynov, B.Əliyev, E.İsmayılov. «Əməliyyat-axtarış fəa-

liyyəti haqqında» Qanun sxemlərdə və əməliyyat-axtarış qanunvericiliyi». 
Dərs vəsaiti. Bakı, 2008. səh. 37-59. 

7. F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasla-

rı». Dərs vəsaiti. Bakı, 2014. səh. 172-205. 
8. F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları. 

100 suala 100 cavab». Dərs vəsaiti. Bakı, 2014. səh. 74-94. 

         9.F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları. 

Sxemlər albomu». Dərs vəsaiti. Bakı, 2015. səh. 52-74. 
10. F.Məmmədov, M.Mustafayev. «Cinayət-axtarış hüququnun 

əsasları». Dərs vəsaiti. Bakı, 2002. səh. 129-149, 166-175. 
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11. Ş.Hüseynov, R.Nəsirov, E.Muradov. «Əməliyyat-axtarış fəaliy-

yətinin əsasları». Dərs vəsaiti. Bakı, 2008. səh. 106-121. 

12. F.Muradov, N.Salmanzadə. «Daxili işlər orqanlarının əməliy-
yat-axtarış fəaliyyəti. 100 suala 100 cavab». Dərs vəsaiti. Bakı, 2014. səh. 

27-60. 

13. A.A.Çuvilёv. «Operativno-rozısknoe pravo». Moskva, 1999. 
str. 35-48. 

14. K.K.Qorəinov, V.S.Ovçinskiy, Q.K.Sinilov. «Operativno-

rozısknaə deətelğnostğ». Uçebnik. Moskva, 2010. str. 281-288. 

MÖVZU 7. 

 

Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını  

məhdudlaşdıran əməliyyat-axtarış tədbirləri. 

 

Seminar məşğələ sualları: 

1. Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdıran 

əməliyyat-axtarış tədbirlərinin anlayışı, mahiyyəti və hüquqi əsas-

ları. 

2. Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdıran 

əməliyyat-axtarış tədbirlərinin növləri, obyekt və subyektləri. 

3. Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdıran 

əməliyyat-axtarış tədbirlərinin tətbiqinin şərtləri. 

4. Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdıran 

əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsinin təşkili. 

 

Metodiki göstərişlər 

 

                        Məşğələnin məqsədi: 

1.Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdıran 

əməliyyat-axtarış tədbirləri, onların mahiyyəti, həyata keçirən 

subyektlər, tətbiq edilməsinin cinayətkarlıqla mübarizədə rolu və 

əhəmiyyəti barədə biliklər əldə etmək. 

2.Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdıran 

əməliyyat-axtarış tədbirlərinin tətbiqinin şərtlərini, qaydasını, hüqu-
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qi tənzimlənməsini öyrənmək, bu sahədə bilik və bacarıqlar əldə 

etmək. 

Mövzuya hazırlaşarkən, ilk növbədə tövsiyə olunmuş ədəbiy-

yat və normativ hüquqi aktlara istinad etməklə, onun öyrənilməsinin 

məqsədini, DİO-nun fəaliyyətində, cinayətkarlığa qarşı mübarizədə 

əhəmiyyətini təhlil etmək lazımdır. 

Seminar məşğələsinin birinci sualına hazırlaşarkən, vətəndaş-

ların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdıran əməliyyat-axtarış 

tədbirlərinin mahiyyəti, səciyyəvi xüsusiyyətləri, hüquqi əsasları 

öyrənilməlidir. 

Məşğələnin ikinci sualına hazırlaşarkən, vətəndaşların konsti-

tusion hüquqlarını məhdudlaşdıran əməliyyat-axtarış tədbirləri təhlil 

olunmalı, hər birinin ayrı-ayrılıqda mahiyyəti, tətbiq olunduğu 

hallar, məqsədi və cinayətkarlıqla mübarizədə vəzifələri və əhə-

miyyəti barədə biliklər əldə olunmalıdır. Öyrənərkən, həmin təd-

birlərin obyekti, həyata keçirmək səlahiyyətinə malik subyektlər xü-

susi olaraq təhlil olunmalıdır. Bunun üçün Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 19 iyun 2001-ci il tarixli «Əməliyyat-axtarış tədbir-

lərinin həyata keçirilməsində əməliyyat-axtarış subyektlərinin 

səlahiyyət bölgüsü haqqında» Fərmanına istinad olunmalıdır. 

Seminar məşğələsinin üçüncü sualı üzrə vətəndaşların konsti-

tusion hüquqlarını məhdudlaşdıran əməliyyat-axtarış tədbirlərinin 

tətbiqinin şərtləri öyrənilməlidir. Bunun üçün Azərbaycan Respubli-

kasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanununun 10, 13, 

14-cü maddələri təhlil olunmalıdır. 

Seminar məşğələsinin dördüncü sualına hazırlaşarkən, Azər-

baycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» 

Qanununun 10-cu, Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual 

Məcəlləsinin 445-448-ci maddələri təhlil olunmalıdır. Təhlil za-

manı, tədbirlərin həyata keçirilməsinin təşkili qaydaları öyrənilməli-

dir. Əsasən, tədbirlərin keçirilməsi barədə prokurora və məhkəməyə 

müraciət edilməsi, müraciətlərə baxılması və qərar qəbul edilməsi 

qaydaları öyrənilməlidir. Eyni zamanda, məhkəmə qərarı olmadan 
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bu cür tədbirlərin həyata keçirildiyi hallar və onun təşkili qaydaları 

barədə də biliklər əldə olunmalıdır. 
 

Seminar məşğələ üzrə tapşırıqlar: 

1. Mövzu üzrə tövsiyə edilmiş ədəbiyyatları, normativ hüquqi 

aktları oxumaq, seminar məşğələ sualları üzrə hazırlaşmaq və 

konspektləşdirmək. 

         2.Azərbaycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 

haqqında» Qanununun 10,13 və 14-cü maddələrini əzbər öyrənmək. 

 

Özünüyoxlama sualları: 

1.Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdıran 

əməliyyat-axtarış tədbirlərinin anlayışı. 

2.Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdıran 

əməliyyat-axtarış tədbirlərinin hüquqi əsasları. 

3.Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdıran 

əməliyyat-axtarış tədbirlərinin növləri. 

4. «Telefon danışıqlarına qulaqasma» əməliyyat-axtarış tədbi-

rinin mahiyyəti, obyekti və onu həyata keçirən subyektlər. 

5. «Poçt, teleqraf və digər göndərişlərin yoxlanılması» əmə-

liyyat-axtarış tədbirinin mahiyyəti, obyekti və onu həyata keçirən 

subyektlər. 

6. «Texniki rabitə kanallarından və digər texniki vasitələrdən 

informasiyanın çıxarılması» əməliyyat-axtarış tədbirinin mahiyyəti, 

obyekti və onu həyata keçirən subyektlər. 

7. «Binalara, o cümlədən yaşayış yerlərinə, hasarlanmış tikinti 

obyektlərinə, qurğulara və torpaq sahələrinə daxil olma və baxış ke-

çirmə» əməliyyat-axtarış tədbirinin mahiyyəti, obyekti və onu hə-

yata keçirən subyektlər. 

8. «İnsanların güdülməsi» əməliyyat-axtarış tədbirinin mahiy-

yəti, obyekti və onu həyata keçirən subyektlər. 

9. «Texniki vasitələrdən istifadə etməklə və ya səs yazan, vi-

deo, foto, kino və digər çəkiliş cihazlarının quraşdırılması yolu ilə 

mənzilin müşahidəsi» əməliyyat-axtarış tədbirinin mahiyyəti, ob-

yekti və onu həyata keçirən subyektlər. 
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10.Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdıran 

əməliyyat-axtarış tədbirlərinin tətbiqi şərtləri və onun hüquqi əsası. 

11.Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdıran əmə-

liyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar prokurorluq 

və məhkəməyə müraciət edilməsi qaydası və onun hüquqi əsası. 

12. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə əla-

qədar vəsatətin tərtib olunması və ona verilən tələblər. 

13. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə əla-
qədar vəsatətə prokuror tərəfindən baxılma qaydası və onun hüquqi 
əsası. 

14. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə 
əlaqədar müraciətlərə məhkəmədə baxılma qaydası və onun hüquqi 
əsası. 

15. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqə-
dar məhkəmə tərəfindən qəbul edilən qərar və ona verilən tələblər. 

16. Konstitusion hüquqları məhdudlaşdıran əməliyyat-axtarış 
tədbirlərinin həyata keçirildiyi hallar və onun hüquqi əsası. 

 
Ədəbiyyat: 

1. Azərbaycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqın-

da» Qanunu. 28 oktyabr 1999-cu il. mad. 1, 10-14, 16, 19, 19-1, 20-21. 

2. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. Bakı, 

2000. mad. 445-448. 

3. Azərbaycan Respublikasının «Rabitə haqqında» Qanunu.         20 

iyun 1997-ci il. mad. 31, 31-1. 

4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyun 2001-ci il tarixli 

«Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsində əməliyyat-axtarış 

fəaliyyəti subyektlərinin səlahiyyət bölgüsü haqqında» Fərmanı. 

5. Ş.Hüseynov, B.Əliyev, E.İsmayılov. «Əməliyyat-axtarış fəaliy-

yəti haqqında» Qanun sxemlərdə və əməliyyat-axtarış qanunvericiliyi». 

Dərs vəsaiti. Bakı, 2008. səh. 37-42, 47-59, 78-84. 

6. F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasla-

rı». Dərs vəsaiti. Bakı, «Mütərcim» nəşriyyatı, 2014. səh. 205-225. 

7. F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları. 

100 suala 100 cavab». Dərs vəsaiti. Bakı, 2014. səh. 94-111. 
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         8.F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları. 

Sxemlər albomu». Dərs vəsaiti. Bakı, 2015. səh. 75-85. 

         9.F.Məmmədov, M.Mustafayev. «Cinayət-axtarış hüququnun əsas-

ları». Dərs vəsaiti. Bakı, 2002. səh. 150-152, 156-175. 

10. Ş.Hüseynov, R.Nəsirov, E.Muradov. «Əməliyyat-axtarış fəaliy-

yətinin əsasları». Dərs vəsaiti. Bakı, 2008. səh. 121-129, 137-144. 

11. F.Muradov, N.Salmanzadə. «Daxili işlər orqanlarının əməliy-

yat-axtarış fəaliyyəti. 100 suala 100 cavab». Dərs vəsaiti. Bakı, 2014. səh. 

34-39, 41-43, 68-87. 

12. A.A.Çuvilёv. «Operativno-rozısknoe pravo». Moskva, 1999. 

str. 48-55. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÖVZU 8. 

Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün  

səbəblər və əsaslar. 

 

Seminar məşğələ sualları: 

1. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün sə-

bəblərin anlayışı, hüquqi əsası, mahiyyəti və təsnifatı. 

2. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün 

əsaslar və onların mahiyyəti. 

         3.Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti ilə əlaqədar qəbul edilən 

qərarların növləri və formaları. 
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         4.Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti ilə əlaqədar qəbul edilən qərar-

ların tərkib hissələri və onun tərtib olunmasına verilən tələblər. 

 

 

Metodiki göstərişlər 

 

                        Məşğələnin məqsədi: 

1. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün sə-

bəb və əsaslar, onların mahiyyəti, hüquqi əsasları barədə biliklər 

əldə etmək. 

2. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi barədə 

qərar qəbul edildiyi hallar, onun hüquqi əsasını öyrənmək, bu sa-

hədə bilik və bacarıqlar əldə etmək. 

3. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqə-

dar qəbul edilən qərarların məzmunu, forma və növləri barədə 

biliklər əldə etmək. 

4. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqə-

dar qərarların tərtib olunmasına verilən tələblər barədə biliklər əldə 

etmək və bu sahədə bacarıqlara yiyələnmək. 

Mövzuya hazırlaşarkən, tövsiyə olunan ədəbiyyatlara və nor-

mativ hüquqi aktlara istinad etməklə, onun öyrənilməsinin məqsə-

dini, DİO-nun fəaliyyətində əhəmiyyətini təhlil etmək lazımdır. 

Seminar məşğələsinin birinci sualına hazırlaşarkən, əməliy-

yat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün səbəblərinin anlayı-

şı, mahiyyəti, hüquqi əsasları və təsnifatı təhlil olunmalı, əməliyyat-

axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsinin əsaslandırılmasında rolu 

öyrənilməlidir. «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan 

Respublikası Qanununun  11-ci maddəsinin II hissəsinə əsasən və 

tövsiyə olunmuş ədəbiyyatlara istinad etməklə, səbəblərin hər birinin 

mahiyyəti və məzmunu öyrənilməlidir. Öyrənilərkən, eyni zamanda 

əldə olunan biliklər təcrübi cəhətdən əlaqələndirilməlidir. Bunun 

üçün hər bir səbəbə dair müdavimlər fərdi qaydada təcrübi misallar 

hazırlamalıdırlar. 
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Məşğələnin ikinci sualı üzrə əməliyyat-axtarış tədbirlərinin 

həyata keçirilməsi üçün əsaslar, onların mahiyyəti, məzmunu, hüqu-

qi əsası öyrənilməlidir. «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-ci maddəsinin III hissəsin-

də nəzərdə tutulmuş əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçiril-

məsi əsasları olan məhkəmənin (hakimin), istintaq orqanının, 

əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin səlahiyyətli subyektinin qərarları, 

onların mahiyyəti ayrı-ayrılıqda öyrənilməli, əldə olunan biliklər 

təcrübə ilə əlaqələndirilməlidir. Eyni zamanda Azərbaycan Respub-

likasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanununun 11-ci 

maddəsinin IV hissəsinə istinad edilməli, orada nəzərdə tutulmuş 

əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi barədə qərar qəbul 

edildiyi hallar öyrənilməli, hər birinin mahiyyəti və məzmunu 

barədə biliklər əldə olunmalıdır. 

Məşğələnin üçüncü sualına hazırlaşarkən, əməliyyat-axtarış 

fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar qəbul edilən qərarların 

növləri təhlil olunmalı, təsnifatına və növlərinə uyğun olaraq sis-

temli şəkildə hər bir növünün mahiyyəti, xüsusiyyətləri barədə bi-

liklər əldə olunmalıdır. Bununla əlaqədar əldə olunmuş biliklər 

təcrübi fəaliyyətlə əlaqələndirilməlidir. Bunun üçün qərarın hər bir 

növünə uyğun təcrübi misallar hazırlamaq lazımdır. Sual üzrə eyni 

zamanda qərarın formaları təhlil olunmalı, əmr, tapşırıq, onların 

mahiyyəti öyrənilməlidir. 

Seminar məşğələsinin dördüncü sualı üzrə əməliyyat-axtarış 

fəaliyyəti sahəsində qəbul edilən qərarların tərkib hissələri təhlil 

olunmalı və hər birinin məzmunu barədə biliklər əldə olunmalıdır. 

Eyni zamanda, qərarın tərtib olunması qaydası, buna verilən tələblər 

və hər bir tələbin mahiyyəti, məzmunu öyrənilməlidir. 
 

Seminar məşğələ üzrə tapşırıqlar: 

1. Mövzu üzrə tövsiyə edilmiş ədəbiyyatları, normativ hüquqi 

aktları oxumaq, seminar məşğələ sualları üzrə hazırlaşmaq və 

konspektləşdirmək. 

         2.Azərbaycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 

haqqında» Qanununun 11 və 12-ci maddələrini əzbər öyrənmək. 
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2. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsinin səbəb 

və əsaslarına dair təcrübi misallar hazırlamaq. 

 

Özünüyoxlama sualları: 

1. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün sə-

bəb və əsasların hüquqi əsası. 

2. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün sə-

bəblərin anlayışı və mahiyyəti. 

3.Fiziki şəxslərin ərizələrinin, müəssisə, idarə, təşkilatların 

vəzifəli şəxslərinin müraciətlərinin mahiyyəti. 

4. Kütləvi informasiya vasitələrində dərc olunmuş məlumat-

ların mahiyyəti. 

5. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin bilavasitə əldə 

etdikləri məlumatların mahiyyəti. 

6. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin digər subyektlərinin yazılı 

sorğularının mahiyyəti. 

7. Azərbaycan Respublikasının ali dövlət hakimiyyəti orqan-

larını və xüsusi obyektlərini mühafizə edən orqanlarının yazılı sor-

ğularının mahiyyəti əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata 

keçirilməsinin səbəbi kimi. 

8. Cinayət işləri üzrə təhqiqatı və ya istintaqı aparan şəxslərin 

yazılı tapşırıqlarının mahiyyəti. 

         9.Xarici dövlətlərin hüquq-mühafizə orqanlarının və ya mü-

vafiq beynəlxalq təşkilatlarının rəsmi sorğularının mahiyyəti. 

10. Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti subyektlərinin yazılı 

sorğularının mahiyyəti. 

11. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün 

səbəblərin təsnifatı. 

12. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün 

faktiki və hüquqi səbəblər. 

15. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün 

əsasların anlayışı və mahiyyəti. 

16.Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti ilə əlaqədar məhkəmənin 

(hakimin) qəbul etdiyi qərarların mahiyyəti və hüquqi əsası. 
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17.Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə əla-

qədar məhkəmə qərarlarının qəbul olunma qaydası, onun hüquqi 

əsası. 

18.Əməliyyat-axtarış tədbirlərinə dair qərarların qanuniliyinin 

və əsaslılığının yoxlanılması. 

19.Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti ilə əlaqədar istintaq orqanının 

qəbul etdiyi qərarların mahiyyəti və hüquqi əsası. 

20. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin səlahiyyətli subyektlərinin 

qəbul etdiyi qərarların mahiyyəti və hüquqi əsası. 

21.Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi barədə 

qərarların qəbul edildiyi hallar. 

22.Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti sahəsində qəbul edilən qərar-

ların təsnifatı və növləri. 

23. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti sahəsində qəbul edilən qərar-

ların formaları. 

24. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əla-

qədar verilən əmr və tapşırıqlar, onların mahiyyəti. 

         25. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti ilə əlaqədar qəbul edilən qə-

rarların tərkib hissələri.  

         26. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti ilə əlaqədar qəbul edilən qə-

rarların tərtib olunmasına verilən tələblər. 

 

Ədəbiyyat: 
1. Azərbaycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haq-

qında» Qanunu. 28 oktyabr 1999-cu il. mad. 11, 12. 

2. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. Ba-

kı, 2000. mad. 204-210,442-452. 
3. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin 680 nömrəli 

03.11.2011-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş «Törədilmiş və hazırlanan 

cinayət və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması 

qaydaları haqqında» Təlimat. 
4. Ş.Hüseynov, B.Əliyev, E.İsmayılov. «Əməliyyat-axtarış fəaliy-

yəti haqqında» Qanun sxemlərdə və əməliyyat-axtarış qanunvericiliyi». 

Dərs vəsaiti. Bakı, 2008. səh. 42-45. 
5. F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasla-

rı». Dərs vəsaiti. Bakı, 2014. səh. 225-254. 
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         6.F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları. 

100 suala 100 cavab». Dərs vəsaiti. Bakı, 2014. səh.105-114. 

          7.F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları. 
Sxemlər albomu». Dərs vəsaiti. Bakı, 2015. səh. 86-96. 

   8.F.Məmmədov, M.Mustafayev. «Cinayət-axtarış hüququnun əsas-

ları». Dərs vəsaiti. Bakı, 2002. səh. 154-165. 
   9.Ş.Hüseynov, R.Nəsirov, E.Muradov. «Əməliyyat-axtarış fəaliy-

yətinin əsasları». Dərs vəsaiti. Bakı, 2008. səh. 129-137. 

       10. A.Ö.Şumilov. «Osnovı uqolovno-rozısknoqo prava». Uçebnoe 

posobie. Moskva, 2000. str. 146-154. 
  11.K.K.Qorəinov, V.S.Ovçinskiy, Q.K.Sinilov. «Teoriə operativno-ro-

zısknoy deətelğnosti». Uçebnik. Moskva, 2010. str. 289-298. 

MÖVZU 9. 

 

Əməliyyat-qeydiyyat işi və əməliyyat- axtarış tədbirlərinin 

nəticələrindən istifadə olunması. 

 

Seminar məşğələ sualları: 

1. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin informasiya təminatının 

anlayışı, mahiyyəti və həyata keçirilməsinin hüquqi əsası. 

2. Əməliyyat-qeydiyyat işinin anlayışı, məqsədi və əməliy-

yat-qeydiyyat işlərinin növləri. 

3. Əməliyyat-qeydiyyat işinin həyata keçirilməsinə verilən 

tələblər, başlanılması və xitam olunması əsasları. 

         4.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin nəticələrinin mahiyyəti, 

istifadə olunmasının istiqamətləri, hüquqi əsası və ona verilən 

tələblər. 

 

Metodiki göstərişlər 

 

                        Məşğələnin məqsədi: 

1. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin informasiya ilə təmin olun-

ması, bu məqsədlə informasiyaların əldə olunması, sistemləşdiril-

məsi, saxlanılması, istifadə olunması qaydalarını öyrənmək və 
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bununla əlaqədar fəaliyyətin hüquqi tənzimlənməsinə dair biliklər 

əldə etmək, eyni zamanda peşə bacarığına yiyələnmək. 

2. Əməliyyat-qeydiyyat işinin mahiyyəti, həyata keçirilməsi-

nin məqsədi və hüquqi əsasları barədə biliklər əldə etmək. 

3. Əməliyyat-qeydiyyat işlərinin növləri, məzmunu, başlanıl-

masının və xitam olunmasının əsasları və hüquqi tənzimlənməsi ba-

rədə biliklər əldə etmək və peşə bacarıqlarına yiyələnmək. 

4.Əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində toplanmış materialla-

rının mahiyyəti, istifadə olunma istiqamətləri və qaydası barədə 

biliklər əldə etmək. 

Mövzuya hazırlaşarkən, tövsiyə olunan ədəbiyyatlara və nor-

mativ hüquqi aktlara istinad etməklə, onun öyrənilməsinin məqsədi-

ni, DİO-nun fəaliyyətində əhəmiyyətini təhlil etmək lazımdır. 

Seminar məşğələsinin birinci sualına hazırlaşarkən, ilk 

növbədə əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin informasiya təminatının 

anlayışı, mahiyyəti və hüquqi əsası təhlil olunmalı, informasiyaların 

əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsində rolu, əhəmiy-

yəti öyrənilməlidir. Sonra əməliyyat xarakterli informasiyaların 

təsnifatı və növləri təhlil olunmalı, əsasən bu informasiyaların əldə 

olunması, sistemləşdirilməsi, saxlanılması, istifadə olunma qaydası 

və istiqamətləri öyrənilməlidir. Öyrənilərkən, əsas diqqət əməliyyat 

uçotlarına yönəlməli, tövsiyə olunmuş ədəbiyyatlara istinad 

olunmaqla, bununla əlaqədar biliklər əldə olunmalıdır. Bu zaman 

uçotların növləri, aparılmasına verilən tələblər, uçotlardan istifadə 

və s. barədə biliklər əldə olunmalıdır. 

Əməliyyat xarakterli informasiyalar əsasən əməliyyat-axtarış 

tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəticəsində əldə olunur. «Əmə-

liyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanu-

nunun 15-ci maddəsinin III hissəsinə əsasən, əməliyyat-axtarış 

tədbirlərinin nəticələri əməliyyat-qeydiyyat işində əks edilməli və 

sistemləşdirilməlidir. Odur ki, seminar məşğələsinin ikinci sualına 

hazırlaşarkən, əməliyyat-qeydiyyat işinin anlayışı, mahiyyəti, hə-

yata keçirilməsinin məqsədi və hüqüqi əsası təhlil edilib 
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öyrənilməlidir. Təhlil zamanı əməliyyat-qeydiyyat işlərinin növləri 

barədə biliklər əldə olunmalıdır. 

Seminar məşğələsinin üçüncü sualı üzrə əməliyyat-qeydiyyat 

işinin həyata keçirilməsinə verilən tələblər, başlanılması əsasları, 

halları və eyni zamanda xitam olunmasının əsasları barədə biliklər 

əldə olunmalıdır.Bunun üçün«Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqın-

da» Azərbaycan Respublikası Qanununun 11 və15-ci maddələri 

təhlil olunmalıdır.  

Seminar məşğələsinin dördüncü sualına hazırlaşarkən, 

əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticələrinin mahiyyəti təhlil 

olunmalı, əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində toplanmış 

materialların istifadə edilməsi istiqamətləri, ona verilən tələblər 

öyrənilməlidir. Bunun üçün əsasən «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 

haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 16-cı maddəsi 

təhlil olunmalıdır. İstifadə edilmə istiqamətləri öyrənilərkən, nəticə-

lərin cinayət-prosessual qanunvericiliyə uyğun olaraq cinayət 

prosesi zamanı istifadəsi diqqət mərkəzində olmalıdır. Yəni, 

əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticələrinin cinayət təqibinin baş-

lanılmasının səbəb və əsası kimi, cinayət təqibi üzrə sübut kimi və 

eləcə də, istintaq hərəkətlərinin təşkili, həyata keçirilməsi üçün 

istifadə edilməsi ayrı-ayrılıqda təhlil olunmalıdır. 

Sual üzrə eyni zamanda əməliyyat-axtarış tədbirləri 

nəticəsində toplanmış materialların rəsmiləşdirilməsi qaydası təhlil 

olunmalıdır. Materialların cinayət-prosessual fəaliyyəti həyata 

keçirən orqanlara təqdim edilməsi, prosessual qanunvericiliyə 

uyğun olaraq rəsmiləşdirilməsi, qanunla müəyyən olunmuş tələblər, 

nəticələrin istifadə edilməsini istisna edən hallar və onun hüquqi 

əsası öyrənilməlidir. Suala hazırlaşarkən, «Əməliyyat-axtarış fəaliy-

yəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 16-cı, Cina-

yət-Prosessual Məcəllənin 137-145-ci maddələrinə mütləq qaydada 

istinad olunmalıdır. 

 

Seminar məşğələ üzrə tapşırıqlar: 



 49 

        1.Mövzu üzrə tövsiyə edilmiş ədəbiyyatları, normativ hüquqi 

aktları oxumaq, seminar məşğələ sualları üzrə hazırlaşmaq və 

konspektləşdirmək. 

         2.Azərbaycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 

haqqında» Qanununun 15 və 16-cı maddələrini əzbər öyrənmək. 

         3. «Lokal», «Universal», «Uçot», «Realizə» sözlərinin 

mənasını öyrənmək və konspektləşdirmək. 

 

Özünüyoxlama sualları: 

1. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin informasiya təminatının 

mahiyyəti və hüquqi əsası. 

2. Əməliyyat xarakterli informasiyaların istifadə olunma isti-

qamətləri. 

3. Əməliyyat xarakterli informasiyaların təsnifatı.  

4.Əməliyyat-axtarış xarakterli informasiyaların 

sistemləşdirilməsi. 

         5. Əməliyyat uçotlarının mahiyyəti və növləri. 

6. Əməliyyat uçotlarına verilən tələblər. 

7. Əməliyyat uçotunu aparan orqanlar. 

8. Əməliyyat uçotunun obyektləri. 

9. Əməliyyat-qeydiyyat işinin anlayışı, mahiyyəti və hüquqi 

əsası. 

10. Əməliyyat-qeydiyyat işinin məqsədi. 

11. Əməliyyat-qeydiyyat işinin növləri və onların mahiyyəti. 

12. Əməliyyat-qeydiyyat işlərinin başlanılması əsasları və hal-

ları. 

13. Əməliyyat-qeydiyyat işlərinin xitam olunma əsasları. 

14.Əməliyyat-qeydiyyat işinin həyata keçirilməsinə verilən 

tələblər. 

15.Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticələrinin anlayışı və 

mahiyyəti. 

16.Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticələrinin istifadə edil-

məsinin hüquqi əsası. 
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17.Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticələrinin istifadə 

edilmə istiqamətləri. 

18. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticələrindən istifadə 

edilməsinə verilən tələblər. 

19. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticələrindən sübut kimi 

istifadə edilməsinin şərtləri. 

20. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticələrindən istifadə 

edilməsini istisna edən hallar. 

21. Xüsusi texniki vasitələrlə əldə edilmiş məlumatların 

istifadə olunması. 

22. Əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində toplanmış materi-

alların istintaq orqanlarına təqdim edilməsi. 

23. Əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində toplanmış materi-

alların prosessual qaydada yoxlanılması və onun hüquqi əsası. 

24.Əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində sübut edilməli 

hallar. 

 

Ədəbiyyat: 
1. Azərbaycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haq-

qında» Qanunu. 28 oktyabr 1999-cu il. mad. 6, 7, 15, 16. 

         2.Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. Bakı, 
2000. mad. 137, 137-1, 144-146. 

         3.Ş.Hüseynov, B.Əliyev, E.İsmayılov. «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 

haqqında» Qanun sxemlərdə və əməliyyat-axtarış qanunvericiliyi». Dərs 
vəsaiti. Bakı, 2008. səh. 60-63. 

         4.F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları». 

Dərs vəsaiti. Bakı, 2014. səh. 254-286. 
         5.F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları. 

100 suala 100 cavab». Dərs vəsaiti. Bakı, 2014. səh. 113--125. 

         6.F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları. 

Sxemlər albomu». Dərs vəsaiti. Bakı, 2015. səh. 86-96. 
         7.F.Məmmədov, M.Mustafayev. «Cinayət-axtarış hüququnun əsas-

ları». Dərs vəsaiti. Bakı, 2002. səh. 176-200. 

         8.F.Muradov, N.Salmanzadə. «Daxili işlər orqanlarının əməliyyat-
axtarış fəaliyyəti. 100 suala 100 cavab». Dərs vəsaiti. Bakı, 2014. səh. 

103-105, 158-162, 166-173. 



 51 

         9.Ş.Hüseynov, R.Nəsirov, E.Muradov. «Əməliyyat-axtarış fəaliyyə-

tinin əsasları». Dərs vəsaiti. Bakı, 2008. səh. 145-169. 

10.Ş.Hüseynov və başq. «Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin əsasları». 
I kitab. Dərs vəsaiti. Bakı, 2008. səh. 356-385. 

            11.A.Ö.Şumilov. «Osnovı uqolovno-rozısknoqo prava». Uçebnoe 

posobie. Moskva, 2000. str. 167-174. 
 12. K.K.Qorəinov, V.S.Ovçinskiy, Q.K.Sinilov. «Teoriə operativno-

rozısknoy deətelğnosti». Uçebnik. Moskva, 2010. str. 552-559, 614-635. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÖVZU 10. 
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Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə  

kömək göstərilməsi. 

 

Seminar məşğələ sualları: 

1. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək göstə-

rilməsinin anlayışı, mahiyyəti və hüquqi əsası. 

2. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək göstə-

rilməsinin əsas istiqamətləri, formaları və növləri. 

3. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinin vətəndaşlar-

la əməkdaşlığının ümumi əsasları. 

4. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək göstə-

rən və onlarla əməkdaşlıq edən şəxslərin hüquqi və sosial müdafi-

əsi. 
 

Metodiki göstərişlər 

 

                        Məşğələnin məqsədi: 

1. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək göstə-

rilməsinin mahiyyəti, hüquqi əsası, əsas istiqamətləri, forma və 

növləri barədə biliklər əldə etmək. 

2. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinin vətəndaşlarla 

əməkdaşlığının ümumi əsaslarını öyrənmək. 

3. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək göstə-

rən və onlarla əməkdaşlıq edən şəxslərin hüquqi və sosial müdafiə-

sinə dair biliklər əldə etmək. 

Mövzuya hazırlaşarkən, tövsiyə olunan ədəbiyyatlara və nor-

mativ hüquqi aktlara istinad etməklə, onun öyrənilməsinin məqsədi-

ni, DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində əhəmiyyətini təhlil etmək la-

zımdır. 

Seminar məşğələsinin birinci sualına hazırlaşarkən, «Əməliy-

yat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanunun 9-cu maddəsi təhlil olun-

malı, kömək göstərmənin mahiyyəti, hüquqi əsası, şərtləri və qayda-

sı öyrənilməlidir. Öyrənilərkən, dövlət və yerli özünüidarəetmə or-
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qanlarının vəzifəli şəxslərinin və vətəndaşların kömək göstərmələri, 

onun hüquqi əsasları ayrı-ayrılıqda təhlil olunmalıdır. 

Seminar məşğələsinin ikinci sualı üzrə əməliyyat-axtarış fəa-

liyyətinin subyektlərinə kömək göstərilməsinin əsas istiqamətləri 

öyrənilməlidir. Bununla əlaqədar, vətəndaşların əməliyyat marağı 

kəsb edən məlumatların toplanmasında köməkliyi, əməliyyat-axtarış 

tədbirlərinin həyata keçirilməsində bilavasitə iştirak etməsi, əmə-

liyyat-axtarış fəaliyyətinin təmin olunması istiqamətində göstərdiyi 

köməkliklər təhlil olunub öyrənilməlidir. Sual üzrə eyni zamanda 

kömək göstərilməsinin formaları təhlil olunmalı, aşkar, gizli, 

anonim köməkliklərin mahiyyəti barədə biliklər əldə olunmalıdır. 

Bununla yanaşı, suala hazırlaşarkən, kömək göstərilməsinin növləri 

(birdəfəlik, daimi, qısamüddətli) barədə də biliklər əldə olunmalıdır. 

Kömək göstərilməsinin forma və növləri təhlil olunub öyrənilərkən, 

nəzəri biliklər təcrübi misallarla əlaqələndirilməlidir. 

Senminar məşğələsinin üçüncü sualına hazırlaşarkən, əməliy-

yat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinin vətəndaşlarla əməkdaşlığının 

mahiyyəti, hüquqi əsası və əməkdaşlığın istiqamətləri təhlil olunub 

öyrənilməlidir. Təhlil zamanı konfidensial əməkdaşlıq, onun 

formaları, əvəzli və əvəzsiz əməkdaşlıq, onların mahiyyəti, kon-

fidensial əməkdaşlığı zəruri edən hallar, onun xitam olunma əsasları 

və qaydası barədə məlumatlar əldə olunmalıdır. 

Seminar məşğələsinin dördüncü sualı üzrə əməliyyat-axtarış 

fəaliyyətinin subyektlərinə köməklik göstərən və onlarla əməkdaşlıq 

edən şəxslərin sosial və hüquqi müdafiəsi, onun ümumi əsasları təh-

lil olunmalıdır. Təhlil zamanı sosial müdafiə tədbirləri və onların 

məzmunu öyrənilməlidir. Bunun üçün «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 

haqqında» Qanunun 17-ci maddəsi təhlil olunmalıdır. Təhlil zamanı 

əməkdaşlıq edən şəxslərə əmək haqqı, mükafat və digər maddi 

təminatların verilməsi qaydası, onların həyat və sağlamlıqlarının 

mühafizəsi, onlara dəymiş zərərin ödənilməsi, pensiya təminatı və s. 

barədə biliklər əldə olunmalıdır. Sual üzrə eyni zamanda həmin 

şəxslərin təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə əlaqədar tətbiq edilən 

tədbirlər, onun tətbiq edilməsinin hüquqi əsası, şərtləri və qaydası 
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öyrənilməlidir. Bunun üçün «Cinayət prosesində iştirak edən 

şəxslərin dövlət müdafiəsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 

1998-ci il tarixli Qanunu təhlil olunmalıdır. 

 

Seminar məşğələ üzrə tapşırıqlar: 

         1.Mövzu üzrə tövsiyə edilmiş ədəbiyyatları, normativ hüquqi 

aktları oxumaq, seminar məşğələ sualları üzrə hazırlaşmaq və 

konspektləşdirmək. 

2.Azərbaycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 

haqqında» Qanununun 9 və 17-ci maddələrini əzbər öyrənmək. 

3.«Konfidensial», sözünün mənasını öyrənmək və 

konspektləşdirmək. 

 

Özünüyoxlama sualları: 

1. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək göstə-

rilməsinin anlayışı və mahiyyəti. 

2. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək göstə-

rilməsinin hüquqi əsası. 

3. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək göstə-

rilməsinin əsas istiqamətləri. 

4. Dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının vəzifəli şəxs-

lərinin əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək göstər-

məsi. 

5. Vətəndaşların əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə 

kömək göstərməsi. 

6. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək göstə-

rilməsinin formaları. 

7. Anonim köməklik və onun mahiyyəti. 

8. Aşkar köməklik və onun mahiyyəti. 

9. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək göstə-

rilməsinin növləri. 

10. Konfidensial əməkdaşlıq və onun mahiyyəti. 

11. Konfidensial əməkdaşlığı zəruri edən hallar. 

12. Müqavilə əsasında əməkdaşlığa cəlb etmə. 
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13. Əvəzli və əvəzsiz qaydada əməkdaşlığa cəlb etmə. 

14. Konfidensial əməkdaşlığın xitam olunduğu hallar. 

15. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək gös-

tərən və onlarla əməkdaşlıq edən şəxslərin sosial müdafiəsi və onun 

hüquqi əsası. 

16. Sosial müdafiə tədbirləri. 

17. Sosial müdafiə tədbirlərinin tətbiq edilməsi şərtləri və 

qaydası. 

18. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək gös-

tərən şəxslərin hüquqi müdafiəsinin ümumi əsasları. 

19. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək gös-

tərən şəxslər barəsində tətbiq edilən təhlükəsizlik tədbirləri və onun 

hüquqi əsası. 

20. Təhlükəsizlik tədbirlərinin tətbiqinə xitam verilməsi. 

 

Ədəbiyyat: 
1. Azərbaycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haq-

qında» Qanunu. 28 oktyabr 1999-cu il. mad. 6, 7, 9, 17. 

2. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. Bakı, 2000. 
mad. 72, 233-3, 316. 

3. Azərbaycan Respublikasının «Rabitə haqqında» Qanunu.          

20 iyun 1997-ci il. mad. 31-1. 
4. Azərbaycan Respublikasının «Cinayət prosesində iştirak edən 

şəxslərin dövlət müdafiəsi haqqında» Qanunu. 1 dekabr 1998-ci il. mad. 3, 

6-21. 

5. Ş.Hüseynov, B.Əliyev, E.İsmayılov. «Əməliyyat-axtarış fəaliy-
yəti haqqında» Qanun sxemlərdə və əməliyyat-axtarış qanunvericiliyi». 

Dərs vəsaiti. Bakı, 2008. səh. 36, 37, 69-75. 

6. F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasla-
rı». Dərs vəsaiti. Bakı, 2014. səh. 286-302. 

7. F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları. 

100 suala 100 cavab». Dərs vəsaiti. Bakı, 2014. səh. 125-132. 
         8.F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları. 

Sxemlər albomu». Dərs vəsaiti. Bakı, 2015. səh. 113-120. 

         9.F.Məmmədov, M.Mustafayev. «Cinayət-axtarış hüququnun əsas-

ları». Dərs vəsaiti. Bakı, 2002. səh. 108-120. 
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10. Ş.Hüseynov və başq. «Daxili işlər orqanlarının əməliyyat-axta-

rış fəaliyyəti». (Ümumi və Xüsusi hissə). Dərs vəsaiti. Bakı, 2011.      səh. 

125-157 
11. A.Ö.Şumilov. «Osnovı uqolovno-rozısknoqo prava». Uçebnoe 

posobie. Moskva, 2000, str. 106-114. 

12. K.K.Qorəinov, V.S.Ovçinskiy, Q.K.Sinilov. «Teoriə operativno-
rozısknoy deətelğnosti». Uçebnik. Moskva, 2010. str. 208-229. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÖVZU 11. 

 

Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə nəzarət. 

 

Seminar məşğələ sualları: 
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1. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə nəzarətin anlayışı, məqsədi, 

hüquqi əsasları və nəzarəti həyata keçirən subyektlər. 

2. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə məhkəmə nəzarəti. 

3. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə prokuror nəzarəti. 

4. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə idarə nəzarəti. 

 

Metodiki göstərişlər 

 

                        Məşğələnin məqsədi: 

1. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə nəzarətin məqsədi, hüquqi 

əsasları və nəzarəti həyata keçirən subyektlər barədə biliklər əldə 

etmək. 

2. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə məhkəmə, prokuror və idarə 

nəzarətinin mahiyyətini, həyata keçirilməsinin ümumi əsaslarını öy-

rənmək. 

Mövzuya hazırlaşarkən, tövsiyə olunmuş ədəbiyyatlara və 

normativ hüquqi aktlara istinad etməklə, onun öyrənilməsinin məq-

sədini, DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində əhəmiyyətini təhlil etmək 

lazımdır. 

Seminar məşğələsinin birinci sualına hazırlaşarkən, əməliy-

yat-axtarış fəaliyyətinə nəzarətin anlayışı, mahiyyəti təhlil olunmalı, 

nəzarətin məqsədi, növləri və nəzarəti həyata keçirən subyektlər 

barədə biliklər əldə olunmalıdır. Sual üzrə idarədaxili, idarə-

dənkənar nəzarətin mahiyyəti, qanunverici, icra hakimiyyəti 

orqanlarının nəzarəti, bu sahədə onların səlahiyyətləri, o cümlədən 

maliyyə vəsaitlərinin xərclənməsinə nəzarətlə bağlı məsələlər ba-

rədə biliklər də öyrənilməlidir. 

Seminar məşğələsinin ikinci sualı üzrə əməliyyat-axtarış fəa-

liyyətinin məhkəmə nəzarətinin predmeti, hüquqi əsasları və bu nə-

zarətin həyata keçirilmə qaydası öyrənilməlidir. Bununla əlaqədar, 

«Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 10 və 19.1-ci və Azərbaycan Respublikası Cinayət-

Prosessual Məcəlləsinin 445-448-ci maddələri üzrə təhlillər aparıl-

malıdır. 
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Seminar məşğələsinin üçüncü sualına hazırlaşarkən, «Əməliy-

yat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanu-

nunun 20-ci maddəsi təhlil olunmalı, əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə 

prokuror nəzarətinin predmeti, hüquqi əsasları, məqsədi, həyata 

keçirilmə qaydası və şərtləri barədə biliklər əldə olunmalıdır. 

Seminar məşğələsinin dördüncü sualı üzrə «Əməliyyat-axtarış 

fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun     19-cu 

maddəsi təhlil olunmalıdır. Təhlil zamanı eyni zamanda əməliyyat-

axtarış fəaliyyətinə bu fəaliyyəti həyata keçirən subyektlərin 

rəhbərləri tərəfindən nəzarətin təşkili, həyata keçirilməsi ilə 

əlaqədar biliklər əldə olunmalıdır. Sual öyrənilərkən, idarə nəzarə-

tinin formaları, növləri ayrı-ayrılıqda araşdırılmalıdır. 
 

Seminar məşğələ üzrə tapşırıqlar: 

1. Mövzu üzrə tövsiyə edilmiş ədəbiyyatları, normativ hüquqi 

aktları oxumaq, seminar məşğələ sualları üzrə hazırlaşmaq və 

konspektləşdirmək. 

2.Azərbaycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 

haqqında» Qanununun 19,19-1 və 20-ci maddələrini əzbər 

öyrənmək. 

 

 

Özünüyoxlama sualları: 

1. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə nəzarətin anlayışı. 

2. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə nəzarətin hüquqi əsasları. 

3. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə nəzarətin məqsədi. 

4. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə nəzarətin növləri. 

5. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə idarədənkənar nəzarət. 

6. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə idarədənkənar nəzarəti həya-

ta keçirən subyektlər. 

7. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində maliyyə vəsaitlərinin xərc-

lənməsinə nəzarət. 

8. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə qanunverici orqanın nəzarəti. 

9. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə icra hakimiyyəti orqanları-

nın nəzarəti. 
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10. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə məhkəmə nəzarətinin hü-

quqi əsasları. 

11. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə məhkəmə nəzarətinin pred-

meti. 

12. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə məhkəmə nəzarətinin həya-

ta keçirilməsi qaydası. 

13. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə prokuror nəzarətinin hüqu-

qi əsası. 

14. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə prokuror nəzarətinin pred-

meti. 

15. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə prokuror nəzarətinin həyata 

keçirilmə qaydası. 

16. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə idarə nəzarəti və onun hü-

quqi əsası. 

17. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə idarə nəzarətinin formaları. 

18.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə idarə nəzarətinin növləri. 

19. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə ilkin nəzarət. 

20.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə cari və sonrakı nəzarət. 
 

 

 

Ədəbiyyat: 
1. Azərbaycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haq-

qında» Qanunu. 28 oktyabr 1999-cu il. mad. 19-21. 

2. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. Bakı, 

2000. mad. 442-452. 
3. Azərbaycan Respublikasının «Prokurorluq haqqında» Qanunu. 

07 dekabr 1999-cu il. mad. 18. 

4. Azərbaycan Respublikası DİN-in əmri ilə təsdiq edilmiş «DİO-da 
vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında» Təlimat. 

5. Ş.Hüseynov, B.Əliyev, E.İsmayılov. «Əməliyyat-axtarış fəaliy-

yəti haqqında» Qanun sxemlərdə və əməliyyat-axtarış qanunvericiliyi». 

Dərs vəsaiti. Bakı, 2008. səh. 78-84. 
6. F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasla-

rı». Dərs vəsaiti. Bakı, 2014. səh. 302-321. 



 60 

7. F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları. 

100 suala 100 cavab». Dərs vəsaiti. Bakı, 2014. səh. 132-137. 

         8.F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları. 
Sxemlər albomu». Dərs vəsaiti. Bakı, 2015. səh. 121-130. 

         9.X.Bayramzadə. «Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə nəzarət». Dərs və-

saiti. Bakı, 2007. 
10. Ş.Hüseynov və başqaları. «Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin əsas-

ları». I kitab. Dərs vəsaiti. Bakı, 2008. səh. 276-301. 

11. Ş.Hüseynov, R.Nəsirov, E.Muradov. «Əməliyyat-axtarış fəaliy-

yətinin əsasları». Dərs vəsaiti. Bakı, 2008. səh. 195-223. 
12. A.Ö.Şumilov. «Osnovı uqolovno-rozısknoqo prava». Uçebnoe 

posobie. Moskva, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT VƏ SƏRBƏST İŞLƏR 
 

Sərbəst işlərin (sillabusların) mövzuları 
 

№ Mövzular İcra müddətinin  

son tarixi 

1 Cinayət-axtarış hüququnun anlayışı, 

predmeti və metodları. 

tədris semestrinin 

5-ci həftəsi 

2 Cinayət-axtarış hüququnun prinsipləri. tədris semestrinin 

6-cı həftəsi 

3 Cinayət-axtarış hüququnun mənbələri. tədris semestrinin 

7-ci həftəsi 

4 Cinayət-axtarış hüquq münasibətləri. tədris semestrinin 

8-ci həftəsi 

5 Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin tədris semestrinin 
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subyektləri. 9-cu həftəsi 

6 Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını 

məhdudlaşdırmayan əməliyyat-axtarış 

tədbirləri. 

tədris semestrinin  

10-cu həftəsi 

7 Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını 

məhdudlaşdıran əməliyyat-axtarış 

tədbirləri. 

tədris semestrinin  

11-ci həftəsi 

8 Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata 

keçirilməsi üçün səbəblər və əsaslar. 

tədris semestrinin  

12-ci həftəsi 

9 Əməliyyat-qeydiyyat işi və əməliyyat-

axtarış tədbirlərinin nəticələrindən 

istifadə olunması. 

tədris semestrinin  

13-cü həftəsi 

10 Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin 

subyektlərinə kömək göstərilməs. 

tədris semestrinin  

14-cü həftəsi 
 

Tədris semestri ərzində kursantlara 10 sərbəst iş tapşırığı 

verilir. Hər tapşırığın yerinə yetirilməsi 1 balla qiymətləndirilir. 

Sərbəst işin yazılı formada həcmi 3-4 səhifə olmalıdır. 

Hər bir sərbəst iş kursantın fərdi fikirlərinin məcmusu olduğuna 

görə, plagiat yolverilməzdir. Sərbəst işlər cədvəldə qeyd olunmuş son 

tarixədək təqdim olunmalıdır. Son tarixdən sonra təqdim olunan 

sərbəst işlər səbəbindən asılı olmayaraq nəzərə alınmayacaq. 
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Mövzu1. 

Cinayət-axtarış hüququnun anlayışı, predmeti, metodları 

və sistemi. 

 

Referat mövzuları: 

1. Cinayət-axtarış hüququnun predmeti və metodarı. 

2. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti dövlətin təşkilati-hüquqi fəa-

liyyət formasıdır. 

3. Cinayət-axtarış hüququ hüquq sisteminin müstəqil sahəsi 

kimi. 

 

Sərbəst işlər (sillabus) 

1. Cinayət-axtarış hüququnun anlayışı və mahiyyəti. 

2. Cinayət-axtarış hüququnun tənzimetmə predmeti. 

3. Cinayət-axtarış hüququnun tənzimetmə metodları. 

4. Cinayət-axtarış hüququnun tənzimetmə predmetinin ele-

mentləri. 

5. Cinayət-axtarış hüququnun hüquq sahəsi sistemində yeri. 

6. Cinayət-axtarış hüququnu hüquq sahəsi kimi xarakterizə 

edən amillər. 

7. Cinayət-axtarış hüququnun konstitusiya hüququ ilə əlaqəsi. 

8. Cinayət-axtarış hüququnun cinayət hüququ ilə əlaqəsi. 

9. Cinayət-axtarış hüququnun cinayət-prosessual hüquqla əla-

qəsi. 
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10. Cinayət-axtarış hüququnun mülki hüquqla əlaqəsi. 

11. Cinayət-axtarış hüququnun inzibati hüquqla əlaqəsi. 

12. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin anlayışı və onu xarakterizə 

edən əsas xüsusiyyətlər. 

13. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin məqsədi və onun 

mahiyyəti. 

14. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin vəzifələri və onların 

mahiyyəti. 

15. Cinayət-axtarış hüququ elminin anlayışı və predmeti. 

16. Cinayət-axtarış hüququ elminin vəzifələri və onların 

mahiyyəti. 

17. Cinayət-axtarış hüququ elminin prinsipləri və onların 

mahiyyəti. 

18. Cinayət-axtarış hüququ elmində tarixilik prinsipinin ma-

hiyyəti. 

19. Cinayət-axtarış hüququ elmində elmilik prinsipinin ma-

hiyyəti. 

20. Cinayət-axtarış hüququ elmində obyektivlik prinsipinin 

mahiyyəti. 

21. Cinayət-axtarış hüququ elmində sistemlilik prinsipinin 

mahiyyəti. 

22. «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları» fənninin predmeti 

və sistemi. 
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Mövzu 2.  

Cinayət-axtarış hüququnun prinsipləri. 

 

Referat mövzuları: 

1. Cinayət-axtarış hüququnun ümumhüquqi prinsipləri. 

2. Cinayət-axtarış hüququnun sahələrarası prinsipləri. 

3. Cinayət-axtarış hüququnun sahəvi prinsipləri. 

 

Sərbəst işlər (sillabus) 

1. Cinayət-axtarış hüququnun prinsiplərinin anlayışı və 

mahiyyəti. 

2. Cinayət-axtarış hüququnun prinsiplərinin hüquqi tənzimet-

mədə əhəmiyyəti. 

3. Cinayət-axtarış hüququnun prinsiplərinin rolu. 

4. Cinayət-axtarış hüququnun qanunla müəyyən olunmuş prin-

sipləri və onların mahiyyəti. 

5. Cinayət-axtarış hüququnun təcrübi fəaliyyətdə formalaşmış 

prinsipləri və onların mahiyyəti. 

6. Cinayət-axtarış hüququnun ümumhüquqi prinsiplərinin sis-

temi və mahiyyəti.. 

7. Qanunçuluq prinsipi və onun mahiyyəti. 

8. Humanistlik prinsipi və onun mahiyyəti. 

9. İnsan hüquq və azadlıqlarına hörmət prinsipi və onun ma-

hiyyəti. 

        10.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində insan hüquq və azadlıqları-

nın təmin olunmasının formaları. 

        11.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində insan hüquq və azadlıqları-

nın təmini üçün qanunvericilikdə təsbit olunmuş təminatlar. 
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        12.İnsan hüquq və azadlıqlarının təmin olunması ilə əlaqədar 

«Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanunda təsbit olunmuş 

qadağalar. 

        13.ƏAF subyektlərinin hərəkəti nəticəsində hüquqları pozulmuş 

şəxslərin şikayət hüququnun təmin edilməsi, onun hüquqi əsası. 

         14.ƏAF subyektlərinin hərəkəti nəticəsində hüquqları pozulmuş 

şəxslərin şikayətlərinə baxılması. 

         15.Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsində bəra-

bərlik. 

16. Cinayət-axtarış hüququnda aşkarlıq prinsipi və onun ma-

hiyyəti. 

17. Cinayət-axtarış hüququnun sahələrarası və sahəvi prin-

sipləri, onların sistemi. 

18. Konspirasiya prinsipi və onun mahiyyəti. 

19. Aşkar və gizli iş üsullarının uzlaşdırılması prinsipi və 

onun mahiyyəti. 

20. Həmləvərlik prinsipi və onun mahiyyəti. 

21. Müvafiqlik prinsipi və onun mahiyyəti. 

22. Planlılıq prinsipi və onun mahiyyəti. 

23. Obyektivlik və tamlıq prinsipi. 

24. Operativlik prinsipi və onun mahiyyəti. 

25. Nəzarət prinsipi və onun mahiyyəti. 
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Mövzu 3.  

Cinayət-axtarış hüququnun mənbələri. 

 

Referat mövzuları: 

1. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericilik. 

2. Cinayət-axtarış hüquq normaları. 

3. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı 

hüquqi münasibətləri tənzimləyən qanunqüvvəli normativ hüquqi 

aktlar. 

 

Sərbəst işlər (sillabus) 

1. Cinayət-axtarış hüququnun mənbələrinin anlayışı və ümu-

mi səciyyəsi. 

2. Cinayət-axtarış hüququnun mənbələrinin təsnifatı və növlə-

ri. 

3. Normativ hüquqi aktlar cinayət-axtarış hüququnun mənbəyi 

kimi. 

4. Normativ müqavilələr cinayət-axtarış hüququnun mənbəyi 

kimi. 

5. Cinayət-axtarış hüququnun milli-hüquqi mənbələri. 

6. Cinayət-axtarış hüququnun beynəlxalq-hüquqi mənbələri. 

7. Cinayət-axtarış hüququnun universal və regional 

əhəmiyyətli beynəlxalq-hüquqi mənbələri. 

8. İkitərəfli və çoxtərəfli sazişlər cinayət-axtarış hüququnun 

mənbəyi kimi. 

9. Cinayət-axtarış hüququnun əsas mənbələri və onların 

mahiyyəti. 

        10.Cinayət-axtarış hüququnun əlavə (törəmə) mənbələri və 

onların mahiyyəti.  

        11.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin hüquqi əsaslarının anlayışı 

və təsnifatı. 
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        12.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin hüquqi nizamlanma səviy-

yəsi. 

        13.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası əməliyyat-ax-

tarış fəaliyyətinin hüquqi əsası kimi. 

         14.«Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Res-

publikası Qanununun təyinatı və strukturu. 

         15.«Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Res-

publikası Qanununun zamana və məkana görə qüvvəsi. 

16.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı 

hüquqi münasibətləri nizamlayan qanunqüvvəli normativ hüquqi 

aktların sistemi. 

17.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı 

hüquqi münasibətləri nizamlayan Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin normativ hüquqi aktları. 

18.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı 

hüquqi münasibətləri nizamlayan Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin normativ hüquqi aktları. 

19.Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin normativ hüqu-

qi aktları. 

20.Cinayət-axtarış hüquq normalarının anlayışı və quruluşu. 

21.Cinayət-axtarış hüququnun göndərici və blanket normaları. 

22. Cinayət-axtarış hüququnun sadə, mürəkkəb və alternativ 

normaları. 

23.Cinayət-axtarış hüquq normalarının təsnifatı və növləri. 

24.Tənzimetmə predmetinə görə cinayət-axtarış hüquq nor-

malarının növləri. 

25.Hüquqi məzmununa görə cinayət-axtarış hüquq normaları-

nın növləri. 

26.Cinayət-axtarış hüququnun xüsusiləşmiş normaları. 
 

 

 

 

 

Mövzu 4.  
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Cinayət-axtarış hüquq münasibətləri. 

 

Referat mövzuları: 

1. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin quruluşu və tərkib 

elementləri. 

2. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin təsnifatı və növləri. 

 

Sərbəst işlər (sillabus) 

1. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin anlayışı və mahiy-

yəti. 

2. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin sistemliliyi. 

3. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin cinayət və cinayət-

prosessual hüquq münasibətləri ilə əlaqəsi. 

4. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin yaranması, dəyiş-

məsi və xitam olunmasının xüsusiyyətləri. 

5. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin quruluşu və tərkib 

elementləri. 

6. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin subyekti. 

7. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin obyekti. 

8. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərini yaradan hüquqi 

faktlar. 

9. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin yaranmasına əsası 

olan hərəkətlər. 

10.Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin yaranmasına əsası 

olan hadisələr. 

11. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin əsas xüsusiyyətlə-

ri. 

12.Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin subyektlərinin təs-

nifatı. 

13. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin subyekti ilə əmə-

liyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektinin fərqi. 

14.Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin təsnifatı və növ-

ləri. 
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15.Hüquqi məzmununa görə cinayət-axtarış hüquq münasibət-

lərinin növləri. 

16.Hüquqi faktların xarakterinə görə cinayət-axtarış hüquq 

münasibətlərinin növləri. 

17.Münasibətlərin xarakterinə görə cinayət-axtarış hüquq mü-

nasibətlərinin növləri. 

18.Əhatə dairəsinə görə cinayət-axtarış hüquq münasibətləri-

nin növləri. 

19.Tabelilik üzrə (şaquli xətt üzrə) yaranan cinayət-axtarış 

hüquq münasibətləri. 

20.Bərabərhüquqlu subyektlər arasında yaranan (üfüqi xətt 

üzrə) cinayət-axtarış hüquq münasibətləri. 
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Mövzu5.  

Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektləri. 

 

Referat mövzuları: 

1. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektləri və onların təs-

nifatı. 

2. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin vəzifələri, hü-

ququ və səlahiyyət həddi. 

3. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin hüquqi və sosial 

müdafiəsi. 

 

Sərbəst işlər (sillabus) 

1. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin anlayışı və təs-

nifatı. 

2. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin vəzifələri və 

onların mahiyyəti. 

3. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin hüquqları və 

onların mahiyyəti. 

4. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin səlahiyyət həd-

di və onun mahiyyəti. 

5. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin səlahiyyət böl-

güsü və onun hüquqi əsası. 

6. Təhqiqatçı əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyekti kimi və 

onun hüquqi əsası. 

7. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektləri hesab olunan 

vəzifəli şəxslərin məsuliyyəti və onun hüquqi əsası. 

8. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin maddi-texniki 

və maliyyə təminatı. 

9. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən şəxslərin so-

sial müdafiəsi tədbirləri və onun hüquqi əsası. 

10.Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin hüquqi müda-

fiəsi. 

11.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən şəxslər barə-

də tətbiq edilən təhlükəsizlik tədbirləri. 
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12. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən şəxslər barə-

də təhlükəsizlik tədbirlərinin tətbiqi və ləğv edilməsi qaydası. 

13.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən şəxslərin 

dövlət icbari sığortası və onlara müavinatların ödənilməsi. 

14.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı 

əmr və göstərişlərin icra olunması xüsusiyyətləri. 

15.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən orqanlar və 

onların sistemi. 

16. Daxili işlər orqanlarının cinayət-axtarış xidmətləri və 

onların əsas vəzifələri. 

17.Cinayət-axtarış xidmətlərinin işinin təşkilinin prinsipləri. 

18. Daxili işlər orqanlarında əməliyyat-axtarış fəaliyyətini tam 

həcmdə həyata keçirən orqanlar. 

19. Daxili işlər orqanlarında əməliyyat-axtarış fəaliyyətini 

məhdud həcmdə həyata keçirən orqanlar. 

20. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən vəzifəli 

şəxslər. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mövzu6. 

Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdırma-

yan əməliyyat-axtarış tədbirləri. 
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Referat mövzuları: 

1. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin anlayışı, hüquqi əsasları, 

təsnifatı və növləri. 

2. Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdırma-

yan əməliyyat-axtarış tədbirlərinin mahiyyəti. 

3. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin tətbiqinin şərtləri. 

 

Sərbəst işlər (sillabus) 

1. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin anlayışı və mahiyyəti. 

2. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin təsnifatı və növləri. 

3. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin hüquqi əsasları. 

4. Əməliyyat-texniki tədbirlər, onların mahiyyəti. 

5. Konstitusion hüquqları məhdudlaşdırmayan əməliyyat-ax-

tarış tədbirlərinin növləri və səciyyəvi xüsusiyyətləri. 

6. Vətəndaşların sorğusu əməliyyat-axtarış tədbirinin mahiy-

yəti. 

7. Soraqlaşma əməliyyat-axtarış tədbirinin mahiyyəti. 

8. Məhkumların məktublarının yoxlanılması əməliyyat-axtarış 

tədbirinin mahiyyəti. 

9. Şəxsiyyətin eyniləşdirilməsi əməliyyat-axtarış tədbirinin 

mahiyyəti. 

10. Nəqliyyat vasitələrinə baxış keçirilməsi əməliyyat-axtarış 

tədbirinin mahiyyəti. 

11. Binaların, o cümlədən yaşayış yerlərinin, hasarlanmış 

tikinti obyektlərinin, qurğuların, torpaq sahələrinin, nəqliyyat 

vasitələrinin və digər obyektlərin müşahidəsi. 

12. Nəzarət qaydasında mal alınması əməliyyat-axtarış tədbi-

rinin mahiyyəti. 

13. Nəzarətli göndəriş əməliyyat-axtarış tədbirinin mahiyyəti. 

14. Müqayisəli tədqiq üçün nümunənin toplanması əməliyyat-

axtarış tədbirinin mahiyyəti. 

15. Cinayətkar qruplara və ya kriminogen obyektlərə daxil 

edilmə əməliyyat-axtarış tədbirinin mahiyyəti. 
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16. Hüquqi şəxsin yaradılması əməliyyat-axtarış tədbirinin 

mahiyyəti. 

17. Əşya və sənədlərin tədqiqi əməliyyat-axtarış tədbirinin 

mahiyyəti. 

18. Əməliyyat eksperimenti, yəni cinayətkar fəaliyyəti təqlid 

edən davranış modelinin tətbiqi əməliyyat-axtarış tədbirinin mahiy-

yəti. 

19. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilmə qaydası 

və onun hüquqi əsası. 

20. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin tətbiqi zamanı texniki va-

sitələrdən istifadə olunmasının şərtləri və hüquqi əsası. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mövzu7. 

Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdıran 

əməliyyat-axtarış tədbirləri. 

 

Referat mövzuları: 
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1. Telefon danışıqlarına qulaqasma və texniki rabitə kanalla-

rından, digər texniki vasitələrdən informasiyanın çıxarılması. 

2. Binalara, o cümlədən yaşayış binalarına, habelə qapalı tiki-

lilərə, qurğulara, torpaq sahələrinə baxış keçirmə və mənzillərin 

müşahidə edilməsi. 

3. Konstitusion hüquqları məhdudlaşdıran əməliyyat-axtarış 

tədbirlərinin tətbiqinin şərtləri və təşkili qaydaları. 

 

Sərbəst işlər (sillabus) 

1. Konstitusion hüquqları məhdudlaşdıran əməliyyat-axtarış 

tədbirləri və onların hüquqi əsası. 

2. Telefon danışıqlarına qulaqasma əməliyyat-axtarış tədbiri-

nin mahiyyəti, obyekti və onu həyata keçirən subyektlər. 

3. Telefon danışıqlarına qulaqasma əməliyyat-axtarış tədbiri-

nin mahiyyəti, obyekti və onu həyata keçirən subyektlər. 

4. Poçt, teleqraf və digər göndərişlərin yoxlanılması əməliy-

yat-axtarış tədbirinin mahiyyəti. 

5. Poçt, teleqraf və digər göndərişlərin yoxlanılması əməliy-

yat-axtarış tədbirini həyata keçirən subyektlər və bunun hüquqi əsa-

sı. 

6. Texniki rabitə kanallarından və digər texniki vasitələrdən 

informasiyanın çıxarılması əməliyyat-axtarış tədbirinin mahiyyəti. 

7. Texniki rabitə kanallarından və digər texniki vasitələrdən 

informasiyanın çıxarılması əməliyyat-axtarış tədbirini həyata keçi-

rən subyektlər və bunun hüquqi əsası. 

8. Binalara, o cümlədən yaşayış yerlərinə, hasarlanmış tikinti 

obyektlərinə, qurğulara və torpaq sahələrinə daxil olma və baxış 

keçirmə əməliyyat-axtarış tədbirinin mahiyyəti. 

9. İnsanların güdülməsi əməliyyat-axtarış tədbirinin mahiyyə-

ti. 

10.İnsanların güdülməsi əməliyyat-axtarış tədbirinin obyekti 

və onu həyata keçirən subyektlər. 
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11.Texniki vasitələrdən istifadə etməklə və ya səs yazan, vi-

deo, kino və digər çəkiliş cihazlarının quraşdırılması yolu ilə mənzi-

lin müşahidə edilməsi. 

12.Konstitusion hüquqları məhdudlaşdıran əməliyyat-axtarış 

tədbirlərinin tətbiqinin şərtləri. 

13.Konstitusion hüquqları məhdudlaşdıran əməliyyat-axtarış 

tədbirlərinin həyata keçirilməsinin təşkili. 

14.Konstitusion hüquqları məhdudlaşdıran əməliyyat-axtarış 

tədbirlərinin tətbiqi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edilməsi qaydası. 

15.Konstitusion hüquqları məhdudlaşdıran əməliyyat-axtarış 

tədbirlərinin tətbiqi ilə bağlı vəsatətin tərtib olunması qaydası və 

ona verilən tələblər. 

16.Konstitusion hüquqları məhdudlaşdıran əməliyyat-axtarış 

tədbirlərinin tətbiqi ilə bağlı müraciətlərə prokuror tərəfindən ba-

xılması. 

17.Konstitusion hüquqları məhdudlaşdıran əməliyyat-axtarış 

tədbirlərinin tətbiqi ilə bağlı müraciətlərə məhkəmədə baxılması. 

18.Məhkəmə qərarı olmadan konstitusion hüquqları məhdud-

laşdıran tədbirlərin tətbiq olunma şərtləri və qaydası. 

19. Konstitusion hüquqları məhdudlaşdıran tədbirlərin tətbiqi 

barədə qərarın məzmunu və ona verilən tələblər. 

20. Konstitusion hüquqları məhdudlaşdıran əməliyyat-texniki 

tədbirlərin həyata keçirilməsində ƏAF subyektlərinin səlahiyyət 

bölgüsü, onun hüquqi əsası. 

 

Mövzu8.  

Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün 

səbəblər və əsaslar. 

 

Referat mövzuları: 

1. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün sə-

bəblər. 

2. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün 

əsaslar. 
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Sərbəst işlər (sillabus) 

1. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün sə-

bəblərin mahiyyəti və hüquqi əsası. 

2. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün 

əsasların mahiyyəti və hüquqi əsası. 

3. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün 

səbəblərin təsnifatı. 

4. Fiziki şəxslərin ərizələrinin əməliyyat-axtarış tədbirinin 

həyata keçirilməsinin səbəbi kimi mahiyyəti. 

5. Müəssisə, idarə və təşkilatların vəzifəli şəxslərinin müra-

ciətlərinin əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsinin səbəbi 

kimi mahiyyəti. 

6. Kütləvi informasiya vasitələrində dərc olunmuş məlumat-

ların əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsinin səbəbi kimi 

mahiyyəti. 

7. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinin bilavasitə 

əldə etdikləri məlumatların əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata 

keçirilməsinin səbəbi kimi mahiyyəti. 

8. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin digər subyektlərinin yazılı 

sorğularının əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsinin 

səbəbi kimi mahiyyəti. 

9. Cinayət işləri üzrə təhqiqat və istintaqı aparan şəxslərin ya-

zılı tapşırıqlarının əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi-

nin səbəbi kimi mahiyyəti. 

10.Azərbaycan Respublikasının ali dövlət hakimiyyəti orqan-

larını və xüsusi obyektləri mühafizə edən orqanların yazılı sorğu-

larının əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsinin səbəbi 

kimi mahiyyəti. 

11.Xarici dövlətlərin hüquq-mühafizə orqanlarının və ya 

müvafiq beynəlxalq təşkilatların sorğuları əməliyyat-axtarış tədbir-

lərinin həyata keçirilməsinin səbəbi kimi. 
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12.Kəşfiyyat və əks-kəşiyyat subyektlərinin yazılı 

sorğularının əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsinin 

səbəbi kimi mahiyyəti. 

13.Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsinin fakti-

ki və hüquqi səbəbləri,onların mahiyyəti. 

14.Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsinə dair 

məhkəmə qərarları. 

15.Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsinə dair 

istintaq orqanlarının qərarları. 

16.Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsinə dair 

əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin səlahiyyətli subyektlərinin qərarları. 

17.Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi barədə 

qərarın qəbul edildiyi hallar. 

18.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində qəbul edilən qərarların 

növləri və onların mahiyyəti. 

19.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində qəbul edilən qərarların 

formaları və onların mahiyyəti. 

20.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində qəbul edilən qərarların 

tərkib hissələri və tərtib olunmasına verilən tələblər 

 

 

 

 

 

 

 

Mövzu 9.  

Əməliyyat-qeydiyyat işi və əməliiyyat-axtarış tədbirlərinin 

nəticələrindən istifadə edilməsi. 

 

Referat mövzuları: 

1. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin informasiya təminatının 

mahiyyəti və hüquqi əsası. 

2. Əməliyyat uçotları. 
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3. Əməliyyat-qeydiyyat işi. 

 

Sərbəst işlər (sillabus) 

1. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin informasiya təminatının an-

layışı və mahiyyəti. 

2. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin informasiya təminatının 

hüquqi əsası və əhəmiyyəti . 

3. Əməliyyat xarakterli informasiyalar və onların növləri. 

4. Əməliyyat xarakterli informasiyaların əldə olunma mənbə-

ləri. 

5. Əməliyyat xarakterli informasiyaların istifadə olunma isti-

qamətləri. 

6. Əməliyyat xarakterli informasiyaların saxlanılması və sis-

temləşdirilməsi. 

7. Daxili işlər orqanlarının əməliyyat uçotları və onun sistemi. 

8. Əməliyyat uçotlarının obyekti və subyekti. 

9.Əməliyyat uçotunu aparan orqanlar və onların vəzifələri. 

10. Əməliyyat uçotlarına verilən tələblər. 

11.Əməliyyat xarakterli informasiyaların mərkəzləşdirilmiş 

qaydada sistemləşdirilməsinin əhəmiyyəti. 

12.Əməliyyat uçotları üzrə informasiyaların əldə olunma 

qaydası. 

13. Müasir məlumat-axtarış sistemləri. 

14. Əməliyyat-qeydiyyat işlərinin anlayışı və məqsədi. 

15. Əməliyyat-qeydiyyat işləri üzrə işin təşkili və hüquqi 

əsası. 

16.Əməliyyat-qeydiyyat işlərinin növləri və onların 

mahiyyəti. 

17. Əməliyyat-qeydiyyat işlərinin başlanıldığı hallar. 

18.Əməliyyat-qeydiyyat işləri üzrə icraata verilən tələblər və 

onun hüquqi əsası. 

19. Əməliyyat-qeydiyyat işlərinin başlanılma əsasları. 

20. Əməliyyat-qeydiyyat işlərinin xitam edilmə əsasları. 
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Mövzu 10.  

Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək göstəril-

məsi. 

 

Referat mövzuları: 

1. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək gös-

tərilməsi 

2. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektləri ilə əməkdaşlı-

ğın ümumi əsasları. 
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3. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində iştirak edən vətəndaşların 

hüquqi və sosial müdafiəsi. 

 

Sərbəst işlər (sillabus) 

1. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək göstə-

rilməsinin anlayışı və mahiyyəti. 

2. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək göstə-

rilməsinin hüquqi əsasları. 

3. Dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının vəzifəli şəxs-

lərinin əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək göstər-

məsi. 

4. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək göstə-

rilməsinin əsas istiqamətləri. 

5. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək göstə-

rilməsinin formaları. 

6. Anonim köməklik və onun mahiyyəti. 

7. Aşkar köməklik və onun mahiyyəti. 

8. Konfidensial əməkdaşlıq və onun mahiyyəti. 

9. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək göstə-

rilməsinin növləri. 

10. Konfidensial əməkdaşlığın formaları. 

11. Konfidensial əməkdaşlığı zəruri edən hallar. 

12. Əvəzli və əvəzsiz əməkdaşlıq, onun mahiyyəti. 

13. Müqavilə əsasında əməkdaşlığa cəlb etmə. 

14. Konfidensial əməkdaşlığın xitam olunduğu hallar. 

15. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində iştirak edən şəxslərin hü-

quqi müdafiəsi. 

16. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində iştirak edən şəxslərin sosi-

al müdafiəsi. 

17. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində iştirak edən şəxslər barədə 

tətbiq edilən təhlükəsizlik tədbirləri və onun hüquqi əsası. 

18. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində iştirak edən şəxslər barədə 

təhlükəsizlik tədbirlərinin tətbiq edilməsinin əsasları. 
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19. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində iştirak edən şəxslər barədə 

təhlükəsizlik tədbirlərinin tətbiqinə xitam verilməsi. 

20. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektləri ilə əməkdaşlıq 

edən şəxslərin pensiya təminatı. 
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