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İZAHAT VƏRƏQİ
Cəmiyyət və dövlət məhz ictimai münasibətlərin nizamlandığı, ictimai qaydalara riayət
olunduğu şəraitdə normal fəaliyyət göstərə bilir. İctimai həyatın təşkilində, o cümlədən
insanların davranışının və onların fəaliyyətinin nizamlanmasında hüquq mühüm rol oynayır.
Çünki insanlar həyatın bütün hallarında müxtəlif xarakterli ictimai münasibətlərə daxil olurlar
ki, bu münasibətlərin də əksər hissəsini hüquq normaları ilə tənzim edilən hüquq
münasibətləri təşkil edir. Müvafiq münasibətlərin yalnız hüquqla tənzmlənməsi isə hüquqi
dövlətə xarakterik əsas əlamətdir.
Arxiv sənədlərinin təşkili dedikdə onların ayrıca arxiv fondu halında qaydaya salınması
və etibarlı arxiv mühafizəsi məqsədi ilə həmin sənədlərin müxtəlif mülkiyyət formalari, tarixi
dövrlər informasiya daşıyıcısının növləri və digər xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla və s. texniki
əməliyyatların birlikdə tətbiqi nəzərdə tutulur. Arxiv anlayışı dedikdə əhəmiyyətli lazım olan
sənədlərin saxlanılması üçün yer başa düşülür. Dövlət arxivi arxiv sənədlərinin saxlanılması
uçotu komplektləşdirilməsi və istifadəsini təmin edən dövlət idarəsidir.
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MÖVZULAR ÜZRƏ SAATLARIN PAYLANMASI

№
1.

MÖVZULAR
Arxiv işinin anlayışı, hüquqi əsasları.

Cəmi

Mühazirə

Seminar

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Milli
2.

arxiv fondu haqqında Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi

3.

4.

Sənədlərin uçot anlayışı, arxiv işinin əsas prinsipləri
və onun hüquqi əsasları.
Azərbaycan respublikasında qanunvericilik, icra və
məhkəmə hakimiyyəti

5.

Əmək hüququnun anlayışı, predmeti və mənbələri

4

2

2

6.

Cinayət hüququnun anlayışı, predmeti və mənbələri

4

2

2

7.

İnzibati hüququnun anlayışı, predmeti və mənbələri

4

2

2

8.

Ailə hüququnun anlayışı, predmeti və mənbələri

2

1

1

CƏMİ: 30 saat
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MÖVZULAR VƏ ONLARIN IZAHI

.

Mövzu 1. Arxiv işinin anlayışı, hüquqi əsasları. – 4 saat
Sənədlərin dövlət arxivində təşkili. Sənədlərdə istifadə anlayışı və onun hüquqi əsasları.
Sənədlərdən istifadə formaları. Sorğuların və məlumatverici sənədlərin növləri. Arxivin
məlumatverici sənədləri.
Mövzu 2. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Milli arxiv fondu haqqında
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi – 4 saat.
Azərbaycan respublikasının Milli Arxiv fondu. Azərbaycan Respublikası milli arxiv
fondunun dövlət və qeyri dövlət hissələrinin hüquqi statusu.Arxiv fondu və ona bərabər tutulan
arxiv sənədlərinin məcmusu. Dövlət arxivi
Mövzu 3. Sənədlərin uçot anlayışı, arxiv işinin əsas prinsipləri və onun hüquqi
əsasları.– 4 saat.
Sənədlərin uçot anlayışı və onun hüquqi əsasları. Dövlət arxivlərinin sənədlərinin uçotu
onların mühafizəsinin təmin edilməsi. Milli arxiv fondu sənədlərinin bütün mühafizəxanalar
üçün uçot vahidlərinin müəyyən edilməsi.

Mövzu 4.

Azərbaycan respublikasında qanunvericilik, icra və məhkəmə

hakimiyyəti.– 4 saat.
Azərbaycan

Respublikası

Milli

Məclisinin

fəaliyyətinin

əsasları. Azərbaycan

Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətləri. Milli Məclis deputatının hüquqi statusu.
Qanunvericilik prosesi. Qanunvericilik hakimiyyətinin hakimiyyət bölgüsü sistemində yeri və
onun digər hakimiyyət qolları ilə qarşılıqlı əlaqəsi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Konstitusiya statusunun əsasları
Mövzu 5. Əmək hüququnun anlayışı, predmeti və mənbələri – 4 saat.
Əmək hüququnun anlayışı və mənbələri. Əmək hüququnun konstitutsion əsasları. Əmək
hüquq münasibətləri. Əmək hüququnun subyektləri və obyektləri. İşçi, işəgötürən və
həmkarlar təşkilatı əmək hüququnun subyekti kimi. Kollektiv müqavilə və saziş. Əmək
müqaviləsi: anlayışı, tərəfləri və məzmunu. Əmək müqaviləsinin bağlanması qaydası və əmək
müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları.
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Mövzu 6. Cinayət hüququnun anlayışı, predmeti və mənbələri – 4 saat
Cinayət hüququnun anlayışı və vəzifələri. Cinayət hüququnun əsas prinsipləri:
qanunçuluq, qanun qarşısında bərabərlik, təqsirə görə məsuliyyət (təqsirsizlik prezumsiyası),
ədalət və humanizm prinsipi. Cinayət qanunu və cinayətin anlayışı. Cinayətin növləri: böyük
ictimai təhlükə yaratmayan cinayətlər, az ağır cinayətlər, ağır cinayətlər, xüsusilə ağır
cinayətlər. Cinayət məsuliyyətinin anlayışı və əsasları. Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət
məsuliyyəti. Cinayətdə iştirakçılıq: təşkilatçı, təhrikçi, köməkçi, icraçı. Mütəşəkkil cinayətkarlıq.
Mövzu 7. İnzibati hüququnun anlayışı, predmeti və mənbələri – 4 saat.
İnzibati hüququn anlayışı, predmeti, metodu. İnzibati hüququn digər hüquq sahələri ilə
qarşılıqlı əlaqəsi. İnzibati hüququn mənbəyi. Azərbaycan Respublikasının qanunları.
Prezident fərmanları. Nazirlər Kabinetinin qərarları. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
normativ aktları. İnzibati hüququn sistemi: ümumi və xüsusi hissə. Dövlət idarəetməsi. Ayrıayrı idarəetmə sahəsində ictimai münasibətlərin tənzimlənməsi. İnzibati hüquq münasibətləri
və onun anlayışı. İnzibati hüquq münasibətlərinin subyektləri. İcra hakimiyyəti orqanları, fiziki
şəxslər inzibati hüquq münasibətlərinin subyekti kimi.
Mövzu 8. Ailə hüququnun anlayışı, predmeti və mənbələri - 4 saat
Ailə hüququnun anlayışı, predmeti və vəzifələri. Nigahın anlayışı, şərtləri və bağlanma
qaydası. Nigaha xitam verilməsi. Ər arvadın hüquq və vəzifələri. Əmlak münasibətlərində
tərəflərin bərabər hüquqluğu. Valideynlərin və uşaqların aliment öhdəlikləri.
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Bakı İdarəetmə və Texnologiya
Kollecinin
“Arxiv sənədlərinin normativ hüquqi əsasları”
fənn
müəllimi Qurbanova Gülnarə Kazım
qızının orta ixitsas müəssisələrində təhsil alan
tələbələr üçün “Arxiv sənədlərinin normativ
hüquqi əsasları”
fənnindən hazırladığı
proqrama

Rəy

Qurbanova Gülnarə Kazım qızının tərtib etdiyi “Arxiv sənədlərinin normativ hüquqi
əsasları” proqramında arxiv işinin anlayışı, hüquqi əsasları , Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyası və Milli arxiv fondu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, arxiv
işinin əsas prinsipləri, qanunvericilik , icra və məhkəmə hakimiyyəti barədə geniş anlayış
verilmişdir.
Həmçinin proqramda hüququn müxtəlif sahələri : əmək hüququ, cinayət hüququ,
inzibati hüquq, ailə hüququ barədə anlayış verilmiş, onların nizamlama predmeti izah
edilmişdir.
Proqramın bu tip tədris metodiki sənədlərə dair normativ tələblərə cavab verdiyini
nəzərə alaraq çapa məsləhət görülə bilər.

Bakı İdarəetmə və Texnologiya Kollecinin
müəlimi

Əhmədov Fuad
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Bakı İdarəetmə və Texnologiya
Kollecinin
“Arxiv sənədlərinin normativ hüquqi əsasları”
fənn
müəllimi Qurbanova Gülnarə Kazım qızı
orta ixitsas müəssisələrində təhsil alan tələbələr
üçün
Azərbaycan
Respublikasının
Konstitusiyası və hüququn əsasları fənnindən
hazırladığı proqrama

Rəy

Ad, Soyad
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AZƏRBAYCAN
BAKI

RESPUBLİKASI

TƏHSİL

NAZİRLİYİ

İDARƏETMƏ VƏ TEXNOLOGİYA KOLLECİ

Kollecin “ Humanitar və İqtisadiyyat ” fənn birləşmə komissiyasının
“____12______” ______09_______2017-ci il tarixli _1__ saylı

PROTOKOLUNDAN ÇIXARIŞ
Iştirak etdilər:
1.Əfəndiyeva Şölə
2.Əbdürrəhimova Vüsalə
3.Əhmədov Fuad
4.Abdullayeva Təzəgül
Eşidildi: Qurbanova Gülnarə Kazım qızı tərəfindən yazılmış “Arxiv sənədlərinin normativ
hüquqi əsasları” fənni üzrə tədris proqramının müzakirəsi və təsdiqi

Qərar:
“Arxiv sənədlərinin normativ hüquqi əsasları” fənni üzrə Qurbanova Gülnarə Kazım qızının
tərtib etdiyi proqram tədris üçün məqsədəuyğun hesab edilərək bəyənilsin. Proqram təsdiq
olunmaq üçün Kollecin pedaqoji şurasının müzakirəsinə verilsin.

“_____Ş.S.Əfəndiyeva______”
fənn birləşmə komissiyasının sədri:

________
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
BAKI

İDARƏETMƏ VƏ TEXNOLOGİYA

KOLLECİ

Pedaqoji şuranın “__12___” _____09___2017-ci il tarixli_____1_____saylı

PROTOKOLUNDAN ÇIXARIŞ

Gündəlik məsələ:
“Humanitar və iqtisadiyyat” fənn birləşmə komissiyasının üzvü Qurbanova Gülnarə Kazım qızı
tərəfindən yazılmış “Arxiv sənədlərinin normativ hüquqi əsasları”
fənni üzrə tədris
proqramının müzakirəsi və təsdiqi.

Qərar:
Kollecin müəllimi Qurbanova Gülnarə Kazım qızı tərəfindən yazılmış “Arxiv sənədlərinin
normativ hüquqi əsasları” fənni üzrə proqrama qrif almaq üçün rəy verilməsini Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyindən xahiş edirik.

Bakı İdarəetmə və Texnologiya kollecinin
direktoru:

____________Varis Allahverdiyev

Pedaqoji Şuranın katibi:

_____________Ruxsarə Nəsibova
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