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Cinayət hüququnun anlayışı, predmeti, sistemi. 

Cinayət hüququnun metodu. Cinayət hüququ və digər hüquq elmlərinin qarşılıqlı 

əlaqələri. Cinayət hüququnun vəzifə və funksiyaları. Cinayət hüququnun sistemi. 

Cinayət hüququnun Ümumi və Xüsusi hissələri və onların qarşılıqlı əlaqəsi. 

 

Cinayət qanununun anlayışı, əsas və spesifik xüsusiyyətləri. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və beynəlxalq hüquq normaları 

cinayət qanununun mənbəyi kimi. Azərbaycan Respublikasının 1922. 1927 və 1960-

cı il Cinayət Məcəllələri. Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il Cinayət Məcəlləsi. 

Cinayət qanunu və cinayət hüququ. Cinayət hüquq normaları. Cinayət hüquq 

normalarının növləri. Dispozisiya və sanksiya. Dispozisiya. sanksiya və onların 

növləri. Cinayət qanunun məkana görə qüvvəsi. Azərbaycan Respublikası ərazisində 

cinayət törədən şəxslər barəsində cinayət qanununun qüvvəsi. Azərbaycan 

Respublikasının ərazisindən kənarda törədilən cinayətlərə görə məsuliyyət. 

Azərbaycan Respublikası ərazisində cinayət törədən xarici dövlətlərin diplomatik 

nümayəndələrinin məsuliyyət məsələləri. Cinayət qanununun zamana görə qüvvəsi. 

Cinayətin törədilmə vaxtının anlayışı. Ekstradisiya. Cinayət qanununun təfsiri. 

 

Cinayət hüququnun  prinsipləri. 

Cinayət hüququnun əsas prinsipəri olan qanunçuluq, humanizm, ədalətlilik, 

təqsirə görə məsuliyyət və digər prinsiplərinin geniş şərhi,  cinayət qanununun 

anlayışı və əsas əlamətləri izah edilir. 

 

Cinayət məsuliyyəti və cinayət tərkibi. 

Cinayət məsuliyyətinin anlayışı və hüquqi əsasları. Cinayət məsuliyyətinin 

hüquqi məsuliyyətin digər növlərindən fərqləndirilməsi. Cinayət tərkibinin anlayışı, 

məcburi və fakültətiv əlamətləri. Cinayət tərkibinin növləri: a) cinayət tərkiblərinin 

cinayətin xarakterinə və təhliikəlilik dərəcəsinə görə növləri; b) cinayət tərkibi 

əlamətlərinin təfsiri üsuluna görə cinayət tərkiblərinin növləri; c) cinayətin obyektiv 

cəhətini səciyyələndirən tərkib əlamətlərinin qurulmasına görə cinayət tərkiblərinin 

növləri. Cinayətin tövsifi. anlayışı, mərhələləri. Tövsifin əsas üsulları. Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi və Ali Məhkəməsi Plenumunun qərarlarının 

cinayətlərin tövsifi üçün əhəmiyyəti. 

 

Cinayətin subyektiv cəhəti. 

Anlayışı, zəruri və fakültativ əlamətləri. Cinayət hüququnda təqsirin anlayışı və 

məzmunu. Təqsirin forma və növləri. Qəsdin anlayışı, əqli və iradi elementləri. 

Birbaşa qəsd və dolayı qəsd. Ehtiyatsızlıq və onun növləri. Cinayətkarcasına 

özünəgüvənmə. onun əqli və iradəvi elementləri, dolayı qəsdlə müqayisəli təhlili. 

Cinavətkarcasına etinasızlıq, onun əqli və iradəvi elementləri, cinayətkarcasına 

özünəgüvənmə ilə müqayisəli təhlili. Təqsirin qarışıq formasını nəzərdə tutan 

tərkiblərin xüsusiyyətləri. Cinayətin motiv və məqsədi. Cinayətin motiv və 

məqsədinin əhəmiyyəti. Cinayət hüququnda səhvin anlayışı. Hüquqi və faktiki səhv, 

onların növləri. 
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Cinayətdə iştirakçılığın anlayışı.  

İştirakçı lığın obyektiv və subyektiv əlamətləri. Cinayətdə iştirakçılığın növləri. 

Cinayətin icraçısı, təşkilatçısı, təhrikçisi və köməkçisi, onları xarakterizə edən 

obyektiv və subyektiv əlamətlər. Cinayətlə əlaqədarlıq, növləri. 

 

Əməlin cinayət olmasını aradan qaldıran halların anlayışı və cinayət- 

hüquqi əhəmiyyəti.  

Zəruri müdafiənin anlayışı, əsasları və şərtləri. Zəruri müdafiə həddini aşmağa 

görə məsuliyyət. Uydurma müdafiə. Xəyali müdafiə. Cinayət törətmiş şəxs tutularkən 

ona zərər vurulması. Cinayət törədən şəxsin tutulması zamanı zərərin vurulmasının 

zəruri müdafiədən fərqi. Son zərurətin anlayışı. Son zərurətin hüquqiliyi şərtləri, 

zəruri müdafiədən fərqi. Əsaslı risqin anlayışı, şərtləri. Əmrin və ya sərəncamın 

yerinə yetirilməsi. 

 

Cəzanın anlayışı və məqsədi. 

 Cinayətə görə tətbiq edilən cəzanın başqa dövlət məcburiyyət tədbirlərindən 

fərqi. Cinayət-hiiquqi xarakterli digər tədbirlərin anlayışı, onların cəzadan fərqi. 

Cəzanın məqsədi. Sosial ədalətin bərqərar edilməsi. Məhkumların islah edilməsi. 

Ümumi və xüsusi xəbərdarlıq məqsədləri. Cəzanın məzmunu. Cəzanın tətbiqindən 

doğan məhdudiyyətin xarakteri. Cəzanın səmərəliliyi, şərtləri və vasitələri. 

 

Cəzanın sistemi, anlayışı və əhəmiyyəti. Cəzanın növləri. 

Əsas və əlavə cəza növləri, onların tətbiqi şərtləri. Cərimə. Nəqliyyat vasitələrini 

idarəetmə hüququndan məhrum etmə. Müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən 

fəaliyyətlə məşğul olmaq hüquq məhrum etmə. İctimai işlər. Xüsusi və ya hərbi 

rütbədən, fəxri addan və dövlət təltifindən məhrum etmə cəzası. İslah işləri. Hərbi 

xidmət üzrə məhdudlaşdırma. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara 

məcburi çıxarma. İntizam xarakterli hərbi hissədə saxlama. Müəyyən müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə cəzası. Ömürlük azadlıqdan məhrum etmə. 

 

Cəzanın təyin edilməsinin ümumi əsasları. 

Cəzanın məqsədinə nail olunmasında onun fərdi1əşdiri1məsinin əhəmiyyəti. 

Cəzanı yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar, onların təsnifı, növləri, və 

xarakteristikası. Müstəsna hallar olduqda cəza təyin etmə. Cəzaya qənaət prinsipi. 

Törədilmiş cinayətə görə müəyyən edilmiş cəzadan daha yüngül olan cəza təyin 

etmə. Başa çatmayan cinayətə görə cəza təyin edilməsi.  

İştirakçılıqla törədilmiş cinayətə görə cəza təyin edilməsi. Residivə görə cəzanın 

təyin edilməsi. Cinayətlərin məcmusu üzrə cəzanın təyin edilməsi. 

Hökmlərin məcmusu üzrə cəzanın təyin edilməsi. Cinayətlərin məcmusu və 

hökmlərin məcmusu üzrə cəza təyin edərkən əlavə cəzaların birləşdirilməsi qaydası. 

Cəzaları toplamaqla təyin edilən cəzanın qəti müddətinin müəyyən edilməsi qaydası. 

Cəza müddətlərinin hesablanması və cəzanın hesaba alınması. Şərti məhkum etmə. 

Şərti məhkum etmənin ləğv edilməsi və ya sınaq müddətinin uzadılması. 
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Cinayət məsuliyyətindən azad etmənin anlayışı. 

 Cinayət məsuliyyətindən azad etmənin növləri. Səmimi peşimançılıqla bağlı 

cinayət məsuliyyətindən azad etmə. Zərərçəkmiş şəxslə barışmaqla bağlı cinayət 

məsuliyyətindən azad etmə. Şəraitin dəyişməsilə cinayət məsuliyyətindən azad etmə. 

Müddətin keçməsi ilə cinayət məsuliyyətindən azad etmə. Cinayət məsuliyyətinə cəlb 

etmə müddətləri və hesablanması. Cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddəti axımının 

dayandırılması. Qanunda nəzərdə tutulan hallarda cəlb etmə müddətinin tətbiq 

edilməməsi, bu sahədə məhkəmənin səlahiyyəti. 

 

Təcavüzkar müharibənin planlaşdırılması, hazırlanması, başlanması və 

aparılması.  Beynəlxalq müdafiədən istifadə edən şəxslərə və ya təşkilatlara 

hücum etmə. 

Soyqırım. Soyqırımın törədilməsinə təhrik etmə. İnsanlıq əleyhinə cinayətlər. 

Əhalini məhv etmə. Köləlik. Əhalini deportasiya etmə və ya məcburi köçürmə. Cinsi 

zorakılıq. Məcburi hamiləlik. Təqib. İnsanları zorakılıqla yoxa çıxarma. İrqi ayrı-

seçkilik (aparteid). Beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq azadlıqdan məhrum 

etmə. İşgəncə. 

 

Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər.  

Şəxsiyyət cəmiyyətin başlıca sosial neməti kimi. Аzərbaycan Respublikasının 

1995-ci il Konstitutsiyası, insan hüquqları barədə beynəlxalq aktlar, şəxsiyyətin 

cəmiyyətdəki mövqeyi. Şəxsiyyətin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sistemində 

cinayət-hüquq tədbirlərinin əhəmiyyəti. Şəxsiyyət əlehyninə olan cinayətlərin 

anlayışı, ümumi səciyyəsi və növləri. 

 

Yüngülləşdirici hallarda olan qəsdən adam öldürmə. 

 Аnanın yeni doğduğu uşağı qəsdən öldürməsi. Bu cinayətin obyektiv və 

subyektiv əlamətlərinin xüsusiyyətləri. Həmin cinayətdə iştirakçılığın tövsifi 

məsələsi. Qəflətən baş vermiş güclü ruhi həyəcan (affekt) vəziyyətində qəsdən adam 

öldürmə. Zəruri müdafiə həddinin və ya cinayət törətmiş şəxsin tutulması üçün zəruri 

həddi aşmaqla adam öldürmə. 

 

Şəxsiyyətin cinsi toxunulmazlığı və cinsi azadlığı əleyhinə olan cinayətlər.  

Şəxsiyyətin cinsi toxunulmazlığı və cinsi azadlığı əleyhinə olan cinayətlərin 

anlayışı və ümumi səciyyəsi. Onların növləri. Zorlamanın obyektiv və subyektiv 

əlamətləri. Zorlamanın ağırlaşdırıcı və xüsusilə ağırlaşdırıcı halları, onların 

xüsusiyyəti və növləri. Seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri. Seksual xarakterli 

hərəkətlərə məcbur etmə. Zorlamadan və seksual  xarakterli zorakılıq hərəkətlərindən 

fərqi. Əxlaqsız hərəkətlər. Bu cinayət tərkiblərinin obyektiv və subyektiv əlamətləri 

 

  Cinayətkarlığın səbəb və şəraiti.  

   Cinayətkarlığın səbəblərinin təsnifatı və onların məzmunu. Cinayətkarlığın 

səbəblərinin öyrənilməsinin elmi əsası. Cinayətkarlığın törədilməsinə kömək edən 

şəraitlər. Cinayətkarlığın törədilməsinə təkan verən şəraitlərin qruplaşdırılması. 
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  Cinayətkarlığın öyrənilməsinin nəzəri əsasları. Cinayətkarlığa qarşı 

mübarizədə kriminoloji proqnozlaşdırma və planlaşdırma.  

Cinayətkarlığın öyrənilməsinin nəzəri əsasları. Kriminoloji tədqiqatın sosioloji 

metodları. Kriminoloji tədqiqatın ümumelmi və psixoloji metodları. Kriminoloji 

tədqiqatın təşkili. Cinayətlərin vahid uçotunun aparılmasının əsasları.  

   Kriminoloji proqnozlaşdırmanın anlayışı və məzmunu. Kriminoloji 

proqnozlaşdırmanın növləri və proqnozlaşdırma zamanı tətbiq edilən metodlar. 

Kriminoloji planlaşdırmanın anlayışı və əsas meyarları. Kriminoloji planlaşdırmanın 

növləri. 

 

Cinayətkarlığın  profilaktikası. Cinayətlərin profilaktikasında DİO-rı əsas 

subyekt kimi. 

   Cinayətlərin profilaktikasının anlayışı və vəzifələri. Cinayətlərin ümumsosial 

profilaktikası. Cinayətlərin xüsusi kriminoloji profilaktikası. Cinayətlərin fərdi 

profilaktikası. Cinayətlərin profilaktikasında DİO-nun fəaliyyətinin hüquqi əsasları. 

DİO-nun profilaktik fəaliyyətinin istiqamətləri və informasiya təminatı. 

 

Cinayətkarlıqla bağlı sosial-neqativ halların kriminoloji xüsusiyyətləri.  

Cinayətkarlıqla bağlı sosial-neqativ hallar. Sərxoşluq və alkoqolizmin 

kriminoloji xüsusiyyətləri və  onların profilaktikası. Fahişəliyin kriminoloji 

xüsusiyyətləri. Narkomanlığın və ekstremizmin kriminoloji xüsusiyyətləri. 

 

Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər və onların profilaktikası. 

Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərin anlayışı və kriminoloji xüsusiyyətləri. 

Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərin səbəb və şəraiti. Mülkiyyət əleyhinə cinayət 

törətmiş şəxsin şəxsiyyətinin  kriminoloji xüsusiyyətləri. Mülkiyyət əleyhinə olan 

cinayətlərin profilaktikası. 

 

Zorakı cinayətkarlıq və onun profilaktika.  

Zorakı cinayətkarlığın anlayışı və kriminoloji xüsusiyyətləri.  Zorakı 

cinayətkarlığın səbəb və şəraiti. Zorakı cinayətkarların şəxsiyyətinin kriminoloji 

xüsusiyyətləri. Zorakı  cinayətkarlığın  profilaktikası. 

 

İqtisadi cinayətkarlığın kriminoloji xüsusiyyətləri  və profilaktikası. 

İqtisadi cinayətkarlığın kriminoloji xüsusiyyətləri. İqtisadi sahədə  törədilən 

cinayətlərin  səbəb və şəraiti. İqtisadi sahədə cinayət törətmiş şəxslərin şəxsiyyətinin 

kriminoloji xüsusiyyətləri. İqtisadi cinayətkarlığın profilaktikası. 

 

Yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən törədilən cinayətlər və onların 

profilaktikası.  

Yetkinlik yaşına çatmayanların (YYÇ) cinayətkarlığının kriminoloji 

xüsusiyyətləri. YYÇ  cinayətkarların şəxsiyyəti. YYÇ cinayətkarlığının səbəb və 

şəraiti. YYÇ  tərəfindən törədilən cinayətlərin profilaktikası. 
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Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayətlər və onların 

profilaktikası.  

Narkotik vasitələrlə bağlı törədilən cinayətlərin kriminoloji xüsusiyyətləri. 

Narkotik vasitələrlə bağlı törədilən cinayətlərin səbəb və şəraiti. Narkotik vasitələrlə 

bağlı cinayət törətmiş şəxslərin şəxsiyyətinin kriminoloji  xüsusiyyətləri. 

Narkomanlığın və narkotik vasitələrlə bağlı cinayətlərin profilaktikası. 

 

Residiv cinayətkarlıq və onun profilaktikası.      

Residiv cinayətkarlığın anlayışı və kriminoloji xüsusiyyətləri. Residiv 

cinayətkarlığın inkişafına təkan verən əsas hallar.Təkrar cinayət törədənlərin 

şəxsiyyətinin kriminoloji xüsusiyyətləri.Residiv cinayətkarlığın profilaktikası. 

  

Mütəşəkkil cinayətkarlıq və onun profilaktikası. 

Mütəşəkkil  cinayətkarlığın anlayışı və əlamətləri. Mütəşəkkil cinayətkarlığın 

yaranmasının və inkişafının səbəbləri. Mütəşəkkil cinayətkar qrupların üzvlərinin 

şəxsiyyətlərinin kriminoloji xüsusiyyətləri. Mütəşəkkil  cinayətkarlığının qarşısının 

alınmasının xüsusi  kriminoloji tədbirləri. 

   

Ehtiyatsızlıqdan törədilən cinayətlər və onların profilaktikası. Ekoloji 

cinayətlər və onların profilaktikası.  

Ehtiyatsızlıqdan törədilən cinayətlərin anlayışı və  kriminoloji xüsusiyyətləri. 

Ehtiyatsızlıqdan cinayət törətmiş şəxslərin kriminoloji xüsusiyyətləri. 

Ehtiyatsızlıqdan törədilən cinayətlərin səbəb və şəraiti. Ehtiyatsızlıqdan törədilən 

cinayətlərin profilaktikasında ümumi və xüsusi tədbirlər.  

 

Ekoloji cinayətkarlığın anlayışı və kriminoloji xüsusiyyətləri. 

Ekoloji cinayətkarlığın səbəb və şəraiti.Ekologiya sahəsində cinayət törətmiş 

şəxslərin şəxsiyyətinin kriminoloji xüsusiyyətləri. 

 

Azərbaycan Respublikasinin cəza-icra siyasəti. Cəza-icra hüququnun 

anlayışı, predmeti və sistemi. 

Azərbaycan Respublikasinm cəza-icra siyasəti, onun məqsədi, vəzifələri, 

mahiyyati. Azərbaycan Respublikasının cəza-icra hüququ va onun dövlətin cəza-icra 

siyasəti ilə əlaqəsi. Cəza-icra hüququnun predmeti. Cinayət cəzalarının icrasi 

prosesinda yaran ictimai münasibatlərin hüquqi tənzimlənməsi xüsusiyyətləri. Cəza-

icra hüququnun hüquq sisteminda yeri. Cəza-icra hüququnun prinsipbri va onlarm 

sistemi. Cəza-icra hüququ elmi və onun predmeti. Cəza-icra hüququnun digər hüquq 

elmlər ilə cinayət huququ. Cinayət Prosessual hüquq, inzibati hüquq, kriminologiya 

elmləri ilə əlaqəsi. Cəza-icra fənninin predmeti, metodu və sistemi. 

 

Cəzaların icrası və məhkumları islah etmə vasitələri. 

Cəzaların icrasının və çəkilməsinin anlayışı və mahiyyəti. Cəzaların icrasının vı 

çəkilməsinin hüquqi tənzimlənməsi. Məhkumların islah edilməsinin hüquqi 

tənzimlənməsi. Cəzanın icrası rejimi, onun əsas elementləri və tələbləri. Müxtalif 

növlü cəzaların icrası zamanı rejimin mahiyyətinin xüsusiyyətləri. Cəzanın icrasının 
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və məhkumlara islah təsirinin tətbiqinin anlayşıı, əlamətləri və onun fərdiləşdirilməsi. 

Cinayət cəzasının və islah təsirinin məqsədlərinin vəhdəti. Məhkumların islah 

edilməsi anlayışı və onun əsas vasitələri. Məhkumların islahının psixologiyası. 

Məhkumların şəxsiyyəti. Onların şəxsiyyətinin öyrənilməsinin elm metodikasi. 

Məhkumun şəxsiyyətinin psixoloji və digər vəziyyəti. 

 

Cəzaları icra edən müəssisə və orqanlar, onların fəaliyyətinə nəzarət. 

Cəzaları icra edən müəssisə və orqanlar, onların qarşısında duran vəzifələr. 

Cəzaçəkmə müəssisələri, xüsusi müəssisələr, məhkəmə icraçıları və onlarm 

səlahiyyəti. Penitensiar müəssisələrin anlayışı və onların növləri. Cinayətkarlıqla 

mübarizə aparan dövlət orqanları sistemində penitensiar müəssisələrin yeri. Hərbi 

qulluqçular barədə cəzanı icra edən müəssisə və orqanların xüsusiyyətləri. Cəzaların 

icrasını həyata keçirən orqanların cinayətkarlıqla mübarizə aparan digər dövlət 

orqanları ilə qarşılıqlı əlaqəsi. Cəzaları icra edən müəssisələrin və orqanların 

fəaliyyətinə nəzarətin anlayışı və onun növləri. Cəzaların icrasına məhkəmə nəzarəti. 

Cəzaların icrasına icra hakimiyyəti orqanlarının nəzarəti. Beynəlxalq nəzarət və onun 

növləri. Məhkumların islah edilməsində ictimai təşkilatların iştirakı və cəzaların 

icrasına ictimai nəzarətin həyata keçirilməsi. Prokurorluğun cəzaların məqsədinə nail 

olunmasmda iştirakı. 

 

Azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzalara məhkum edilmiş şəxslərin 

təsnifi və onların cəzaçəkmə müəssisələrinə bölüşdürülməsi. 

Azadlıqdan məhrumetmə cəzasını çəkən məhkumların təsnifi və növləri. 

Təsnifin məhkumların cəzanın çəkilməsi prosesində əhəmiyyəti. Məhkumların 

təsnifindən əldə olunan hüquqi nəticələr. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum 

edilmiş şəxsə məhkəmə tərəfındən cəzaçəkmə müəssisəsinin növünün müəyyən 

edilməsi. Pedoqoji məqsədlər üçün aparılan təsnif. Məhkumların cəzaçəkmə 

müəssisələrinə. göndərilməsinin hüquqi əsasları. Məhkumların cəzaçəkmə 

müəssisələrində ayrılıqda saxlanması. Cəzaçəkmə müəssisəsinin növünün 

dəyişdirilməsi. Məhkumların qeydiyyatı haqqında anlayış və onun mahiyyəti. 

 

Cəzaçəkmə müəssisələrində cəzanın icrasının və çəkilməsinin  şərtləri. 

(rejim) 

Cəzaçəkmə müəssisəsində rejimin anlayışı və onun əsas funksiyaları. 

Cəzaçəkmə rejiminin cəzalandırıcı və tərbiyəvi əhəmiyyəti. Cəzaçəkmə 

müəssisəsində rejimin əsas tələbləri. Cəzaçəkmə müəssisələrinin Daxili İntizam 

Qaydaları. Cəzaçəkmə müəssisələrində gündəlik qaydalar. Cəzaçəkmə 

müəssisələrində təhlükəsizlik tədbirləri və onların tətbiqinin əsasları. Məhkumların 

ərzaq məhsulları və ən zəruri mallar əldə etməsi. Məhkumların bağlama, sovqat və 

banderol alması. Məhkumların yazışması, onların pul baratları alması və göndərməsi. 

Məhkumların telefon danışıqları. Məhkumların gəzinti hüququ və onların müşayiətsiz 

gediş-gəlişi. Məhkum qadınların cəzaçəkmə müəssisəsindən kənarda yaşaması. 

Məhkumların cəzaçəkmə müəssisələrinin hüdudlarından kənara qısa müddətli 

səfərləri. 
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Müxtəlif  növlü  cəzaçəkmə müəssisələrində cəzanın icrası və çəkilməsinin 

qayda və şərtləri. 

Məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələrində cəzanın icrası şərtləri. Ümumi rejimli 

cəzaçəkmə müəssisələri və bu müəssisələrdə cəzanın icrası şərtləri. Xüsusi rejimli 

cəzaçəkmə müəssisələrində cəzanın icrası şərtləri. Həbsxanalarda cəzanın icrası 

şərtləri. Ömürlük azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzaya məhkum olunmuş 

şəxslərin saxlanması şərtləri. Tərbiyə müəssisləbri. Tərbiyə müəssisləbrində cəzanın 

icrası şərtləri. Yetkinlik yaşına çatmış məhkumların tərbiyə müəssisələrində 

saxlanılması və onlaın cəzaçəkmə müəssisələrinə keçirilməsi qaydası. 

 

Hərbi qulluqçulara tətbiq edilən cəzaların icrası. 

Hərbi xidmət üzrə məhdudlaşdrrma növündə cəzanın icrası qaydası və şərtləri. 

Hərbi xidmət üzrə məhdulaşdırma növündə cəzanın icrasından irəli gələn 

məhdudiyyətlərin mahiyyəti və onların təmin edilməsi. İntizam xarakterli hərbi 

hissədə saxlama növündə cəzanın icrası qaydası və şərtləri. İntizam xarakterli hərbi 

hissənin məhkumlarının maddi - məişət və tibb təminat 

 

Cəza çəkməkdən azad edilmə və cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərə 

yardım göstərilməsi 

Cəza çəkməkdən azad etmənin əsasları. Cəza müddətinin başa çatması ilə 

əlaqədar azad edilmə. Məhkumun cəzadan vaxtından əvvəl şərti azad edilməsi, 

cəzanın çəkilməmiş hissəsinin daha yüngül cəza növü ilə əvəz edilməsi və cəzanın 

çəkilməsinin təxirə salınması qaydaları. Amnistiya və yaxud əfvetmə ilə əlaqədar 

cəza çəkməkdən azad etmə. Xəstəliyə görə azad etmə. Məhkumların cəza çəkməkdən 

azad edilməsi ilə əlaqədar aparılan hazırlıq işləri. Cəza çəkməkdən azad etmənin 

qaydası və vaxtı. Məhkum cəza çəkməkdən azad edilərkən hazırlanan sənədlər. Cəza 

çəkməkdən azad edilmiş şəxslərə yardım göstərilməsi. Cəza çəkməkdən azad edilmiş 

şəxslərin hüquqi vəziyyəti. Cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərə əmək və məişət 

şəraitinin yaradmasında köməklik göstərilməsi. Şərti məhkum edilmiş şəxslər 

üzərində nəzarətin həyata keçirilməsi. Şərti məhkum edilmiş şəxslərin məsuliyyəti. 

 

Həbsxanalarda cəzanın icrası qaydaları və şərtləri 

Həbsxanada cəzanın icrası şərtləri. Həbsaxa cəza-çəkmə müəssisi kimi, 

həbsxana istintaq təcridxanası kimi, ömürlük azadlıqdan məhrum etmə növündə 

cəzaya məhkum olunmuş şəxslərin saxlanılması şərtləri 

 

Cinayət törətməkdən təqsirləndirilən şəxslərin həbs yerlərində saxlanılması 

qaydaları və şərtləri (istintaq təcridxanalarında). 

Bütün həbs yerləri üç növə bölünür: birinci və əsas həbs yeri Ədliyyə və Milli 

təhlükəsizlik Nazirliklərinin istintaq təcridxanaları. 

Həbs yerlərinin ikinci növü Daxili İşlər Nazirliyinin müvəqqəti saxlama 

təcridxanaları, həbs yerlərinin üçüncü növünə həbsdə saxlama əsas vəzifəsi olmayan 

müəssisələr. Bunlara aiddir: Müdafiə Nazirliyinin haupt vaxtları, hərbi əsirlərin və 

digər şəxslərin saxlama yerləri. 
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Cəza-icra qanunvericiliyinin müasir vəziyyəti və problemləri 

Cəza-icra qanun vericiliyinin müasir vəziyyəti. Cəza çəkmə müəssisələrinin 

müasir vəziyyəti. Cəza-icra qanunvericiliyinin problemləri cəza-icra müəssisələrinin 

problemləri. Cəza, cəza-icra siyasətinin təkmilləşdirilməsi. 
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