
 
 

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 
Təlim-Tədris Mərkəzi 

“Dövlət əmlakının idarə edilməsi və daşınmaz əmlak hüquqlarına dair mübahisəli məsələlər 

və məhkəmələrlə işin təşkili”  mövzusunda təkmilləşdirmə təliminin 

Tədris-mövzu Planı 

Proqramın məqsədi: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin, komitənin tabeliyində olan qurumların 
və ərazi (yerli) bölmələrinin işçilərinin dövlət əmlakının idarə edilməsi və daşınmaz əmlaka dair 
hüquqların mahiyyəti, rəhbər tutulan prinsiplər, qüvvədə olan normativ hüquqi aktlarla tanışlıq, 
daşınmaz əmlakla bağlı mübahisəli məsələlərin yaranma səbəbləri və həlli yolları, daşınmaz 
əmlaka dair məhkəmə mübahisələrində tərəflərin prosessual hüquq və vəzifələri, məhkəmə 
qərarlarının icrası ilə bağlı mövzuların mənimsəmələri. 

Dinləyicilərin tərkibi:  Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin, tabeliyində olan qurumların və ərazi 
bölmələrinin aidiyyəti rəhbər və mütəxəssis heyəti, daşınmaz əmlaka dair mübahisələrlə bağlı 
işlərdə, məhkəmə proseslərində və icra tədbirlərində iştirak edən əməkdaşlar. 

Təlim kursunun miqdarı: 32 saat. 

Təlim müddəti: 5 gün 

Təlimin forması: əyani, istehsalatdan ayrılmaqla. 

Məşğələ saatları: həftədə 5 gün, saat 9.00-17.00. 

Təlimçilər: ƏMDK Aparatının və Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin məsul işçiləri. 

Proqram: “Dövlət əmlakının idarə edilməsi və daşınmaz əmlak hüquqlarına dair mübahisəli 

məsələlər və məhkəmələrlə işin təşkili”   

Sıra 
№-si 

 
Mövzunun və ya altmövzunun adı 

Saatların
miqdarı 

o cümlədən 

mühazirə
saatları 

seminar, 
praktiki 
məşğələ 
saatları 

1. Mövzu 1 
Dövlət əmlakının idarə edilməsinin və 
daşınmaz əmlaka hüquqların mahiyyəti və 
növləri 

2 2 - 

2. Mövzu 2 
Daşınmaz əmlaka hüquqların yaranma əsasları 

2 2 - 

3. Mövzu 3 
Daşınmaz əmlaka hüquqlarla bağlı 
mübahisələr 

2 2 - 

4. Mövzu 4 
Daşınmaz əmlakların idarə edilməsi və 
hüquqlarla  bağlı mübahisələrin həlli yolları 
 

2 2 - 

5. Mövzu 5 
Mülki və inzibati proses: qanunvericilik əsasları 
və mərhələləri  
 

4 2 2 

6. Mövzu 6 4 2 2 



Mülki və inzibati proses: sübutlar və subutetmə 
 

7. Mövzu 7. 
Məhkəmə qərarlarından şikayətlərin verilməsi 
qaydası və əsasları 
 

4 2 2 

8. Mövzu 8. 
Apellyasiya və kassasiya instansiyaları 
məhkəmlərində icraat 
 

4 2 2 

9. Mövzu 9 
İnzibati-iqtisad məhkəmələrinin qərarlarının 
icrası 
 

4 2 2 

10. Mövzu 10 
Ümumi məhkəmələrin qərarlarının icrası 
 

4 2 2 

 CƏMİ 32 20 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


