Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə
Nazirliyi Kollegiyasının 29.09.2011-ci
il tarixli 2-N nömrəli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə ekspertizası mərkəzinə qulluğa qəbul
olunmaq üçün namizədlərlə müsahibənin keçirilməsi
QAYDALARI

1. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Qaydalar “Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 4.8-ci maddəsinin və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 dekabr 2007-ci il tarixli
673 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbul olunmaq üçün
namizədlərlə müsabiqənin və müsahibənin keçirilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə”nin 1.10-cu
bəndinin tələblərinə uyğun hazırlanmışdır və Məhkəmə ekspertizası mərkəzində (bundan sonra Mərkəz) qulluğa qəbul olunmaq üçün namizədlərlə (bundan sonra - namizədlər) müsahibənin
keçirilməsinə dair məsələləri tənzimləyir.
1.2. Mərkəzin xüsusiyyətləri, həyata keçirdiyi özünəməxsus funksiyalar, o cümlədən elmin
cürbəcür sahələri üzrə məhkəmə ekspertizalarının və tədqiqatların aparılması nəzərə alınaraq
müxtəlif ixtisaslar üzrə ali təhsil tələb olunan vəzifələrə qulluğa qəbul olunmaq arzusunda olan
namizədlərin bilik səviyyəsinin, peşə hazırlığının, ümumi dünyagörüşünün, vəzifəyə yararlı və layiqli
olmasının müəyyən edilməsi məqsədi ilə onlarla aşkarlıq şəraitində şəffaf üsullarla müsahibə
keçirilir.
1.3. Mərkəzdə müvafiq vakant ştat vahidləri olduqda, qulluğa qəbul ilə əlaqədar kütləvi
informasiya vasitələrində və internet saytda elan verilir.
1.4. Mərkəzdə ali təhsil tələb olunmayan vəzifələr üzrə işə qəbul qaydaları digər müvafiq
qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir.

2. Müsabiqə Komissiyası
2.1. Müsahibənin keçirilməsi, namizədlərin təyinatına dair təkliflərin verilməsi üçün Mərkəzdə
azı 5 nəfərdən ibarət Müsabiqə Komissiyası (bundan sonra - Komissiya) yaradılır. Komissiyanın
tərkibi sədr, sədr müavini, məsul katib və digər üzvlərdən ibarət olmaqla Mərkəz rəisinin təqdimatı
əsasında Azərbaycan Respublikasının ədliyyə naziri tərəfindən təsdiq edilir.
2.2. Komissiya üzvlərinin səlahiyyət müddəti 5 ildir. Səlahiyyət müddəti bitmiş üzvlər yenidən
bu Komissiyanın tərkibinə daxil edilə bilər. İş yerini dəyişmiş üzvlərin səlahiyyətinə yenidən baxılır.
2.3. Komissiyanın işinə müvafiq sahələr üzrə alim və digər mütəxəssislər cəlb edilə bilərlər.
2.4. Komissiyanın iş qaydası, üzvlərinin hüquq və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 12 avqust 2011-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ədliyyə
orqanlarına qulluğa qəbul olunmaq üçün namizədlərlə müsabiqənin və müsahibənin keçirilməsi
Qaydaları”na əsasən müəyyən edilir.

3. Sənədlərin qəbulu, müsahibənin keçirilməsi və yekunlaşdırılması
3.1. Mərkəzə qulluğa qəbul olunmaq arzusunda olan şəxslərin sənədlərinin qəbulu, onlarla
müsahibənin keçirilməsi və yekunlaşdırılması, namizədlərin təyinatlarına dair təkliflərin verilməsi
“Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbul olunmaq üçün namizədlərlə müsabiqənin və müsahibənin
keçirilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq həyata keçirilir.
3.2. Həmçinin ekspert vəzifələrinə namizədlərlə müsahibə zamanı onların elmi- məntiqi təhlil
və analiz aparmaq, məsələləri ən səmərəli metodlar seçməklə həll etmək qabiliyyətinə, texniki
avadanlıqlardan istifadə etmək, tədqiqatlar aparmaq bacarığı və digər peşə keyfiyyətlərinə xüsusi
diqqət yetirilir.
3.3. Müsahibədən keçmiş namizədlərin peşə fəaliyyətinə buraxılmaları məqsədi ilə Ədliyyə
Akademiyasında icbari təlimə cəlb edilməsi məsələsi Komissiya tərəfindən həll edilir.

4. Yekun müddəalar
4.1. Peşə fəaliyyətinə buraxılması üçün icbari təlimi uğurla bitirmiş namizədlər altı aylıq
stajorluq müddəti müəyyən edilməklə müvafiq vəzifələrə təyin edilirlər.
4.2. İlk dəfə Mərkəzdə ekspert vəzifələrinə qulluğa qəbul edilən şəxslərin xidməti vəzifələrini
mənimsəməsi və hərtərəfli peşəkarlıq vərdişlərinə yiyələnməsini təmin etmək üçün stajorluq
dövründə onlar məhkəmə eksperti ixtisası almaq məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə
Nazirliyi Kollegiyasının 29.11.2012-ci il tarixli 24-N nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Məhkəmə
ekspertizası mərkəzində məhkəmə eksperti ixtisasının verilməsi haqqında Əsasnamə”yə uyğun
olaraq müvafiq hazırlıq (təcrübə) keçirlər.
İşçinin təcrübə müddətinin sonunda Mərkəzin Ekspert-İxtisas Komissiyası tərəfindən bilik
səviyyəsi qiymətləndirilir.
4.3. Stajorluq müddətini müvəffəqiyyətlə bitirmiş işçiyə qulluğa yaralılığını, peşəkarlığını və
təyin edildiyi vəzifəyə uyğunluğunu müəyyən etmək üçün üç aylıq sınaq müddəti təyin olunur.
Stajorluq, sınaq keçmə və şəxsin ədliyyə orqanlarına daimi qulluğa qəbulu ilə bağlı məsələlər
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi üzrə 25 iyul 2007-ci il tarixli 31-T nömrəli əmrlə təsdiq
edilmiş “İlk dəfə ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbul edilən şəxslərin stajorluq və sınaq keçmə
Qaydaları” ilə tənzimlənir.
4.4. Ədliyyə Nazirliyinin Müsabiqə Komissiyası tərəfindən keçirilən müsabiqə və
müsahibələrdə uğur qazanaraq icbari təlimi müvəffəqiyyətlə bitirmiş namizədlər Mərkəzdə qulluğa
müsahibə keçmədən qəbul olunurlar.
4.5. Müsahibənin nəticələrindən razı olmayan namizədlər tərəfindən qanunvericilikdə
nəzərdə tutulmuş qaydada şikayət verilə bilər.

