
 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
“NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

FƏNN SİLLABUSU 
 

Təsdiq edirəm:___________X.M.Əliyeva 
Tarix: 10 fevral 2022 

Fənnin təsviri 

Fənn (adı, krediti) İslam Hüququ,  5  kredit 

Fakültə  Xarici Dillər 

İxtisas  Dinşünaslıq  050202 

Səviyyə  (bakalavriat, 

magistratura) 
Bakalavriat 

Kurs III 

Semestr Yaz, 2021-2022 – ci tədris ili 

Tə limçi Məmmədli Nərgiz Əsgər qızı 

e-mail nargismmdl@gmail.com  

Telefon 0503784404 

Dərs günləri və  saatları I gün III saat, III gün III saat 

Tədris dili  Azərbaycan dili 

Baza/ Seçmə  baza 

Tə ləb olunan dərsliklər 

və  dərs materialları 

1. Mübariz Camalov, İslam Hüququ, Bakı 2013. 

 

 

İstifadə  ediləcək web 

səhifə lər 

https://islamansiklopedisi.org.tr/  

Fənnin xülasəsi 
Fənnin tədrisi zamanı İslamda şəriət qanunları və insan haqlarını təhlil etmə 

bacarığı aşılanır. 

Fənnin məqsədləri 

Fənnin məqsədi, İslam hüququ mənbələrinin, mühakimə, cəza və borclar hüququ 
əsaslarının öyrənilməsi; qanun pozuntuları və onların cəzaları haqqında tələbələrdə 
ümumi təsəvvür formalaşdırmaqdır. 

Öyrənmə  nəticə ləri 

Kursun sonunda tələbələr bilməlidir : 

1. İslam mühakimə hüququnun əsasları; 

2. Cəza hüququ; 

3. Borclar hüququ; 

4. İslam hüquq ədəbiyyatı. 

 

Tədris metodları 

Mühazirə  Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir. 

Qrup müzakirəsi 
Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar verilir və 
müzakirəsi aparılır. 

Təcrübi məşğələ 
Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və video fayllar) 
nümayişi ilə izah edilməlidir. 

Simulyasiya  

Tələbələrə dərsə aid fərdi laborator işləri verilməli və 
simulyasiya proqramlarından istifadə edilərək nəticələr 

qeyd edilməlidir. 

Layihə  Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir 

Digər 
Dərsin tədris zamanı mühazirə və seminar 

məşğələlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Qiymətləndirmə  

Mövzunun mənimsənilməsi Faiz nisbəti (%) və  ya bal 

Balların maksimum miqdarı 100 bal 

1. Semestr ərzində toplanmış maksimum bal 50 bal (50%) 

- Dərsə davamiyyətə görə maksimum bal  10 bal (10%) 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum bal 10 bal (10%) 

- Seminar və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə 
görə maksimum bal 

30 bal (30%) 

Qeyd: seminar dərslərində  tə ləbənin jurnalda ən azı 3 (üç qiyməti olduğu 

halda, ona tədrisin bu növü üzrə  ballar hesablanır. Əks təqdirdə  tə ləbəyə bal 
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hesablanmır. 

2. İmtahan nəticələrinə görə maksimum bal 50 bal (50%) 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: semestr ərzində imtahan nəticəsinə görə 
toplanan balların cəmi 50-dən yuxarı olan tələbələr fənni mənimsəmiş 

hesab edilir. 
- 51 baldan aşağı – “qeyri kafi” – F 
- 51 – 60 - “qənaətbəxş” – E 
- 61 – 70 – “kafi” – D 

- 71 – 80 – “yaxşı” – C 
- 81 – 90 – “çox yaxşı” – B 
- 91 – 100 – “əla” 

Cəmi: 100 bal (100%) 

Qiymətləndirmə  

metodları 

Tapşırıqlar: Sərbəst iş mövzuları verilir və semester sonu  yoxlanılıb qiymətləndirilir. 

1. Mühakimə (Qəza) anlayışı. Mühakimə hüququ haqqında ümumi məlumatlar 

2. Məhkəmələr 
3. Şikayət 

4. Dəlillər və isbat 

5. Mühakimə və təhkim 

6. Cəza hüququ. İslam cəza hüququnda cinayət 

7. İslam hüququnda cəza 
8. Xüsusi cinayət növləri 

9. Borclar  hüququ. Müqavilə nəzəriyyəsi 

10. Müqavilə xarici borc qaynaqları 

11. Borcların hökmü. Borcu sona çatdıran səbəblər 

12. Satış müqavilələri 
13. Hədiyyə, icarə, cüalə, müzarəə, müsaqat və ariyə 

14. Qərz və vəkalət 

15. Kəfalət, həvalə, girov, vədiə, bölgü (qismət) və sülh. 

 

Təqdimat: Slaydlarla hazırlanan mövzular təqdimat şəkilində sunulur və qiymətləndirilir. 

Kollokvium: Semestr ərzində 3 (üç) dəfə yazılı, şifahi və test şəklində olur və 
qiymətləndirilir. 

Qaydalar  

      Davamiyyət: Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25%-dən çoxunda iştirak 
etməyən tələbə imtahana buraxılmır.            
      Buraxılmış imtahan və ya tapşırıqlar: Tələbə planlaşdırılan təqdimatda və ya 

imtahanda iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir. Tam 
sinif iştirakı və təyin olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirilməsi gərəklidir. 
Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad veril-
məlidir. Bununla birlikdə, tələbə tərəfindən təhlil edilmədən, yalnız istinad və 

sitatlardan ibarət olan hər hansı bir tədqiqat işi qəbul edilə bilməz. 
Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiş qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə tələbə 
imtahan nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. 
Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim tərəfindən 

əvvəlcədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı 
təqdirdə digər tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

Tematik plan 

Həftə  Tarix  Mövzular  
Dərslik / Tapşırıq / 

Ədəbiyyat 

1 21.02.2022 

Mühakimə  (Qəza) anlayışı. Mühakimə  hüququ 

haqqında ümumi mə lumatlar  
Mühakimənin tərifi, mahiyyəti və hökmlə əlaqəsi. 
Qəzanın məşruluğu. Mühakimənin əhəmiyyəti və 

mühakiməyə duyulan ehtiyac. Qəza və fitva 
arasındakı əlaqə. Mühakimə qərarının 
xüsusiyyəti. Qəza funksiyası, qəzanın növləri, 
təşkilatları və vəzifəliləri. Mühakimə hüququnun 

Camalov, s. 274-284. 
Tapşırıq: Qəza və fitva 
arasındakı fərqlərin 
araşdırılması. 



 
 

tərifi və hüquq sistemi içindəki yeri. Mühakimə 

hüququnun əsas qanunları. Mühakimə hüququ ilə 
əlaqədar ədəbiyyat. İslam mühakimə hüququnun 
tarixi.   

2 28.02.2022 

Məhkəmələr 
Məhkəmələr. Məhkəmə fəaliyyətlərində köməkçi 

orqanlar. Məhkəmə fəaliyyətləri ilə bağlı əlavə 
şərtlər. 

Camalov, s. 284-299. 
Tapşırıq: Məhkəmə 

fəaliyyətinin öyrənilməsi. 

3 07.03.2022 

Şikayət. 
Şikayət termini və hüquqi əsasları. Şikayətin 
səhhət şərtləri. Şikayətin növləri. Şikayət haqqı 

və zaman aşımı. Şikayətə cavab vermə və 
müdafiə etmə haqqı. Cinayət işi ilə bağlı 
mühakimə tədbirləri. Şikayətin sonlanması. 

Camalov, s. 299-311. 
Tapşırıq: Şikayətin hüquqi 
əsaslarının, növlərinin və 

şərtlərinin öyrənilməsi.  

4 14.03.2022 

Də lillər və  İsbat. 
Ümumilikdə dəlil anlayışı və isbat məsuliyyəti. 
Dəlillər. 

Camalov, s. 311-324. 
Tapşırıq: Dəlillərin 
öyrənilməsi. 

5 21.03.2022 

Mühakimə  və  Təhkim. 
Mühakimə üsulu. Qiyabi mühakimə. Şikayət və 

mühakimə xərcləri. Hökmlərin icrası və cəzaların 
tətbiqi. 

Camalov, s. 324-332. 
Tapşırıq: Hökmlərin icrası və 

cəzaların tətbiqinin 
öyrənilməsi. 

6 28.03.2022 

Cəza hüququ. İslam cəza hüququnda cinayət. 

Cəza hüququna giriş. Cəza hüququ. Cəza 
hüququnun əsas xüsusiyyətləri. İslam cəza 
hüququna ümumi baxış. Cinayət anlayışı. İslam 
hüququnda cinayətin təsnifi. Cinayətin ünsürləri.  

Camalov, s. 332-355. 

Tapşırıq: Cəza hüququnun 
əsas xüsusiyyətlərinin və 
cinayət ünsürlərinin 
öyrənilməsi.  

7 04.04.2022 

İslam hüququnda cəza. 

Cəza məfhumu. Cəzanın xüsusiyyətləri. Cəzaların 
təsnifi. Cəzanı aradan qaldıran və ya 
yüngülləşdirən səbəblər. 

Camalov, s. 355-362. 

Tapşırıq: Cəzaların 
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi.  

8 11.04.2022 

Xüsusi cinayət növləri.  
Hədd cəzasını tələb edən cinayətlər. Qisas və diyə 
cəzasını tələb edən cinayətlər. Diyə və aqilə. 
Təzir cinayətləri və cəzaları. 

Camalov, s. 362-395. 
Tapşırıq: Hədd, qisas və təzir 
cəzası tələb edən cinayətlərin 
öyrənilməsi. 

9 18.04.2022 

Borclar  hüququ. Müqavilə  nəzəriyyəsi. 
Müqavilənin quruluşu. Müqavilənin ünsürləri. 

İniqad şərtləri. Səhhət şərtləri. Müqaviləni fasid 
edən səbəblər. Lazımlılıq şərtləri. Müqavilənin 
hökmü. Müqavilənin sona çatması.  

Camalov, s. 395-432. 
Tapşırıq: Müqavilələrin 

xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi. 

 

10 25.04.2022 

Müqavilə  xarici borc qaynaqları. 
Haqsız iktisabın tərifi. Haqsız iktisabın ünsür və 

şərtləri. Başlıca haqsız iktisab halları. Haqsız 
hərəkətin ünsür və şərtləri. Qəsb. İtlaf.  

Camalov, s. 432-441. 
Tapşırıq: Haqsız iktisab və 

haqsız hərəkətin ünsür və 
şərtlərinin öyrənilməsi. 



 
 

 

11 02.05.2022 

Borcların hökmü. Borcu sona çatdıran 
səbəblər.  
İfa. Təcdid (İstibdal). Mübadilə. İbra.  

Camalov, s. 441-453. 
Tapşırıq: Borcu sona çatdıran 
səbəblərin öyrənilməsi. 

12 09.05.2022 

Satış müqavilə ləri. 
Bey. Müqayəzə. Sərf. Sələm. İstisna.   

Camalov, s. 453-471. 
Tapşırıq: Satış müqavilələrin 

rükn və şərtlərinin 
öyrənilməsi. 

 

13 16.05.2022 

Müqavilənin müxtə lif növləri (qərzə  qədər). 
Hədiyyə. İcarə. İcarə növləri. İcarənin rüknləri və 

şərtləri. İcarənin hökmləri. Cüalə. Müzarəə. 
Müzarəənin rüknləri və şərtləri. Müzarəənin 
hökmləri. Müsaqat. Müsaqatın rüknləri və 
şərtləri. Müsaqatın hökmləri. Müsaqatın sona 

çatması. Ariyə. 

Camalov, s. 471-480. 
Tapşırıq: Müqavilənin 

müxtəlif növlərinin 
öyrənilməsi. 

14 23.05.2022 

Müqavilənin müxtə lif növləri (kəfalətə qədər).  

Vəkalətin rüknləri və şərtləri. Vəkalətin hökmləri. 
Vəkalətin sona çatması. 

Camalov, s. 480-493. 

Tapşırıq: Müqavilənin 
müxtəlif növlərinin 
öyrənilməsi.  

15 30.05.2022 

Müqavilənin müxtə lif növləri (ardı). 
Kəfalət. Kəfalətin növləri. Kəfalətin rüknləri və 

şərtləri. Kəfalətin hökmü. Həvalə. Həvalənin 
rüknləri və şərtləri. Girov. Vədiə. Bölgü (qismət). 
Bölgünün mahiyyəti. Bölgü növləri. Bölgünün 
şərtləri. Müxayəə. Sülhün növləri. Sülhün şərtləri. 

Sülhün hökmləri.  

 

Camalov, s. 493-506. 
Tapşırıq: Müqavilənin 

müxtəlif növlərinin 
öyrənilməsi.  

 
 

№        Məşğələlərin adı Saat 

mühazirə 

Tarix Qeyd 

1 Mühakimə hüququna giriş 2 16.02.2022  

2 Mühakimə (Qəza) anlayışı. Mühakimə hüququ haqqında ümumi 
məlumatlar 

2 23.02.2022  

3 Məhkəmələr 2 02.03.2022  

4 Şikayət 2 09.03.2022  

5 Dəlillər və isbat 2 16.03.2022  

6 Mühakimə və təhkim 2 23.03.2022  

7 Cəza hüququ. İslam cəza hüququnda cinayət 2 30.03.2022  

8 İslam hüququnda cəza 2 06.04.2022  

9 Xüsusi cinayət növləri 2 13.04.2022  

10 Borclar  hüququ. Müqavilə nəzəriyyəsi 2 20.04.2022  

11 Müqavilə xarici borc qaynaqları 2 27.04.2022  

12 Borcların hökmü. Borcu sona çatdıran səbəblər 2 04.05.2022  

13 Satış müqavilələri 2 11.05.2022  

14 Müqavilənin müxtəlif növləri (qərzə qədər) 2 18.05.2022  

15 Müqavilənin müxtəlif növləri (ardı) 2 25.05.2022  

                                                    

Fənn müə llimi:                                N.Ə.Məmmədli 

 
 


