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İş 1: Müdafiə olunan şəxslərin təhlükəsizliyinin təmini
İcraçı: prof. Ə.İ.Əliyev
1950-ci ildə insan hüquqları tarixində ən əhəmiyyətli sənədlərdən hesab olunan İnsan
hüquqları və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyası imzalandı. Hüquqi
cəhətdən məcburi olan ilk regional insan hüquqları müqaviləsi olan bu Konvensiya hüquqi
müdafiə vasitələrindən istifadə və fərdi şikayətlər imkanını beynəlxalq səviyyədə bəyan edir.
Konvensiyanın əsas məqsədi Konvensiya iştirakçısı olan dövlətlər tərəfindən riayət edilməli
olan müəyyən olunmuş beynəlxalq standartların müəyyənləşdirilməsidir. İştirakçı-dövlətlər

Konvensiyada təsbit olunan hüquq və azadlıqların həyata keçirilməsini təmin etməlidirlər.
Konvensiyada təsbit olunan hüquq və azadlıqların realizəsini İnsan hüquqları üzrə Avropa
Məhkəməsi həyata keçirir. 2001-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına üzv
olmasından və 2002-ci ildə bu Konvensiyanın ratifikasiya edilməsindən sonra göstərilən
Konvensiya dövlətimizdə insan hüquq və azadlıqlarının məhkəmə müdafiəsi mexanizmində
böyük əhəmiyyət kəsb etməyə başladı, o cümlədən İnsan hüquqları üzrə Avropa
Məhkəməsinə müraciət hüququ əldə edilmiş oldu. Məsələ burasındadır ki, hər bir insan üçün
öz hüquqları və azadlıqlarının məhkəmə müdafiəsini yalnız ölkə daxilidə deyil, həm də
beynəlxalq səviyyədə realizə etmək imkanı dövlət tərəfindən öz vətəndaşlarına insan
hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində verdiyi prinsipial və əhəmiyyətli zəmanətidir.

İş 2: Ailə həyatına hörmət hüququnun həyata keçirilməsində dövlətlərin neqativ və
pozitiv öhdəlikləri
İcraçı: h.ü.f.d. N.Ə.Ələkbərova
Əsas hüquq və azadlıqların müdafiəsindən bəhs etdikdə uzun müddət bu hüquqların neqativ
status hüquqlar əhatəsində olduğu nəzərdən keçirilərək dövlətin hər zaman müdaxilə etməmə
öhdəliyi altında olduğu düşünülmüşdür. Dövlətin vətəndaşı əsas hüquq və azadlıqlar
sahəsində sərbəst buraxması və bu sahəyə müdaxilə etməməsi şərt olaraq qəbul edilmişdir.
Lakin bu klassik və yerli anlayış insan hüquqları anlayışının beynəlxalq səviyyədə müdafiə
olunmağa başlaması ilə bərabər dəyişməyə başlamışdır. Xüsusilə, Konvensiya öhdəliklərinin
tətbiq olunub-olunmadığını müəyyənləşdirən İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi insan
hüquqlarının qorunmasında formalaşmış klassik anlayışa fərqli bir baxış tərzi gətirmişdir.
Dövrün tələbindən irəli gələrək, pozitiv öhdəliklər anlayışı neqativ status hüquqlar əhatəsində
dövlətin mənfi öhdəliklərinin bu hüquqların təsirli bir şəkildə istifadəsi üçün yetərli olmadığına
gətirib çıxarmışdır. Məhkəmə proseslərində meydana gələn bu anlayış şəxsi hüquq və
azadlıqların təsirli bir formada müdafiəsi üçün dövlətin toxunulmazlıq öhdəliklərini yerinə
yetirməsinin yetərli olmadığnı bildirməkdədir. Bu mənada dövlətin şəxsi hüquq və azadlıqların
təsirli bir şəkildə müdafiəsi üçün bir sıra öhdəlikləri mövcuddur. Son 30 il müddətində
Məhkəmə Konvensiya əhatəsində pozitiv öhdəlikləri artan bir perpektivlər araşdırmaqdadır.
Pozitiv öhdəliklərin tələbləri dövlətlərin fərqli formalarda ortaya çıxan fəaliyyətlərini əhatə
etməkdədir. Məhkəmənin hakimlərindən Martens “pozitiv öhdəliklər” anlayışını “tərəf
dövlətlərin etməsi tələb olunan fəaliyyətlər” olaraq izah etməkdədir.
Hər nə qədər pozitiv öhdəliklər anlayışının meydana çıxma tarixini tam olaraq
müəyyənləşdirmək mümkün olmasa da, şəxsi hüquq və azadlıqların müdafiəsi məsələsində
inkişaf edən ehtiyaclar diqqətə alınaraq, Məhkəmə hələ də bu öhdəliklərin inkişafına həyata
keçirdiyi proseslərlə töhvə verməkdədir.

İş 3: İnformasiya sahəsində ayrı-ayrı hüquq və azadlıqlar və onların yeni cəmiyyətdə
realizəsi
İcraçı: h.ü.f.d. G.A.Rzayeva
Tədqiqat üzrə 2020-ci il ərzində informasiya sahəsinin anlayışı, informasiyalaşdırma və
qloballaşmaya dair məsələlər tədqiq olunmuş, informasiya cəmiyyətinin mahiyyəti, onun insan

hüquqlarına təsiri araşdırılmışdır. Tədqiqat zamanı xüsusi diqqət süni intellekt sistemlərinin
inkişafına və onların insan hüquqlarına təsir aspektlərinə, o cümlədən rəqəmsal cəmiyyətdə
elektron vətəndaş, elektron şəxsiyyət və qlobal vətəndaş kimi problemlərə yetirilmişdir. Qeyd
olunan məqamların araşdırlması məqsədilə tədqiqatın qarşısında aşağıdakı məsələlərin
cavablandırılması vəzifə kimi müəyyən olunmuşdur: İnformasiya sahəsinin, informasiya
sisteminin anlayışı və normativ məzmunu; Süni intellekt sistemlərinin inkişafı və onların insan
hüquqlarına təsir istiqamətləri; Süni intellekt və əşyaların interneti arasında olan fərqlər;
İnformasiya cəmiyyətində əsas insan hüquq və azadlıqlarının inkişaf istiqamətləri;
İnformasiya cəmiyyəti quruculuğunun əsas insan hüquq və azadlıqlarının təminatında
əhəmiyyəti; Məlumat azadlığının informasiya hüquqi tənzimetməsinin əsas xüsusiyyətləri;
Süni intellekt sistemlərinin tətbiqində etiklik insan hüquqlarının təminatı kimi; Süni intellekt
sistemlərinin tətbiqində bərabərlik, ayrı-seçkiliyə yol verməmə vacib şərt kimi; Yeni
texnologiyaların yaratdığı yeni anlayışlar: elektron vətəndaş və qlobal vətəndaş; Robot yoxsa
insan: hüquqi statusdakı fərqlər; Unudulmaq hüququ yeni texnologiyaların inkişafından irəli
gələn hüquq kimi.
Ümumilikdə, süni intellekt sistemlərinin insan hüquqlarına təsirini aşağıdakı kimi xarakterizə
etmək olar: Ənənəvi hüquqların ənənəvi formada təminatı; Ənənəvi hüquqların yeni formada
təminatı; Yeni hüquqların formalaşması.
Tədqiqat qarşısına qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi zamanı tədqiqatçı belə bir nəticəyə
gəlmişdir ki, rəqəmsallaşma, avtomatlaşdırma, elm və texnikanın inkişafı nə qədər sürətlə
getsə də, bu, süni intellekt sistemlərinin məhdudiyyətsiz tətbiqini nəzərdə tutmur. Hər bir
halda insan hüquqları rəhbər tutulmalı, “mənəvi yanaşma” əsas götürülməli, şəxsi həyatın
toxunulmazlığı təmin olunmalıdır.

İş 4: Müəlliflik hüquqlarının harmonizasiyasının xüsusiyyətləri
İcraçı: h.ü.f.d. A.T.Səfərov
Beynəlxalq və milli səviyyədə qəbul olunan bütün normativ hüquqi aktların: qanunlar,
konvensiyalar, sazişlər və s. yalnız bir məqsədi vardır: insanın yaşaması, ləyaqətinin
qorunması, azadlığının, toxunulmazlığının və digər hüquqlarının təmin olunması. Digər
tərəfdən qloballaşma və beynəlxalq inteqrasiya dövründə insan hüquqlarının daha real
təminatına və bu istiqamətdə həyata keçirilən uzunmüddətli tədbirlərin davamlılığına nail
olmaq da ümumilikdə dünya birliyinin qarşısında duran mühüm problemlərdəndir. XX əsrdə
bəşəriyyətin əldə etdiyi ən böyük uğurlardan biri insan hüquqlarının və azadlıqlarının qlobal
miqyasda təmin olunması istiqamətində görülən işlərlə və insan hüquqları fikrinin qlobal
miqyasda qazandığı əhəmiyyətlə xarakterizə olunmasındadır. Belə ki, bu dövr insan
hüquqlarının beynəlxalq-hüquqi sənədlərdə əksini tapması ilə yanaşı həm də bu hüquqlar
arasında olan ziddiyyətlərlə, qarşıdurmalarla müşayət olunmuşdur. Hazırda insan hüquqlarına
dair nəzəri müzakirələr əsasən insan hüquqlarının mütləqliyi, məhdudlaşdırılması,
qarşıdurması kimi problemlər ətrafında cərəyan etməkdədir. Mütəxəssislərin qeyd etdiyi kimi,
ideoloji, iqtisadi və digər səbəblərdən qaynaqlanan müxtəlif insan hüquqları və ya insan
hüquqları qrupları arasında düşmənçilik dərəcəsinə çatan qarşıdurmalar yalnız nəzəri
səviyyədə qalmamış, praktiki nəticələr də doğurmuşdur.

İş 5: İnformasiya sahəsində insan hüquqlarına dair beynəlxalq tənzimetmə
İcraçı: Ş.S.Məmmədrzalı
Müasir dövrün tələblərini və qlobalizasiya şərtlərini nəzərə alaraq deyə bilərik ki, informasiya
istənilən növ hərəkət və fəaliyyət üçün vacib amildir. İnformasiya həyatımızın ayrılmaz tərkib
hissəsi kimi təkcə hüquq sahələri üçün deyil, bütün elmi istiqamətlər üçün innovativ xarakter
daşıyır.
İnformasiya daim hərəkətdədir və onun sukunətdə olan formalarını tapmaq çətindir. Onun
hərəkəti insanlar arasında olan ünsiyyət – yəni, kommunikasiya prosesi ilə bağlıdır. Ancaq
bügünkü texnoloji inkişaf səviyyəsi informasiyanın ənənəvi ünsiyyət və ya kommunikasiya
prosesindən kənarda qalan bir çox növlərinə şərait yaratmışdır. İnformasiyanın meydana
gəlmə üsulları çoxdur. O, əldə edilə, yaradıla, istehsal edilə bilər. Bununla belə, informasiya
itmir və daim dövr edir. İnformasiya dövriyyəsi özündə müsbət cəhətlər (elmi yeniliklər,
texnoloji nailiyyətlər, kəşflər və s.) ehtiva etdiyi kimi, mənfi nəticələrə də səbəb ola bilir
(informasiya oğurluğu, şəxsi informasiyanın yayılması və s.). Bu səbəbdən də informasiya
dövriyyəsini tənzimləmək, hüquqi cəhətdən normativ bazasını müəyyən etmək – informasiya
qanunvericiliyi sistemini yaratmaq lazımdır. İnformasiya qanunvericiliyinin əhatə dairəsini
genişdir və o, müxtəlif hüquq sahələri ilə əlaqədardır. Bununla belə, informasiya
qanunvericiliyinin əsas kütləsi – yəni, informasiya sahəsində hüquq və azadlıqlar, informasiya
cəmiyyəti, bilik cəmiyyəti, elektron idarəçiliyin hüquqi əsasları və s. informasiya hüququ
sahəsi daxilində öyrənilir.

İş 6: Birləşmək hüququ ilə bağlı beynəlxalq normaların Azərbaycan Respublikası
qanunvericiluyinə implantasiyasının mövcud vəziyyəti və perspektivləri
İcraçı: h.ü.f.d., dos. D.M.Qənbərov
Birləşmək hüququ sayəsində hüquqi dövlətdə vətəndaş cəmiyyətinin əsas elementini təşkil
edən müxtəlif ictimai birliklərin fəaliyyət göstərməsi mümkündür. Həqiqi hüquqi dövlətin
mövcudluğu isə, yalnız bütün insan hüquqları kompleksinin gözləndiyi şəraitdə mümkündür.
Belə kompleks yanaşma güclü vətəndaş cəmiyyətinin mövcudluğunu və ya fəaliyyətini təmin
edir. Birləşmək hüququ olmadan insanların öz birliklərini yaratmaları, ictimai əhəmiyyətli
problemlərin həlli və müzakirəsi üçün birgə toplamaq və digər hüquqların müdafiəsini həyata
keçirmək qeyri-mümkündür. Bu baxımdan, bir daha diqqətə çatdıra bilərik ki, birləşmək
azadlığı vətəndaş və siyasi hüquqlar sistemində ən qədimi omaqla, mərkəzi yeri tutur. Bu,
beynəlxalq miqyasda qəbul olunan və demək olar ki, bütün müvafiq beynəlxalq sənədlərdə
ifadə olunan bir tezisdir. Birləşmək azadlığının müasir mərhələdə beynəlxalq hüququn adi
norması olduğu əlavə mübahisələr doğurmur. Bu isə, o deməkdir ki, dövlətlər hətta, birləşmək
azadlığını təsbit etmiş konkret beynəlxalq müqaviləyə və ya konvensiyaya qoşulmasalar belə,
birləşmək azadlığının təmin edilməsi ilə öhtəliyə malikdirlər. Birləşmək azadlığı hüququnun
təmin edilməsi artıq planetar səviyyədə inkişafın və rifahın əsası kimi qiymətləndirilir. Bunu,
birləşmək azadlığı hüququnun çoxsaylı beynəlxalq sənədlərdə ifadə olunması da dəqiqliklə
sübut edir.

Birləşmək hüququ insanlara özlərinin ümumi maraqlarını ifadə etməyə və qorumağa imkan
verir. Hakimiyyətin bütün qolları tərəfindən bu hüquqa hörmətlə yanaşılması və onun
gözlənilməsi, həmçinin, cəmiyyətin bütün təbəqələrinin müvafiq qanunların yerinə yetirilməsi
təkcə həqiqi demokratiyanın və onun institutlarının inkişafı üçün vacib deyildir. Bu, həm də,
müvafiq beynəlxalq instansiyaların dövlətlər qarşısında qoyduqları tələblər olmaqla,
bütövlükdə cəmiyyətin kompleks inkişafına xidmət edir. Belə instansiyalardan BMT, Avropa
Şurası, ATƏT kimi təşkilatları xüsusi qeyd etmək lazımdır.

İş 7: İnsan hüquqları sahəsində beynəlxalq nəzarət
İcraçı: h.ü.f.d. L.F.Həşimova
Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi ilə məşğul olan mütəxəssis-alimlərin fikrincə isə,
beynəlxalq təşkilatlar beynəlxalq həyatın nizama salınmasının daha inkişaf etmiş və fərqli
mexanizmləri sırasına aiddir. Eyni zamanda, onlar hesab edirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar
ümumi problemlərin birgə həll edilməsi üçün könüllü əsaslarla üzvləri tərəfindən yaradılan və
nizamnamə çərçivəsində öz fəaliyyətini həyata keçirən beynəlxalq əməkdaşlığın sabit,
strukturu dəqiq müəyyən olunmuş formasıdır.
Ümumiyyətlə, müasir dövrdə beynəlxalq təşkilatların beynəlxalq hüquqda və insan
hüquqlarının təminatında rolu, o cümlədən onların öz üzvlərinə təsiretmə mexanizmi müxtəlif
istiqamətlərdə inkişaf etməkdədir. Məsələn, dövlətüstü sayılan bir sıra beynəlxalq qurumlarda
(bunun bariz nümunəsi kimi Avropa İttifaqını göstərmək olar) əksər səs çoxluğu ilə qəbul
edilən qərarlar üzv-dövlətlər üçün məcburi qüvvəyə malikdir. Digər tərəfdən, kommersiya
funksiyalarını özündə birləşdirən bir sıra hökumətlərarası təşkilatların (İNMARSAT, İNTELSAT
və s.) məqsəd və fəaliyyəti təkcə müəyyən sferada dövlətlərarası əməkdaşlığın təmin
olunmasından deyil, həm də gəlir əldə edilməsinə yönəlmiş müstəqil təsərrüfat fəaliyyətinin
həyata keçirilməsindən ibarətdir.
İş 8: İnsan Hüquqları Komitəsinin statusu
İcraçı: h.ü.f.d. S.M.Rəhimli
İnsan hüquqları Komitəsi Mülki və siyasi hüquqlar haqqında 1966-cı il tarixli Beynəlxalq
Paktın 28-ci maddəsinə əsasən yaradılmışdır. Pakta əsasən İnsan hüquqları Komitəsinin
üzərinə aşağıdakı vəzifələr qoyulmuşdur: Paktda əks olunmuş müddəaların təfsirini verməklə
üzv-dövlətlərə hüquq və azadlıqların təmin olunması istiqamətində köməklik göstərmək; Paktı
ratifikasiya etmiş dövlətlərdən Paktda əks olunmuş hüquqların həyata keçirilməsi
istiqamətində görülmüş tədbirlərə dair hesabatlar qəbul etmək, bu hesabatları dinləyərək
üzv-dövlətlərə konkret tövsiyələr vermək; müəyyən tələblər çərçivəsində üzv-dövlətin hər
hansı bir digər dövlətə qarşı Paktda əks olunmuş hər hansı bir hüququn pozulması ilə bağlı
təqdim etdiyi məlumatlara baxmaq və öz səlahiyyətləri çərçivəsində tədbirlər görmək; Pakta
əlavə olunan birinci Fakultativ Protokola qoşulmuş dövlətlərdə yaşayan şəxslərdən fərdi
şikayətlər qəbul etmək və onlara baxmaq.
Komitə iştirakçı-dövlətlərdən öz öhdəliklərini yerinə yetirməsi barədə 5 ildən bir məruzələr alır,
bu məruzələrlə bağlı öz qeyd və təkliflərini irəli sürür. Hər hansı bir dövlət Paktın iştirakçısı
olduqdan bir il sonra Komitəyə ilkin məlumat təqdim etmək öhdəliyi daşıyır. Həmin ilkin

məlumat insan hüquqları haqqında bu dövlətin qanunvericiliyinə giriş və bu hüquqların
müdafiə mexanizmləri haqqında məlumatları əhatə edir.
2 Hesabat dövründə alınmış elmi nəticələr, onların yenilik dərəcəsi
(nəticələr səlis və konkret yazılmalıdır)

İcraçı: prof. Ə.İ.Əliyev
1. Birmənalı şəkildə beynəlxalq hüququn prinsiplərinin pozulması, təcavüz, soyqırımı,
müharibə cinayətləri, insanlıq əleyhinə cinayətlər, terrorçuluq kimi beynəlxalq
cinayətləri tarixən və hazırda da ermənilərin davam etdirməsi, insan hüquqlarına əməl
edilməsi, o cümlədən bir sıra beynəlxalq-hüquqi sənədlərin əsas müddəalarının
beynəlxalq adət hüququ kimi hamılıqla tanınması Ermənistanın beynəlxalq-hüquqi
məsuliyyətini bir daha əsaslandırır. Bu zaman Azərbaycana, habelə etnik və milli qrup
kimi azərbaycanlılara münasibətdə Ermənistanın törətdiyi beynəlxalq cinayətlərlə bağlı
məsuliyyət məsələlərinin hüquqi həlli iki kontekstdə nəzərdən keçirilməlidir.
2. Bütün dövlətlərarası münasibətlərə şamil edilən, onların inkişafı üçün mühüm
siyasi-hüquqi əsas rolunu oynayan, başqa hüquqi qaydaların yaradılması üçün hüquqi
bazanı təşkil edən jus cogens normaları – beynəlxalq hüququn prinsipləri ciddi şəkildə
pozulursa və onların yerinə yetirilməsi istiqamətində heç bir tədbir görülmürsə, onda
digər beynəlxalq hüquq normalarının realizəsindən söhbət belə gedə bilməz. Qeyd
edilən normalara əməl edilməməsi isə Ermənistanın törətdiyi beynəlxalq cinayətlərə
(təcavüz, soyqırımı, müharibə cinayətləri, insanlıq əleyhinə cinayətlər, terrorçuluq) görə
beynəlxalq-hüquqi məsuliyyətinin müəyyənləşdirilməsini bir daha tələb edir.

İcraçı: h.ü.f.d. G.A.Rzayeva
1. İnformasiyanın qanunvericilik qaydasında açıq və qapalı informasiyaya bölgüsü hər iki
növ üçün fərqli hüquqi tənzimetməni şərtləndirmişdir. Qanunvericiliyin təhlilindən
görünür ki, sirri təşkil edən müxtəlif növ qapalı məlumatların məzmunu, onlardan
istifadə qaydaları və qorunması mexanizmləri ilə bağlı bəzi ziddiyyətli məqamlar vardır.
Bu, əsasən xüsusi və ümumi informasiya hüquq normalarının tətbiqi zamanı meydana
çıxır. Ona görə də əldə olunması məhdudlaşdırılan məlumatlarla bağlı normalara
yenidən baxılması və “sirr” anlayışı ilə ehtiva olunan bütün qapalı informasiya
növlərinə daxil olan məlumatların dairəsinin dəqiqləşdirilməsi, məsuliyyət məsələlərinin
hərtərəfli tənzimlənməsi məqsədəmüvafiqdir.
2. Süni intellekt cəmiyyət üçün təhdid və əsas hüquq prinsiplərinə yönələn risk faktoruna
çevrilməməlidir. Robotların elektron şəxsiyyət kimi tanınaraq hüquqi statusa malik
olması etik prinsiplərə ziddir. Hər bir halda süni intellekt sistemləri üzərində nəzarət
insanlarda qalmalıdır. Digər təklif isə unudulmaq hüququnun məzmununa daxil olan
məlumatların dairəsinin yalnız məhkumluqla əlaqələndirilməməsindən ibarətdir.
Həmçinin bir çox vəzifələrə seçim və təyin olunma zamanı məhkumluq senzinə
yenidən baxılması və milli-hüquq normalarında dəyişiklik edilməsi daha
məqsədəmüvafiqdir. Müəyyən mənada və hallarda bu senzlə razılaşmaq da düzgün
deyil. Əgər biz şəxsi əvvəlki məhkumluğuna görə müəyyən vəzifəyə seçilməsi zamanı
(qanunda belə senz nəzərdə tutulmadığı hallarda belə) “qınayırıqsa” və bu bizim

seçimimizə təsir göstərirsə, deməli cinayət qanunvericiliyində nəzərdə tutulan
“Cəzanın islah funksiyası” kağız üzərində qalmış sayılacaqdır. Ona görə də
məhkumluq senzinin müəyyən olunması zamanı bütün məhkumluq faktlarının deyil,
ağır və xüsusilə ağır cinayətlər, cinayətlərin residivi kimi daha çox ictimai təhlükəliliyi ilə
xarakterizə olunan əməllərə görə məhkumluq hallarının nəzərə alınması daha
məqsədəmüvafiq hesab edilir.
İcraçı: h.ü.f.d. N.Ə.Ələkbərova
1. Din azadlığının məhkəmə müdafiəsi təmin edilərkən, hər hansı əlamətlərinə (dil, cins,
yaş, irqi və dərisinin rəngi, siyasi və ya digər əqidələri, sosial mənsubiyyəti, milli və ya
sosial mənsubiyyəti, əmlak vəziyyəti və s.) görə insanlar arasında fərq qoyulmamalı,
pozulmuş hüquqların bərpası məhkəmələr tərəfindən bərabərhüquqluluq əsasında
təmin edilməlidir. Qeyd olunan məsələdə dövlətin siyasi mövqeyi və ya milli tərkibi
deyil, beynəlxalq hüquq normalarına üstünlük verilməlidir.
İcraçı: h.ü.f.d., dos. D.M.Qənbərov
1. Birləşmək hüququ ilə bağlı mövcud olan əsas problem ondan ibarətdir ki, onun hansı
hüquqlar qrupuna aid edilməsi ciddi mübahisə obyektdir. Yəni, tədqiqatçılar arasında
birləşmək hüququnun sosial yaxud siyasi hüquqlara aid edilməsi məsələsi ilə bağlı fikir
ayrılığı mövcuddur. Təbii ki, bu, hər şeydən öncə, birləşmək hüququnun mürəkkəb
təbiəti ilə bağlıdır. Bundan başqa, birləşmək hüququnun digər konstitusiya hüquqları
qarşılıqlı əlaqəsi məsələsi də özünün müəyyən problemli məqamları ilə səciyyələndirilə
bilər.
İcraçı: h.ü.f.d. A.T.Səfərov
1. Azərbaycanda milli innovasiya sisteminin yaradılması və yeniliklərin inkişafı üçün
aşağıdakı tədbirlər görülməsi məqsədəuyğundur: əqli mülkiyyət sahəsində dövlət
siyasətinin həyata keçirilməsi; proqramın hazırlanması üçün normativ hüquqi bazanın
yaradılması; kommersiyalaşdırma infrastrukturunun formalaşdırılması; ticarətlə əlaqəli
inzibati prosedurların sadələşdirilməsi; investisiya layihələrinin bu sahədə sərfəli
şərtlərlə kreditləşdirilməsi.
İcraçı: h.ü.f.d. L.F.Həşimova
1. Transplantologiyanın qeyri-standart vəziyyətlərdə yaranan hüquqi təmzimlənməsi
sahəsindəki məsələləri də tənzimləmək lazımdır. İnsan YNH nəticəsində alınan
zədələrdən həyatını itirmiş və orqanların (toxumaların) götürülməsinə dair
razılığını/narazılığını bildirə bilməmişdir.
İcraçı: Ş.S.Məmmədrzalı
1. İnformasiya qanunvericiliyi də informasiya siyasəti kimi informasiya məfhumunu ikili
aspektdə - ictimai əmtəə və ticarət obyekti kimi nəzərdən keçirə bilər. Roulandsın
təsnifatında olduğu kimi, informasiya qanunvericiliyində də hansı informasiya sərbəst

istifadədə olması, hansı informasiyanın isə qapalı saxlanması problemləri öz normativ
həllini tapır.
3 Ən mühüm elmi nəticələr
(nəticələr səlis və konkret yazılmalıdır)

4 Mövzunun yerinə yetirilməsi zamanı istifadə olunan üsul və yanaşmalar
Sistemli təhlil, müqayisəli tədqiqat, sosioloji tədqiqat, sənədlərin və statistik məlumatların
təhlili, xarici dövlətlərin təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi və s. kimi metodlardan da istifadə
5 Mövzu üzrə məqalələr
(müəlliflərin ad və familiyaları açıq şəkildə yazılmalıdır; dərc olunmuş, qəbul olunmuş və ya çapa göndərilib;
məqalələrin surətlərini əlavə etməli; internetdəki mənbənin linki göstərilməlidir)

İcraçı: prof. Ə.İ.Əliyev
1. Human Dignity Principle // https://wp.ufpel.edu.br/ghdp/asia/ (həmmüəlliflər: Gülnaz
Aydın qızı Rzayeva, Aytəkin Nazim qızı İbrahimova, Şahin Sabir oğlu Məmmədrzalı);
2. Проблема изменения климата: новые вызовы международно-правового
регулирования // Новости Белорусского Государственного Университета, 2020 (3),
c. 69-83. (həmmüəllif: Turqay Hüseynov);
3. Национальный опыт обеспечения информационной безопасности // // X
International Scientific Conference «Juridical Science Innovative Development in
Conditions of Social Modernization», February 28th, 2020, pp. 130-132.
4. 21 iyul 2020-ci il tarixdə Los-Ancelesdə (ABŞ) ermənilər tərəfindən törədilən nifrət
cinayətinə dair Hesabat. Bakı: 2020, 21 s. (Müəlliflər kollektivi);
5. The impact of new technologies on legal regulation in global information society:
e-citizen, global citizen or digital person? // Ukrayna Universitetinin Hüquq fakültəsinin
25 illiyinə həsr edilmiş Məqalə Toplusu, çapda-24 səh. (həmmüəlliflər: Gülnaz Aydın
qızı Rzayeva, Aytəkin Nazim qızı İbrahimova, Şahin Sabir oğlu Məmmədrzalı);
6. Süni intellekt sistemləri və şəxsi toxunulmazlıq hüququ // Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş
“Müasir dövrdə hüquq sahələrinin qarşılıqlı əlaqəsi və tətbiqi: nəzəriyyə və təcrübə”
mövzusunda respublika elmi-praktiki onlayn Konfrans, çapda (həmmüəllif: Gülnaz
Aydın qızı Rzayeva).

İcraçı: h.ü.f.d. G.A.Rzayeva
1. Усовершенствование механизмов развития и реализации прав человека в
контексте развития глобального информационного общества // X International
Scientific Conference «Juridical Science Innovative Development in Conditions of
Social Modernization», February 28th, 2020, pp. 180-182.
2. Organization of information security in e-government as means of information rights
protection Legal Journal “Law of Ukraine”. No. 4, 2020, pp. 225-244. e-ISSN
2310-323Х;
https://pravoua.com.ua/en/guidelines/
DOI:
10.33498/louu-2020-04-225-244. (həmmüəllif: Aytəkin Nazim qızı İbrahimova);

3. Protection of human rights violated by cybercrimes in global information society //
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ,
No. 2, 2020, pp. 35-41.
https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/s2_ua/zmist2-2020.htm;
4. Human Dignity Principle // https://wp.ufpel.edu.br/ghdp/asia/ (həmmüəlliflər: Əmir
İbrahim oğlu Əliyev, Aytəkin Nazim qızı İbrahimova, Şahin Sabir oğlu Məmmədrzalı);
5. Qapalı informasiya və informasiya əldə etmək hüququnun realizəsi // Azərbaycan
Hüquq Jurnalı, No. 2, 2020-çapda-10 səh.
6. The impact of new technologies on legal regulation in global information society:
e-citizen, global citizen or digital person? // Ukrayna Universitetinin Hüquq fakültəsinin
25 illiyinə həsr edilmiş Məqalə Toplusu, çapda-24 səh. (həmmüəlliflər: Əmir İbrahim
oğlu Əliyev, Aytəkin Nazim qızı İbrahimova, Şahin Sabir oğlu Məmmədrzalı);
7. E-dövlətdə informasiya təhlükəsizliyinin təşkili və insan hüquqlarinin müdafiəsi // Polis
Akademiyasının jurnalı, 2, 2020, çapda-16 səh.
8. Süni intellekt sistemləri və şəxsi toxunulmazlıq hüququ // Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş
“Müasir dövrdə hüquq sahələrinin qarşılıqlı əlaqəsi və tətbiqi: nəzəriyyə və təcrübə”
mövzusunda respublika elmi-praktiki onlayn Konfrans, çapda.
9. Information creativity as a right in the digital society // Teise Journal of Law Faculty,
Vilnius, No. 2, 2020, in editor-15 p.;
10. Virtual məkan, kibertəhlükələr və insan hüquqlarının müdafiəsi // Bakı Universiteti
Xəbərləri, No. 1, 2020, çapda-13 səh.

İcraçı: h.ü.e.d. prof. E.Ə.Əliyev
1. Правовые вопросы страхования при международных транспортных перевозках //
Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана». Алматы, 2020,
№4/1, с.29-32. - 4 стр.
ISSN 2073-333X, www.nauka-zan.kz
2. International Transport, the Concept and Essence of Liability in International Freight
Transportation in the Context of Supply Chain Management // International Journal of
Supply Chain Management (IJSCM). UK , London , June 2020, Vol 9, № 3,
p.400-407,
ISSN:
2050-7399,
2051-3771,
http:
//ojs.exceligtech.co.uk/index.php/IJSCM/index
3. Пандемия «COVID-19» в Азербайджане: медицинские и правовые аспекты //
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ISSN
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4. Azərbaycan Respublikasında yol hərəkəti təhlükəsizliyinin optimal təminolunma
strategiyası // Hüquqi müstəvi. Bakı, 2020, № 2, s.127-131, ISSN 2218-5178 ,
www.law-plane.az
5. Azərbaycanda sosial hüquqlar və onların təminat sistemi // Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş
“Müasir dövrdə hüquq sahələrinin qarşılıqlı əlaqəsi və tətbiqi: nəzəriyyə və təcrübə”
mövzusunda respublika elmi-praktiki onlayn Konfrans, çapda.

İcraçı: h.ü.f.d. N.Ə.Ələkbərova
1. Fikir, vicdan və din azadlığı hüququnun tətbiq dairəsi və Avropa İnsan Hüquqları
Məhkəməsinin təcrübəsi // Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin
anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş “Müasir dövrdə hüquq sahələrinin
qarşılıqlı əlaqəsi və tətbiqi: nəzəriyyə və təcrübə” mövzusunda respublika elmi-praktiki
onlayn Konfrans, çapda.
İcraçı: h.ü.f.d., dos. D.M.Qənbərov
1. The situation of the right to association in post-soviet countries: experience in the
Republic of Azerbaijan and the Russian Federation methodology analyse realization
forms of the right to association in the Azerbaijan Republic and Russian Federation //
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2. Birləşmək hüququnun təmin olunması: göstəriciləri və mexanizmləri // Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr
olunmuş “Müasir dövrdə hüquq sahələrinin qarşılıqlı əlaqəsi və tətbiqi: nəzəriyyə və
təcrübə” mövzusunda respublika elmi-praktiki onlayn Konfrans, çapda.
İcraçı: h.ü.f.d. A.T.Səfərov
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та
«Index
Copernicus
International»
(Польща).
https://chasprava.com.ua/index.php/journal/issue/view/78
İcraçı: h.ü.f.d. S.M.Rəhimli
4. Dövlətlərin varisliyi anlayışı, nəzəriyyələri və hüquqi əsasları // BDU hüquq fakültəsi,
Azərbaycan hüquq jurnalı, 2020, s.134-145.

İcraçı: h.ü.f.d. L.F.Həşimova
1. Вопрос «презумпции согласия» на изъятие органов и тканей человека после его
смерти и право человека на свободное распоряжение своим телом // Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr
olunmuş “Müasir dövrdə hüquq sahələrinin qarşılıqlı əlaqəsi və tətbiqi: nəzəriyyə və
təcrübə” mövzusunda respublika elmi-praktiki onlayn Konfrans, çapda.
İcraçı: Ş.S.Məmmədrzalı
1. Infinity war for digital human rights: Artificial Intelligence as Thanos // Baku State
University, Institue of Applied Mathematics. Proceedings of the 7th International
Conference on Control and Optimization with Industrial Applications. Baku, 26-28
August, 2020. Volume 2, pp.260-263.
2. Human Dignity Principle // https://wp.ufpel.edu.br/ghdp/asia/ (həmmüəlliflər: Əmir
İbrahim oğlu Əliyev, Aytəkin Nazim qızı İbrahimova, Şahin Sabir oğlu Məmmədrzalı);
3. İnformasiya dövriyyəsi informasiya hüququ sahəsinin predmeti kimi // Azərbaycan
Hüquq Jurnalı, No. 1 (2020). Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı. s. 59-78.
4. Houston, we've got a problem: can SDG’s and human rights be friends in digital age?
// ІІІ Міжнародний молодіжний науковий юридичний форум: Матерiали форуму, м.
Киiв, Нацiнальний авiацiйний унiверситет, Том 1, Тернопшь: Вектор, 2020,
c.19-21.
5. Unchained freedom in cyberspace: a new danger for children’s rights // Law Review of
Kyiv University of Law, No. 2020/1, Ukrayna, Kiyev, Kyiv University of Law of the NAS
of Ukraine, pp. 391-395.
İcraçı: Z.Z.Vəliyeva
1. Право собственности в международном парве // “Juridical science innovative
development in conditions of social modernization, X International practical
conference, Kiev, 2020, s. 87-90.
6 Mövzu üzrə monoqrafiyalar
(müəlliflərin ad və familiyaları açıq şəkildə yazılmalıdır; kitabın çap olunduğu və ya çapa göndərildiyi qeyd
olunmalıdır; kitabın üz qabığı, titul vərəqinin 1-ci və 2-ci səhifəsi, mündəricat və buraxılış məlumatlarının verildiyi
səhifələrin surətləri əlavə edilməlidir)

1. Международное экологическое право. Учебник / под ред. Р.М. Валеева. Москва:
Проспект, 680 с. (müəlliflər kollektivi);
2. Rəhimli S.M. Səxsi hüquqlar və insan hüquqları komitəsi. Monoqrafiya. Bakı: Bakı
Universitetinin nəşriyyatı və Elm Təhsil nəşriyyatı, 2020, 224 s.
3. Gülnaz Rzayeva, Aytəkin İbrahimova. Süni intellekt, insan hüquqları və fərdi
məlumatların təhlükəsizliyi. Dərs vəsaiti. Qrif üçün təqdim edilmişdir. 235 səh.
7 Mövzu üzrə konfrans materialları
(müəlliflərin ad və familiyaları açıq şəkildə yazılmalıdır; materialın dərc olunduğu, qəbul olunduğu və ya çapa
göndərildiyi qeyd olunmalıdır; materialların surətləri əlavə edilməlidir; internetdəki mənbənin linki göstərilməlidir)

1. Əmir Əliyev, Gülnaz Rzayeva. Digital divide as an obstacle to the formation of
information society // PROCEEDINGS of the 7 th International Conference on

CONTROL AND OPTIMIZATION WITH INDUSTRIAL APPLICATIONS. 26-28 August
2020, Volume 2, pp. 326-329. http://coia-conf.org/en/view/pages/22;
2. Gülnaz Rzayeva. Digital citizen and information security // PROCEEDINGS of the 7 th
International Conference on CONTROL AND OPTIMIZATION WITH INDUSTRIAL
APPLICATIONS.
26-28
August
2020,
Volume
1,
pp.
107-110.
http://coia-conf.org/en/view/pages/22 (həmmüəllif: Aytəkin Nazim qızı İbrahimova);
3. Əmir Əliyev, Gülnaz Rzayeva. Süni intellekt sistemləri və şəxsi toxunulmazlıq hüququ
// Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci
ildönümünə həsr olunmuş “Müasir dövrdə hüquq sahələrinin qarşılıqlı əlaqəsi və
tətbiqi: nəzəriyyə və təcrübə” mövzusunda respublika
elmi-praktiki onlayn
KONFRANS;
4. Gülnaz Rzayeva. Rəqəmsal cəmiyyət və insan hüquqlarının inkişaf tendensiyaları //
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) və Bakı
Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin İnsan hüquqları və informasiya hüququ
UNESCO kafedrasının birgə təşkilatçılığı ilə 18 iyun –İnsan Hüquqları gününə həsr
olunmuş İnsan hüquqları aylığı çərçivəsində “İnsan hüquqlarının təmini Azərbaycan
dövlətinin ali məqsədidir” mövzusunda respublika elmi-praktiki onlayn KONFRANS, 12
iyun 2020-ci il;
5. Əmir Əliyev, Gülnaz Rzayeva. Artificial intelligence and personal data: international
and national framework // “Antonio Papisca” İnsan Hüquqları Mərkəzi, YUNESKO-nun
“İnsan hüquqları, Demokratiya və Sülh” kafedrası və Padova Universitetinin Siyasi
Elmlər, Hüquq və Beynəlxalq Araşdırmalar kafedrasının təşkilatçılığı ilə “Data-driven
human rights research” illik beynəlxalq insan haqlarına həsr olunmuş konfrans, 9
noyabr
2020-ci
il.
(həmmüəlliflər:
Aytəkin
Nazim
qızı
İbrahimova);
https://unipd-centrodirittiumani.it/en/attivita/International-Conference-Data-driven-huma
n-rights-research/1319
6. Şahin Məmmədrzalı. Infinity war for digital human rights: Artificial Intelligence as
Thanos // Baku State University, Institue of Applied Mathematics. Proceedings of the
7th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications.
Baku, 26-28 August, 2020. Volume 2, pp.260-263.
7. Etibar Əliyev.
Как платить зарплату во время эпидемии
СОVİD - 19 :
уголовно-правовые риски. Дополнительное профессиональное образование –
онлайн семинар. Профессорская академия образования г. Москва, Российская
Федерация. Сертификат от 22.05.2020 г.
8. Etibar Əliyev. Результат НИР как результат интеллектуальной деятельности.
Правовая охрана и защита результатов НИР. Дополнительное профессиональное
образование – онлайн семинар. Профессорская академия образования г. Москва,
Российская Федерация. Сертификат от 29.06.2020 г.
8 Mövzu üzrə tezislər
(müəlliflərin ad və familiyaları açıq şəkildə yazılmalıdır; tezisin dərc olunduğu, qəbul olunduğu və ya çapa
göndərildiyi qeyd olunmalıdır; tezislərin surətləri əlavə edilməlidir; internetdəki mənbənin linki göstərilməlidir)

1. Əmir Əliyev, Gülnaz Rzayeva. Digital divide as an obstacle to the formation of
information society // PROCEEDINGS of the 7 th International Conference on
CONTROL AND OPTIMIZATION WITH INDUSTRIAL APPLICATIONS. 26-28 August

2020, Volume 2, pp. 326-329. http://coia-conf.org/en/view/pages/22 (həmmüəlliflər:
Əmir İbrahim oğlu Əliyev, Aytəkin Nazim qızı İbrahimova);
2. Gülnaz Rzayeva. Digital citizen and information security // PROCEEDINGS of the 7 th
International Conference on CONTROL AND OPTIMIZATION WITH INDUSTRIAL
APPLICATIONS.
26-28
August
2020,
Volume
1,
pp.
107-110.
http://coia-conf.org/en/view/pages/22 (həmmüəllif: Aytəkin Nazim qızı İbrahimova);
3. Şahin Məmmədrzalı. Infinity war for digital human rights: Artificial Intelligence as
Thanos // Baku State University, Institue of Applied Mathematics. Proceedings of the
7th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications.
Baku, 26-28 August, 2020. Volume 2, pp.260-263.
9 İxtira üzrə patentlər, səmərələşdirici təkliflər
(bütün məlumatlar nümunədə göstərilən qaydaya uyğun olmalıdır)

Yoxdur.
1 Mövzu üzrə elmi məruzələr (seminarlar, konfranslar, dəyirmi masalar və s. çıxışlar)
0 (bütün məlumatlar nümunədə göstərilən qaydaya uyğun olmalıdır)
Professor Əmir Əliyev.
1. Məruzə: Törədilən beynəlxalq cinayətlərə görə Ermənistanın məsuliyyətinin hüquqi
əsasları. 21.07.2020. İştirakçılar: Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə
Müvəkkili Avropa Şurası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləru üzrə Dövlət Komitəsi
Azərbaycan Respublikasi Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Heydər Əliyev Adına
Akademiyası;
2. Konfransın təşkili: Müasir dövrdə hüquq sahələrinin qarşılıqlı əlaqəsi və tətbiqi:
nəzəriyyə və təcrübə. 02.06.2020. İştirakçılar: Dövlət Gömrük Komitəsinin
Akademiyası Azərbaycan Respublikasi Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyası Milli
Aviasiya Akademiyası Azərbaycan Respublikasi Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin
Heydər Əliyev Adına Akademiyası;
3. Konfransın təşkili: İnsan hüquqlarının təmini Azərbaycan dövlətinin ali məqsədidir.
12.06.2020. İştirakçılar: Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə Müvəkkili
Avropa Şurası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləru üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycan
Respublikasi Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Heydər Əliyev Adına Akademiyası.
1 Yerli və xarici həmkarlarla əlaqələr
1 (bütün məlumatlar nümunədə göstərilən qaydaya uyğun olmalıdır)
1. Əmir Əliyev və Gülnaz Rzayeva, Şahin Məmmədrzalı. Avropa Şurasının “2612 –
raising awareness of the İstanbul Convention and other gender equality standards in
Azerbaijan; for the provision of national consultancy services in the areas of violence
against women, domestic violence and gender equality in Azerbaijan” layihəsi üzrə
ekspert;
2. Əmir Əliyev , Gülnaz Rzayeva, Şahin Məmmədrzalı. United Nations Development
Programme (UNDP) üzrə insan hüquqları üzrə magistr proqramlarının inkişaf
etdirilməsi üzrə layihədə ekspert.
1 Tələbələrin və gənc tədqiqatçıların mövzu üzrə elmi-tədqiqata cəlb olunması haqqında
2 (layihələr, məqalələr, konfrans materialları)
h.ü.f.d., professor Ə.İ.Əliyev

1. “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının doktorantı Həşimova
Leyla Fəqani qızı rəhbərlik altında “Hərbi konfliktlər dövründə mədəni irsin
beynəlxalq-hüquqi müdafiəsi” mövzusunda tədqiqat aparır;
2. “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının doktorantı Hümbətov
Elnur Akif oğlu rəhbərlik altında “Virtual məkanda insan hüquq və azadlıqlaının
təminatı problemləri” mövzusunda tədqiqat aparır;
h.ü.f.d. G.A.Rzayeva
1. “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının doktorantı Günay
Namik qızı Hacıyeva rəhbərlik altında “Azadlıqdan məhrumetmə yerlərində qadın
məhkumların hüquqi təminatı: Beynəlxalq standartlar və milli qanunvericilik”
mövzusunda tədqiqat aparır;
2. “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının doktorantı Hüseyn
Oktay oğlu Əlizadə rəhbərlik altında “İnformasiya-hüquq pozuntuları və
informasiya-hüquqi məsuliyyət: nəzəri və təcrübi aspektlər” mövzusunda tədqiqat
aparır.
1 Tələbələrin və gənc tədqiqatçıların elmi məruzələri (seminarlar, konfranslar, dəyirmi
3 masalar və s. çıxışlar) haqqında
(bütün məlumatlar nümunədə göstərilən qaydaya uyğun olmalıdır)
1 Elmi problem və ya mövzu üzrə qrant layihəsi
4 (adı, donor təşkilatın adı, BDU-nun layihədəki payı, layihənin ümumi dəyəri göstərilməklə)

1 Mükafatlar və təltiflər haqqında (elmi fəaliyyətə görə)
4 (bütün məlumatlar nümunədə göstərilən qaydaya uyğun olmalıdır)
1
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