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GİRİŞ 

Kursun sistemli şəkildə tədris olunmasını təmin edilməsi üçün “Beynəlxalq hüquq; 

insan hüquqları” ixtisası üzrə fəlsəfə doktorunun imtahan proqramının hazırlanması 

olduqca vacibdir. Proqram bu istiqamətdə mövcud olan müvafiq elmi ədəbiyyata 

uyğun olaraq hazırlanmışdır.  

Proqramda mövzular və onların məzmunu konkret izah edilir, beynəlxalq hüququn 

anlayışı və təbiəti, beynəlxalq hüquq normaları və beynəlxalq hüququn mənbələri, 

beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri, beynəlxalq hüququn subyektləri, beynəlxalq 

hüquqda tanıma və dövlətlərin hüquq varisliyi, beynəlxalq hüquq və daxili hüquq, 

beynəlxalq hüquqda ərazi və əhali, beynəlxalq müqavilələr hüququ, beynəlxalq 

təşkilatlar hüququ,  diplomatiya və konsulluq hüququ, beynəlxalq insan hüquqları, 

beynəlxalq humanitar hüquq, beynəlxalq iqtisadi hüquq, beynəlxalq dəniz hüququ,  

beynəlxalq hava hüququ və s., mövzular işlənilir.  

Proqramda hər bir mühazirə mövzusunun məzmunu konkret izah edildikdən sonra 

fəlsəfə doktorunun (dissertant və ya doktorant) imtahanlara hazırlaşması üçün və 

kursun dərindən öyrənilməsinə kömək məqsədilə ədəbiyyat siyahısı göstərilmişdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÖVZULAR VƏ ONLARIN MƏZMUNU 

 

Mövzu 1. Beynəlxalq hüququn anlayışı və təbiəti 

Beynəlxalq hüququn anlayışı və predmeti. Beynəlxalq hüququn xüsusiyyətləri. 

Beynəlxalq hüququn dövlətdaxili hüquqdan əsas fərqləri. Beynəlxalq hüququn 

subyektləri. Beynəlxalq hüququn obyektləri. Beynəlxalq hüquq normalarına riayət 

edilməsinə məcburiyyətin xüsusi qaydası. Beynəlxalq hüququn mənbələri. Beynəlxalq 

ümumi hüquq və beynəlxalq xüsusi hüquq. Müasir beynəlxalq hüququn əsas cəhətləri. 

Beynəlxalq hüququn funksiyaları. Beynəlxalq hüquq və xarici siyasət. Beynəlxalq 

hüquq və diplomatiyanın qarşılıqlı əlaqəsi. İdeologiya və beynəlxalq hüquq. 

 

Mövzu 2. Beynəlxalq hüquq normaları və beynəlxalq hüququn mənbələri 

Beynəlxalq hüquq normalarının anlayışı. Beynəlxalq hüquq normasının məzmunu. 

Beynəlxalq hüquq normalarının növləri: subyekt-ərazi dairəsinə görə; nizamlama 

üsuluna görə; normada nəzərdə tutulmuş göstərişin xarakterinə görə; formasına görə; 

qüvvədə olma müddətinə görə. Maddi və prosessual normalar. 

Beynəlxalq hüquq normalarının iyerarxiyası. Ümumi beynəlxalq hüququn imperativ 

(jus cogens) normalarının səciyyəvi cəhətləri. Beynəlxalq hüquq normalarının 

yaradılması. Müqavilə və adət normalarının yaranması prosesi. Beynəlxalq hüququn 

məcəllələşdirilməsi və mütərəqqi inkişafi. Beynəlxalq hüquq komissiyası. 

Beynəlxalq hüququn mənbələrinin anlayışı və növləri. Beynəlxalq müqavilə 

beynəlxalq hüququn əsas mənbəyi kimi: anlayışı və əlamətləri. Dövlətlərarası 

müqavilələr, hökumətlərarası müqavilələr, idarələrarası müqavilələr. 

Beynəlxalq adət hüququnun anlayışı və əlamətləri. Beynəlxalq müqavilənin və 

beynəlxalq adətin qarşılıqlı münasibəti və əsas fərqli cəhətləri. Hüququn ümumi 

prinsipləri. Məhkəmə və arbitraj qərarları. Görkəmli alimlərin əsərləri. Beynəlxalq 

təşkilatların qətnamələri. 

 



Mövzu 3. Beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri 

Beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinin anlayışı. Güc tətbiq etməmək yə ya güclə 

hədələməmək prinsipi. Beynəlxalq mübahisələri dinc yolla həll etmək prinsipi. 

Dövlətin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipi. Dövlətlərin BMT Nizamnaməsinə uyğun 

olaraq bir-biri ilə əməkdaşlıq etmək prinsipi. Xalqların hüquq bərabərliyi və 

özünümüəyyənetmə prinsipi. Dövlətlərin suveren bərabərliyi prinsipi. Dövlətlərin 

BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq öz üzərlərinə götürdükləri öhdəlikləri vicdanla 

yerinə yetirməsi prinsipi. Sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipi. Dövlətlərin ərazi 

bütövlüyü prinsipi. Əsas insan hüquq və azadlıqlarına hörmət edilməsi prinsipi. 

 

Mövzu 4. Beynəlxalq hüququn subyektləri 

Beynəlxalq hüququn subyektlərinin anlayışı. Beynəlxalq-hüquqi subyektliyin əsas 

ünsürləri. Hüquq qabiliyyəti. Fəaliyyət qabiliyyəti. Delikt qabiliyyəti. Beynəlxalq 

hüququn ilkin və törəmə subyektləri. Beynəlxalq hüquqda dövlətin anlayışı. Dövlətin 

yurisdiksiyası. Dövlətin immuniteti. Dövlətin əsas əlamətləri. Dövlət suverenliyinin 

mahiyyəti. Dövlətin əsas hüquq və vəzifələri. Unitar və mürəkkəb dövlətlər. 

Beynəlxalq təşkilatlar beynəlxalq hüququn subyekti kimi. Beynəlxalq təşkilatların əsas 

əlamətləri. Xalqların və millətlərin beynəlxalq hüquq subyektliyi. 

Fərdlərin beynəlxalq-hüquq subyektliyi. Fərdlərin beynəlxalq məsuliyyəti. Fərdlərə 

beynəlxalq məhkəmə orqanlarına müraciət etmək hüququnun verilməsi. Ayrı-ayrı 

kateqoriyadan olan fərdlərin hüquqi statusunun müəyyən edilməsi. Məhdud 

beynəlxalq hüquqi subyektliyin mahiyyəti. Transmilli korporasiyalar. 

 

Mövzu 5. Beynəlxalq hüquqda tanıma və dövlətlərin hüquq varisliyi 

Beynəlxalq hüquqda tanımanın anlayışı. Dövlətlərin tanınması haqqında nəzəriyyələr: 

konstitutiv nəzəriyyə və deklarativ nəzəriyyə. Tanınmanın formaları: de-fakto, de-jure 



və ad hoc tanıma. Hökumətin tanınması. Hökumətin tanınması haqqında nəzəriyyələr: 

Tabar nəzəriyyəsi, Estrad nəzəriyyəsi. Milli azadlıq hərəkatının tanınması. 

Dövlətlərin varisliyinin anlayışı. Dövlətlərin varisliyinə səbəb olan hallar. Beynəlxalq 

müqavilələrlə bağlı dövlətlərin varisliyi. Tabula rasa («təmiz lövhə») prinsipi. Dövlət 

mülkiyyəti ilə bağlı dövlətlərin varisliyi. Dövlətin arxivləri ilə bağlı dövlətlərin 

varisliyi. Dövlətin borcları ilə bağlı dövlətlərin varisliyi. 

 

Mövzu 6. Beynəlxalq hüquq və daxili hüquq 

Beynəlxalq hüququn və dövlətdaxili hüququn qarşılıqlı münasibətinə dair 

nəzəriyyələr: monizm nəzəriyyəsi; dualizm nəzəriyyəsi; «koordinasiya» nəzəriyyəsi. 

Milli hüquq sisteminin anlayışı. Beynəlxalq hüquq sisteminin səciyyəvi əlamətləri və 

məzmunu. Müasir dünyada beynəlxalq və milli hüquq sistemlərinin qarşılıqlı təsirinin 

ilkin şərtləri. Beynəlxalq və milli hüquq sistemlərinin qarşılıqlı təsirinin əsas 

istiqamətləri. Beynəlxalq hüququn dövlətdaxili hüquq sistemində implementasiyası. 

İnkorporasiya («daxiletmə»). Transformasiya («çevirmə»). Milli qanunvericiliyin 

beynəlxalq hüquq normalarına uyğunlaşdırılması. Azərbaycan Respublikasının daxili 

hüquq sistemi və beynəlxalq hüquq. Beynəlxalq müqavilələrin milli məhkəmələr 

tərəfindən tətbiqi. 

 

Mövzu 7. Beynəlxalq hüquqda ərazi 

Beynəlxalq hüquqda ərazinin anlayışı və növləri. Dövlət ərazisi. Beynəlxalq rejimli 

ərazi. Qarışıq rejimli ərazi. Xüsusi beynəlxalq rejimli ərazilər. Dövlət ərazisinin 

tərkibi: quru ərazisi; daxili sular; ərazi suları; quru ərazisinin, daxili suların və ərazi 

sularının təki; quru ərazisinin, daxili suların və ərazi sularının üzərində yerləşən hava 

məkanı. Ərazi üstünlüyünün hüquqi məzmunu. Dövlət sərhədləri. Dövlət sərhədlərinin 

növləri: quru sərhədləri; su sərhədləri; hava sərhədləri. Dövlət sərhədlərinin müəyyən 

olunması prosesi. Delimitasiya. Demarkasiya. Redemarkasiya. Dövlət sərhədlərinin 



hüquqi rejimi. Sərhəd komissarları. Dövlət sərhədləri haqqında müqavilələrin 

xüsusiyyətləri. Beynəlxalq çaylar və onların hüquqi rejimi. Beynəlxalq kanallar və 

onların hüquqi rejimi. Xəzər dənizinin hüquqi statusu. 

 

Mövzu 8. Beynəlxalq hüquqda əhali 

Beynəlxalq hüquqda əhali anlayışı. Vətəndaşlığın anlayışı. Vətəndaşlığın əldə edilməsi 

üsulları: doğum nəticəsində; naturalizasiya yolu ilə; reinteqrasiya yolu ilə; 

vətəndaşlığın bağışlanılması vasitəsilə; beynəlxalq müqavilə əsasında: «Qan hüququ» 

pinsipi. «Torpaq hüququ» prinsipi. Optasiya. Transfert. Reinteqrasiya. Vətəndaşlığın 

itirilməsi: vətəndaşlıqdan çıxma; vətəndaşlığın avtomatik itirilməsi; vətəndaşlıqdan 

məhrum edilmə. İkili vətəndaşlıq. «Səmərəli vətəndaşlıq». Vətəndaşsızlıq. Əcnəbilərin 

hüquqi rejimi. Əcnəbinin anlayışı. Milli rejim. Ən əlverişli rejim. Xüsusi rejim. 

Qaçqınların hüquqi rejimi. Sığınacaq hüququ. Siyasi sığınacaq anlayışı və onun 

verilməsi qaydası. Ərazi sığınacağı. Diplomatik sığınacaq. Siyasi sığınacaq 

verilməsinin beynəlxalq-hüquqi nəticələri. BMT-nin Qaçqınların işləri üzrə Ali 

Komissarı. Məcburi köçkün. 

 

Mövzu 9. Beynəlxalq müqavilələr hüququ 

Beynəlxalq müqavilələr hüququnun anlayışı. Beynəlxalq müqavilələr hüququnun 

mənbələri. Beynəlxalq müqavilənin əlamətləri. Beynəlxalq müqavilənin anlayışı. 

Beynəlxalq müqavilədə tərəflər. «Danışıqlarda iştirak edən dövlət». «Razılaşan 

dövlət». «İştirakçı dövlət». «Üçüncü dövlət». Beynəlxalq müqavilənin formaları: dil, 

quruluş, ad. Beynəlxalq müqavilələrin təsnifatı. Beynəlxalq müqavilələrin strukturı. 

Beynəlxalq müqavilələrin bağlanması mərhələləri. Müqavilənin məcburiliyinə 

razılığın ifadə olunması. Dövlətlərin müqavilənin məcburiliyinə razılığının ifadə 

üsulları. Beynəlxalq müqavilələrin ratifikasiyası və bunun məcburiliyi əsasları. 

Depozitari və onun funksiyaları. Müqaviləyə qeyd-şərt. Müqavilə ilə bağlı bəyanat. 



Qeyd-şərt və bəyanatın fərqli cəhətləri. Beynəlxalq müqavilənin qüvvəyə minməsi. 

Beynəlxalq müqavilənin qeydə alınması və dərc edilməsi. Beynəlxalq müqavilənin 

zamana və məkana görə qüvvəsi. Müqavilə və onda iştirak etməyən dövlətlər. 

Müqavilədə üçüncü dövlətlərə münasibətdə hüquqların nəzərdə tutulması. 

Beynəlxalq müqavilənin qüvvədə olması. Prolonqasiya. Beynəlxalq müqavilənin 

təfsiri. Müqavilənin ayrı-ayrı iştirakçıları tərəfindən edilən təfsir. Autentik təfsir. 

Beynəlxalq təfsir. Təfsirin üsulları: qrammatik təfsir; məntiqi təfsir; sistematik təfsir; 

tarixi təfsir; teoloji təfsir; dinamik təfsir. Beynəlxalq müqavilənin etibarlılığı. Mütləq 

etibarsızlıq. Nisbi etibarsızlıq. Beynəlxalq müqavilənin etibarsızlığının hüquqi 

əsasları. Etibarsız müqavilənin nəticələri. Beynəlxalq müqavilənin xitam olunması və 

qüvvəsinin dayandırılması. Denonsasiya. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq 

müqavilələr bağlaması, həmin müqavilələrin qüvvədə olması və xitamı. 

 

Mövzu 10. Beynəlxalq təşkilatlar hüququ 

Beynəlxalq təşkilatlar hüququnun anlayışı və mənbələri. Beynəlxalq təşkilatın hüquqi 

təbiəti. Beynəlxalq təşkilatın təsnifatı meyarları və növləri. Beynəlxalq təşkilatın 

funksiyaları: normayaratma funksiyası; məcəllələşdirmə funksiyası; informasiya 

funksiyası; nəzarət funksiyası; operativ funksiyalar. Beynəlxalq təşkilatın daxili 

hüququ. 

Beynəlxalq təşkilatda üzvlük. İlkin üzvlər. Qoşulmuş dövlətlər. Beynəlxalq təşkilatda 

daimi müşahidəçi missiyası. Beynəlxalq təşkilatda üzvlüyə xitam verilməsi üsulları. 

Beynəlxalq təşkilatda üzvlüyün müvəqqəti dayandırılması. Beynəlxalq təşkilatların 

sanksiyaları. Beynəlxalq təşkilatın təşkilati strukturu. Beynəlxalq təşkilatın ali orqanı. 

Beynəlxalq təşkilatın icra orqanı. Beynəlxalq təşkilatın inzibati orqanı. Beynəlxalq 

təşkilatda xüsusi komitə və komissiyalar. 

Beynəlxalq təşkilatın icra orqanlarında dövlətin təmsil olunması prinsipləri: ədalətli 

coğrafi təmsilolunma prinsipi; xüsusi maraqlar prinsipi; üst-üstə düşməyən maraqları 



olan dövlətlər qrupunun bərabər təmsilolunma prinsipi; daha çox maliyyə töhfəsi 

prinsipi. Beynəlxalq təşkilatlarda qərarların qəbul edilməsi qaydası. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və onun orqanları. BMT-nin ixtisaslaşmış qurumları. 

Regional təşkilatlar. Ərəb Dövlətləri Liqası. Afrika Birliyi Təşkilatı. Amerika 

Dövlətləri Təşkilatı. Cənub-Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyası. Avropada 

Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı. Avropa Şurası. Avropa İttifaqı. İslam 

Konfransı Təşkilatı. 

 

Mövzu 11. Diplomatiya və konsulluq hüququ 

Dövlətin xarici siyasəti və onun məqsədləri. Diplomatiya və konsulluq hüququnun 

anlayışı. Diplomatiya və konsulluq hüququnun mənbələri. Xarici əlaqələri həyata 

keçirən dövlət orqanları: dövlətdaxili və xarici orqanlar. Diplomatik nümayəndəliyin 

anlayışı. Diplomatik nümayəndəliyin funksiyaları. Səfirliklər. Missiyalar. Diplomatik 

nümayəndəliyin heyəti: diplomatik heyət; inzibati-texniki heyət; xidməti heyət. 

Diplomatik rütbələr. Diplomatik missiyanın başlanması. Aqreman. Etimadnamə. 

Diplomatiya hüququnda kumulyasiya. Diplomatik nümayəndənin funksiyalarının 

xitam olunması əsasları. Diplomatik korpus. Diplomatik imtiyaz və immunitetlər. 

Diplomatik nümayəndəliklərin imtiyaz və immunitetləri. Şəxsi imtiyaz və 

immunitetlər. Dövlətlərin beynəlxalq təşkilat yanında nümayəndəlikləri. Xüsusi 

missiyalar. Beynəlxalq təşkilatların və onların əməkdaşlarının imtiyaz və 

immunitetləri. 

Konsulluqların anlayışı. Konsulluq idarələrinin növləri. Fəxri və ya ştatdankənar 

konsullar. Konsulluqların funksiyaları. Konsulun təyin olunması. Konsul dairəsi və 

onun hüdudları. Ekzekvatura. Konsulun missiyasının sona çatması əsasları. 

Konsulluqların və onların heyətinin imtiyaz və immunitetləri. 

 

 



Mövzu 12. Beynəlxalq insan hüquqları 

Beynəlxalq insan hüquqlarının anlayışı və inkişaf tarixi. Beynəlxalq insan 

hüquqlarının mənbələri. İnsan hüquqlarının təsnifatı. İnsan hüquqları sahəsində 

dövlətlərin beynəlxalq öhdəlikləri və onların təsnifatı: ümumi və konkret öhdəliklər. 

Nəticə və davranış öhdəlikləri. «Pozitiv» və «neqativ» öhdəliklər. «Dərhal» və 

«tədricən» yerinə yetirilməli olan öhdəliklər. İnsan hüquqlarının müdafiəsinin 

beynəlxalq mexanizmləri. 

İnsan hüquqları komitəsi. BMT-nin İşgəncə əleyhinə komitəsi. Avropa Şurasının 

işgəncə əleyhinə komitəsi. İrqi ayrı-seçkiliyin ləğvi üzrə komitə. Uşaq hüquqları 

komitəsi. Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin ləğvi üzrə komitə. İqtisadi sosial və mədəni 

hüquqlar üzrə komitə. Üçlər qrupu. İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi. 

 

Mövzu 13. Beynəlxalq humanitar hüquq 

Beynəlxalq humanitar hüququn anlayışı. Beynəlxalq humanitar hüququn prinsipləri və 

mənbələri. Beynəlxalq humanitar hüququn tətbiqi: müxtəlif vəziyyətlərə görə tətbiq; 

zamana görə tətbiq; əraziyə görə tətbiq. Hərbi əməliyyatların iştirakçıları: 

kombatantlar və onlara bərabər tutulan şəxslər, qeyri-kombatantlar, hərbi əsirlər, 

casuslar, hərbi kəşfiyyatçılar, muzdlular, könüllülər, hərbi müşavir və təlimatçılar, 

parlamentyorlar. Silahlı münaqişə qurbanlarının mühafizəsi. Müharibə aparılmasının 

metod və vasitələrinin məhdudlaşdırılması. Silahlı münaqişə zamanı mədəni 

mülkiyyətin mühafizəsi. Beynəlxalq humanitar hüquqda neytrallıq. BMT tərəfindən 

həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı beynəlxalq humanitar hüququn tətbiqi. 

Beynəlxalq humanitar hüquq və silahlı qüvvələr. 

Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara Hərəkatı. Beynəlxalq humanitar hüququn 

yerinə yetirilməsi və ona riayət edilməsi. Beynəlxalq humanitar hüququn pozulmasına 

görə məsuliyyət. Beynəlxalq humanitar hüquq pozuntularının beynəlxalq səviyyədə 



qarşısının alınması. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi, onun yurisdiksiyası. Azərbaycan 

Respublikasının milli qanunvericiliyində beynəlxalq humanitar hüquq məsələləri. 

 

Mövzu 14. Beynəlxalq iqtisadi hüquq 

Beynəlxalq iqtisadi hüququn anlayışı. Beynəlxalq iqtisadi hüququn subyektləri. 

Beynəlxalq iqtisadi hüququn mənbələri. Beynəlxalq iqtisadi hüququn xüsusi 

prinsipləri: dövlətin öz təbii ehtiyatları və bütün iqtisadi fəaliyyət üzərində tam 

suverenliyi prinsipi; iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi 

prinsipi; qarşılıqlı fayda prinsipi; inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün preferensial rejim 

prinsipi. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sahəsində hüquqi rejimlər: ən əlverişli rejim, 

milli rejim, preferensial rejim. Beynəlxalq ticarət hüququ. Əmtəə dövriyyəsi haqqında 

sazişlər. Beynəlxalq əmtəə sazişləri. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı. Ticarət və inkişaf 

üzrə BMT Konfransı. Beynəlxalq ticarət hüququ üzrə BMT Komissiyası. Beynəlxalq 

Ticarət Palatası. Beynəlxalq maliyyə hüququ. Beynəlxalq Valyuta Fondu. 

Ümumdünya Bankı. Beynəlxalq investisiya hüququ. Beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın 

təşkilati formaları. BMT çərçivəsində iqtisadi əməkdaşlıq. Avropa Bərpa və İnkişaf 

Bankı. Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı. 

Avropa İttifaqı. 

 

Mövzu 15. Beynəlxalq dəniz hüququ. 

Beynəlxalq dəniz hüququnun anlayışı. Beynəlxalq dəniz hüququnun mənbələri. Dəniz 

məkanlarının təsnifatı. Dəniz limanlarının hüquqi rejimi. Daxili dəniz suları. Ərazi 

dənizi. Bitişik zona. Müstəsna iqtisadi zona. Kontinental şelf. Açıq dəniz. Açıq dənizin 

hüquqi rejiminə aid azadlıqlar: gəmiçilik azadlığı; uçuş azadlığı; balıqçılıq azadlığı; 

sualtı kabel və boru kəmərləri çəkilişi azadlığı; elmi tədqiqatlar azadlığı; süni adalar 

və qurğular yaratmaq azadlığı. Beynəlxalq dəniz dibi rayonu. Qapalı və yarımqapalı 

dəniz. Xəzər dənizinin beynəlxalq hüquqi statusu. Dənizə çıxışı olmayan dövlətlərin 



hüquqları. Beynəlxalq boğazlar. Beynəlxalq kanallar. Beynəlxalq dəniz təşkilatları. 

Dinc məqsədlərlə dəniz məkanlarından istifadə və gəmiçiliyin təhlükəsizliyinin təmini. 

Hərbi gəmilərin hüquqi rejimi. Dəniz mühitinin mühafizəsi. Dənizdə elmi tədqiqatların 

hüquqi rejimi. Dənizdə xilasetmə və yardım məsələləri. 

 

Mövzu 16. Beynəlxalq hava hüququ 

Beynəlxalq hava hüququnun anlayışı. Beynəlxalq hava hüququnun mənbələri. 

Beynəlxalq hava hüququnun prinsipləri: öz hava məkanı üzərində dövlətin tam və 

müstəsna suverenliyi; açıq hava məkanında uçuş azadlığı; beynəlxalq mülki aviasiya 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi; Monreal Konvensiyasına əsasən cinayət sayılan 

əməllər. Hava məkanındakı uçuşların təsnifatı. Beynəlxalq hava məkanında uçuş 

azadlığı. Dövlətin özünün hava məkanında yurisdiksiyası. Beynəlxalq kommersiya 

hava əlaqələrinin hüquqi tənzimlənməsi. Mülki aviasiya sahəsində beynəlxalq 

təşkilatlar. Avropa mülki aviasiya konfransı. Aeronaviqasiyanın təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi üzrə Avropa Təşkilatı (Avronəzarət). Afrika mülki aviasiya 

komissiyası. Afrikada və Madaqaskarda aeronaviqasiyanın təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi üzrə Agentlik. Latın Amerikası mülki aviasiya komissiyası. Aeronaviqasiya 

xidməti üzrə Mərkəzi Amerika korporasiyası. Ərəb dövlətlərinin mülki aviasiya şurası. 

 

Mövzu 17. Beynəlxalq kosmos hüququ 

Beynəlxalq kosmos hüququnun anlayışı. Beynəlxalq kosmos hüququnun subyektləri. 

Kosmik məkanın anlayışı. Beynəlxalq kosmos hüququnun sahəvi prinsipləri. Kosmik 

məkanın və səma cisimlərinin tədqiqi zamanı dövlətlərin əsas hüquq və vəzifələri. 

Kosmik və hava məkanının delimitasiyası. Səma cisimlərinin hüquqi rejimi. Kosmik 

obyektlərin hüquqi statusu. Kosmik obyektlərin qeydiyyatı. Kosmik obyektlərin xilas 

edilməsi və qaytarılması. Kosmonavtların qaytarılması. Kosmik fəaliyyətin tətbiqi 

növlərinin hüquqi tənzimlənməsi. Kosmosun tədqiqi və ondan istifadə üzrə çoxtərəfli 



əməkdaşlığın formaları. Kosmik məkanda silahların qadağan olunması. Yerətrafı 

kosmik məkanın qismən demilitarizasiyası. Ay və digər səma cisimlərinin tam 

demilitarizasiyası. Kosmik məkanın tam demilitarizasiyası perspektivləri. Beynəlxalq 

kosmos hüququnda məsuliyyət. 

 

Mövzu 18. Beynəlxalq ekologiya hüququ 

Beynəlxalq ekologiya hüququnun anlayışı. Beynəlxalq ekologiya hüququnun 

mənbələri. Beynəlxalq ekologiya hüququnun prinsipləri: ətraf mühitin indiki və 

gələcək nəsillər naminə mühafizəsi; transsərhəd ekoloji zərərin yolverilməzliyi; təbii 

ehtiyatların ekoloji baxımdan əsaslandırılmış rasional istifadəsi; ətraf mühitin 

radioaktiv çirklənməsinin yolverilməzliyi; dəniz mühitinin mühafizəsi; ətraf mühiti 

dəyişikliyə uğradan vasitələrdən hərbi və ya istənilən digər düşmən məqsədlərlə 

istifadə olunmasının qadağan edilməsi; milli yurisdiksiya hüdudlarından kənarda 

yerləşən ekoloji sistemlərə vurulmuş zərərə görə dövlətlərin beynəlxalq məsuliyyəti. 

Dəniz mühitinin mühafizəsi. Dənizdə canlı ehtiyatların mühafizəsi. Beynəlxalq çay və 

göllərin mühafizəsi. Ətraf mühitin radioaktiv yoluxmadan mühafizəsi. Heyvan və bitki 

aləminin mühafizəsi. Ətraf mühitin müharibə dövründə mühafizəsi. Ətraf mühitin 

mühafizəsi sahəsində beynəlxalq təşkilatlar. 

  

Mövzu 19. Beynəlxalq hüquqda məsuliyyət 

Beynəlxalq-hüquqi məsuliyyətin anlayışı. Beynəlxalq hüquqi məsuliyyətin faktiki 

əsası. Beynəlxalq hüquqi məsuliyyətin hüquqi əsası. «Dövlətin beynəlxalq cinayəti» 

anlayışı. Beynəlxalq-hüquqi məsuliyyətin subyektləri. Beynəlxalq hüquqa zidd 

əməllərə görə dövlətin məsuliyyəti. Beynəlxalq öhdəliklərin pozulması. Dövlətlərin 

məsuliyyətini istisna edən hallar: razılıq; özünümüdafiə; əks tədbirlər; fors-major; 

bədbəxt hadisə; zəruri vəziyyət. Beynəlxalq hüquqi məsuliyyətin növləri: qeyri-maddi 

məsuliyyət; maddi məsuliyyət. Beynəlxalq hüquqi məsuliyyətin formaları: restitusiya; 



kompensasiya; satisfaksiya, təkrar etməmə təminatları. Beynəlxalq hüquqi 

məsuliyyətin həyata keçirilməsi. Beynəlxalq hüquqda qadağan olunmayan əməllərə 

görə dövlətlərin məsuliyyəti. Beynəlxalq təşkilatların məsuliyyəti. 

 

Mövzu 20. Beynəlxalq mübahisələrin nizama salınmasının dinc vasitələri 

Dinc vasitələrin anlayışı və sistemi. Danışıqlar. Xeyirxah xidmətlər. Vasitəçilik. 

Xeyirxah xidmətlər və vasitəçiliyin oxşar və fərqli cəhətləri. Tədqiqat. Barışdırma. 

BMT çərçivəsində mübahisələrin nizama salınması. ATƏT çərçivəsində 

mübahisələrin nizama salınması. Beynəlxalq arbitraj. BMT-nin Beynəlxalq 

Məhkəməsi: Məhkəmənin tərkibi. Məhkəməyə müraciət etmək imkanı. Mübahisə ilə 

bağlı işlərin məhkəmələrin icraatına qəbul edilməsi. Müvəqqəti müdafiə tədbirləri. 

Beynəlxalq Məhkəmənin yurisdiksiyası. Məhkəmənin məsləhət xarakterli rəyləri. 
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