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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

 
FƏNN SİLLABUSU 

                                                            
                                                               
                                                               Təsdiq edirəm ____________________________ 
                                                                                                    (kafedra müdiri) 
                                                               

                                                              İmza:      _______________________________ 

                                                  Tarix:    “_____” __________________20____ -ci il 

 

Kafedra: _____Права человека и информационное право_____________________ 

 

Fakültə: _______Юридический__________________________________________ 

 

I. Fənn haqqında məlumat 

Fənnin adı:_________________Права человека_____________________________________ 

Tədris yükü (saat) cəmi:_45____ mühazirə__30_____seminar__15____ praktik (laboratoriya)_ 

 

Tədris ili ______2014/2015_____ Semestr____II______ Bölmə ______русский_____________ 

Kredit sayı (hər 30 saata 1 kredit) _______1________ 

 

II.  Müəllim haqqında məlumat:__________Алекперова Нигяр Аладдин__________ 

                                            (Soyadı, adı, atasının adı, elmi adı və dərəcəsi) 

Məsləhət günləri və saatları: ____пятница, 13-50______________________________________ 

E-mail ünvanı____nigyar.m@mail.ru_______________________________________________ 

İş telefonu:____________________________________________________________________ 

 

III. Tələb olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri: 

Əsas: 

1.____ Права человека. Учебник для вузов / Ответственный редактор Е. А. Лукашева, 
НОРМА—ИНФРА, М, 2001, 573 с.____________________________________________ 
Əlavə: 

1. _Бекяшев К.А., Международное публичное право. – Проспект, М, 2003, 640 с.____ 
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2. Əliyev Ə.İ., İnsan hüquqları,   Hüquq ədəbiyyatı, Bakı, 2013, 507 s. ________________ 
3. Международно-правовый документы в области прав человека__________________ 
 
IV. Fənnin təsviri və məqsədi: 
(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla şərtləşən fənlər (bilavasitə bağlı olan/uyğun gələn), fənnin 
tədrisinin məqsədləri. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və 
hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir) 
Kursun qısa təsviri:___Данный курс по своей структуре делится на три части. В первую, 

теоретическую часть входят такие вопросы, как сущность, генезис, природа правового 

статуса человека и гражданина, структура прав человека. Вторая часть посвящена 

изучению международных механизмов в области зашиты прав человека. В третьей части 

рассматриваются вопросы внутригосударственной защиты прав человека.______________ 
 
Kursun məqsədi:___Целью курса является ознакомление студентов с теоретическими  
аспектами прав человека (напр., понятие прав человека, природа правового статуса 

человека, структура прав человека и др.), а так же изучение механизмов обеспечение прав 

человека, как на международном, так и на государственном уровне.  __________________ 
 
V. Fənnin təqvim planı: 
Həftələr Mövzunun adı və qısa icmalı Mühazirə Məşğələ Saat Tarix 

1 Mövzu № 1 
Предмет и задачи теории прав человека. 

Права человека: понятие и сущность 
Qısa icmalı: 
_Ознакомление с понятием, сущностью 

прав человека. Генезис прав 

человека_________________ 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1. __ Права человека. Учебник для вузов 

/ Ответственный редактор Е. А. 

Лукашева, НОРМА—ИНФРА, М, 2001, 

стр. 1-35___________________________ 

2  9-30 27.01 

2 Mövzu № 2 
Структура прав человека и гражданина 
 
Qısa icmalı: 
_Понятие основных и иных прав 

человека и гражданина, понятие 

«поколений» прав человека __________ 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1. Права человека. Учебник для вузов / 
Ответственный редактор Е. А. 

Лукашева, НОРМА—ИНФРА, М, 2001, 

стр. 132-173________________________ 

2  
 

9-30 
 

03.02 
 

3 Mövzu № 3 
Гражданство  
Qısa icmalı: 
_Вопросы приобретения, утраты 

гражданства, двойное гражданство, 

2  9-30 10.02 
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мпогогражданство и безгражданство, 

правовой статус иностранцев _________ 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1.  Права человека. Учебник для вузов / 

Ответственный редактор Е. А. 

Лукашева, НОРМА—ИНФРА, М, 2001, 

стр. 105-132________________________ 
2. Бекяшев К.А., Международное 
публичное право. – Проспект, М, 2003, 
стр. 187-200________________________ 

4 Mövzu № 4 
Права человека и развитие 

международного права 
Qısa icmalı: 
Права человека как отрасль 

современного международного права. 
Устав ООН и Международный Билль о 

правах человека____________________ 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1. Права человека. Учебник для вузов / 

Ответственный редактор Е. А. 

Лукашева, НОРМА—ИНФРА, М, 2001, 

стр. 459-495________________________ 
2._ Бекяшев К.А., Международное 
публичное право. – Проспект, М, 2003, 
стр. 200-203________________________ 

2  
 

9-30 17.02 
 

5 Mövzu № 5 
ООН и защита прав человека 
Qısa icmalı: 
_ Роль н компетенция главных и 

вспомогательных органов ООН_______ 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1._ Права человека. Учебник для вузов / 

Ответственный редактор Е. А. 

Лукашева, НОРМА—ИНФРА, М, 2001, 

стр. 495-505 _______________________ 
2.  Əliyev Ə.İ., İnsan hüquqları,   Hüquq 

ədəbiyyatı, Bakı, 2013, s. 290-303, 317-
336_______________________________ 
3.  Бекяшев К.А., Международное 
публичное право. – Проспект, М, 2003, 
стр. 212-217________________________ 

2  9-30 24.02 

6 Mövzu № 6 
Комитеты ООН в области прав человека 
и механизм рассмотрения 

индивидуальных жалоб______________ 
Qısa icmalı: 
_ Функции и деятельность 

конвенционных органов ООН в области 

2  
 

9-30 03.03 
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прав человека______________________ 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1._ Права человека. Учебник для вузов / 

Ответственный редактор Е. А. 

Лукашева, НОРМА—ИНФРА, М, 2001, 

стр. 505-514 _______________________ 
2.  Əliyev Ə.İ., İnsan hüquqları,   Hüquq 

ədəbiyyatı, Bakı, 2013, s. 303-317_______ 
3.  Бекяшев К.А., Международное 
публичное право. – Проспект, М, 2003, 
стр. 212-217________________________ 

7 Mövzu № 7 
Региональное сотрудничество 

государств в области прав человека ___ 
Qısa icmalı: 
Европейская, межамериканская и 

африканская системы защиты прав 

человека___________________________ 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1._ Права человека. Учебник для вузов / 

Ответственный редактор Е. А. 

Лукашева, НОРМА—ИНФРА, М, 2001, 

стр. 514-523________________________ 
2.  Əliyev Ə.İ., İnsan hüquqları,   Hüquq 

ədəbiyyatı, Bakı, 2013, s. 342-381_______ 

2  9-30 10.03 

8 Mövzu № 8 
Европейский Суд по правам человека 
Qısa icmalı: 
Структура, деятельность, условия 

подачи жалобы_____________________ 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1._ Права человека. Учебник для вузов / 

Ответственный редактор Е. А. 

Лукашева, НОРМА—ИНФРА, М, 2001, 

стр. 514-518________________________ 
2._ Əliyev Ə.İ., İnsan hüquqları,   Hüquq 

ədəbiyyatı, Bakı, 2013, s. 351-356_______ 

2  
 

9-30 17.03 
 

9 Mövzu № 9 
Европейский Суд по правам человека 
Qısa icmalı: 
Структура, деятельность, условия 

подачи жалобы_____________________ 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1._ Права человека. Учебник для вузов / 

Ответственный редактор Е. А. 

Лукашева, НОРМА—ИНФРА, М, 2001, 

стр. 514-518________________________ 
2._ Əliyev Ə.İ., İnsan hüquqları,   Hüquq 

2  9-30 24.03 
(bayram 
olduğu 

üçün 
başqa 
tarixə 
keçirilir) 
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ədəbiyyatı, Bakı, 2013, s. 351-356_______ 
10 Mövzu № 10 

Неправительственные организации и 

защита прав человека 
Qısa icmalı: 
_ Функции и деятельность НПО в 

области прав человека_______________ 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1. Əliyev Ə.İ., İnsan hüquqları,   Hüquq 
ədəbiyyatı, Bakı, 2013, s. 356-342_______ 

2  9-30 31.03 

11 Mövzu № 11 
Защита прав отдельных групп 
Qısa icmalı: 
Защита прав женщин, детей и 

национальных меньшинств___________ 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1. Бекяшев К.А., Международное 
публичное право. – Проспект, М, 2003, 
стр. 207-212________________________ 
1. Əliyev Ə.İ., İnsan hüquqları,   Hüquq 

ədəbiyyatı, Bakı, 2013, s. 183-207_______ 

2  9-30 07.04 

12 Mövzu № 12 
Ответственность за нарушение прав 

человека 
Qısa icmalı: 
Международные преступления н 

правонарушения. Правосубъектность 

индивида, его ответственность за 

преступные нарушения 

международного права_______________ 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1._ Права человека. Учебник для вузов / 

Ответственный редактор Е. А. 

Лукашева, НОРМА—ИНФРА, М, 2001, 

стр. 523-534________________________ 

2  9-30 14.04 

13 Mövzu № 13 
Права человека и гуманитарное право 
Qısa icmalı: 
Понятие, сфера действия, источники и 

принципы международного 

гуманитарного нрава________________ 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1. Права человека. Учебник для вузов / 

Ответственный редактор Е. А. 

Лукашева, НОРМА—ИНФРА, М, 2001, 

стр. 534-549________________________ 
2. Бекяшев К.А., Международное 
публичное право. – Проспект, М, 2003, 

2  9-30 21.04 
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VI. İmtahanın keçirilməsi forması -yazılı, şifahi, dialoq və ya test. 

VII. Semestr ərzində qiymətləndirmə və bal bölgüsü: 

           Balların maksimum miqdarı – 100 bal. 

A) Semestr ərzində toplanan maksimum bal – 50 (imtahana keçid bal – 25) 

Dərsə davamiyyətə görə 10 bal 
Mühazirə mətnlərinin tərtibatına görə 5 bal 
Tələbələrin sərbəst işinə (referat, prezentasiya, tədqiqat işi və s.) görə  
Qeyd: Plagiat halları qəti qadağandır! Sərbəst işlə əlaqədar bütün tapşırıqların 

qısa təsviri, təqdim olunma şərtləri, vaxtı və qiymətləndirmə üsulu dəqiq 
göstərilir. 

5 bal 

Seminar (məşğələ) və ya laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə (eyni 
fəndən həm seminar (məşğələ), həm də laboratoriya dərsləri nəzərdə 
tutulduğu halda onların hər birinə 10 bal ayrılır). 

20 bal 

Kurs işinin hazırlanmasına və müdafiəsinə görə (fənn üzrə kurs işi (layihəsi) 
nəzərdə tutulmayıbsa, ona ayrılan 10 bal seminar (məşğələ) və ya laboratoriya 
dərslərinə əlavə olunur).   

10 bal 

 

B) Semestr imtahanı  nəticəsinə görə - maksimum 50 bal 

Hər biletdə – 5 sual, hər suala – 10 bal verilir 

Qeyd: Tələbənin imtahandan topladığı balın miqdarı 25-dən az olmamalıdır. 

стр. 568-597________________________ 
14 Mövzu № 14 

Механизмы защиты прав человека в 

зарубежных странах 
Qısa icmalı: 
Институт омбудсмана, право на 

петицию, процедура "хабеас корпус", 

административная юстиция___________ 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1._ Права человека. Учебник для вузов / 

Ответственный редактор Е. А. 

Лукашева, НОРМА—ИНФРА, М, 2001, 

стр. 430-459________________________ 

2  9-30 28.04 

15 Mövzu № 15 
Конституционный контроль 
Qısa icmalı: 
Принципы и формы защиты прав 

человека___________________________ 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1._ Права человека. Учебник для вузов / 

Ответственный редактор Е. А. 

Лукашева, НОРМА—ИНФРА, М, 2001, 

стр. 410-430________________________ 

2  
 

9-30 05.05 



7 
 

C) Semestr nəticəsinə görə qiymətləndirmə (imtahan və imtahana qədər toplanan ballar 

əsasında): 

91 – 100 bal əla A 

81 – 90 bal çox yaxşı B 

71 – 80 bal yaxşı C 

61 – 70 bal kafi D 

51 – 60 bal qənaətbəxş  E 

51 baldan aşağı qeyri-kafi  F 

 

 

Müəllim:__Ələkbərova Nigar Ələddin_____________              İmza:____________________ 

                         (soyadı, adı, atasının adı) 
 

Tarix: _________________________ 


