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MÖVZU: 1    

 

İNSAN HÜQUQLARI NƏZƏRİYYƏSİNİN 

PREDMETİ VƏ METODOLOGİYASI. 

 

PLAN: 
1.İnsan hüquqları nəzəriyyəsinin predmeti və əhəmiyyəti.  

 

2.İnsan hüquqları nəzəriyyəsinin metodologiyası və digər 

elmlərlə əlaqəsi.  

 

3. İnsan hüquqlarının nəzəri əsasları.   

 

4.İnsan hüquqları nəzəriyyəsinin  tədrisinin polis əməkdaşları 

üçün təcrübi əhəmiyyəti.  
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Mövzu №1 

İnsan hüquqları nəzəriyyəsinin predmeti və 

metodologiyası.   

  

G İ R İ Ş 

Müasir şəraitdə hər bir dövlətin demokratik xarakteri 

onun insan hüquqlarına münasibəti, həmin dövlətdə insan 

hüquqlarının vəziyyəti ilə müəyyən edilir. Demokratiya və 

insan hüquqları bir-biri ilə qırılmaz surətdə bağlıdır və biri 

digərini şərtləndirir. Yalnız cəmiyyətdə mövcud olan 

demokratik mühit insan hüquqlarının qorunmasına real 

təminat verə bilər. Digər tərəfdən insanın hüquq və 

azadlıqlarının qanunvericilikdə və real həyatda təmin 

edilməsi cəmiyyətdə demokratiyanın təşəkkülü və geniş 

inkişafı üçün həlledici amil rolunu oynayır.  

 Öz hüquqlarını bilmək, bu hüquqlardan yeni 

cəmiyyət quruculuğunun xeyrinə istifadə etməyi bacarmaq 

hər bir insanın fəal həyat mövqeyinin, onun yüksək siyasi 

mədəniyyətinin mühüm cəhətidir. İnsanların yüksək siyasi 

mədəniyyətinin formalaşdırılması  və inkişaf etdirilməsi 

dövlətlərin diqqət mərkəzində olmalıdır.  

Bu məqsədlə  mühazirədə İnsan hüquqları haqqında 

nəzəriyyənin predmeti və metodologiyası, insan hüquqları 

tədris kursunun məqsədi və vəzifələri öyrəniləcək. 

 İnsan hüquqları fənninin tədrisinin polis əməkdaşları 

üçün təcrübi əhəmiyyəti, insan hüquqlarının anlayışı və 

inkişaf tarixi subyektiv hüquq kimi araşdırılacaq. 

 
 

 

 

 

1.İnsan hüquqları nəzəriyyəsinin predmeti və 

əhəmiyyəti.  
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İnsan hüquqları nəzəriyyəsi sosial-humanitar elmlər 

sistemində mərkəzi yerlərdən birini tutur. Buna görə də İH 

elminin özünün təkrarolunmaz predmeti vardır. Bu elmin 

predmeti şəxsiyyətin ayrılmaz xüsusiyyəti kimi bəşər 

sivlizasiyasının və mədəniyyətinin ali dəyəri və fenomeni 

olan İH-dir. İH şəxsiyyətin elə bir xüsusiyyəti və həyat 

tərzidir ki, bunlarsız, ləyaqətli ömür sürmək mümkün deyil. 

Bu hüquqlar doğulduğu andan İnsanın xislətinə xas olan 

xüsusiyyətlərdir. İH təbii haldır  yəni   onlar toxunulmaz, 

ayrılmaz,sərbəst xüsusiyyətlərə malik olub, hansısa subektin 

iradəsindən asılı deyildir. Heç kim İnsanı doğulduğu andan 

ona məxsus olan yaşamaq, şəxsi toxunulmazlıq, vicdan, fikir, 

söz azadlığı və digər təbii hüquqlardan mərhum edə bilməz. 

Müasir dövrü unversal xarakter daşıyan, bərabərlik, 

ədalətlilik prinsipinə əsaslanan İH olmadan təsəvvür etmək 

mümkün deyil.  

İnsan hüquqları nəzəriyyəsi İH-nin təşəkkülü və 

inkşafı sivilizasiyasının tipini, onun mərhələlərini 

aydınlaşdırmağı mümkün edir. Belə ki, İnsan və dövlət 

münasibətləri sivilizasiyanın bu və ya digər tipinin təbiətini, 

dövlətin isə hüquqi və ya qeyri hüquqi olmasını xarakterizə 

edən vacib əlamətdir.  

İnsan hüquqları nəzəriyyəsi İH-ni, İnsanı ən ali nemət 

olan ləyaqətin daşıyıcısı kimi öyrənir və İH-yə və ləyaqətinə 

hörmət hissi yaradan bəşəri dəyərləri inkşaf etdirir. 

İnsan hüquqları nəzəriyyəsi bir elm kimi bu təzahürün 

təbiəti və mahiyyətini, onun genezisini, sosial, fəlsəfi, siyası. 

etik, dini şərtlərini öyrənir. İH haqqında  elmdə mühüm yer 

İH və dövlətin qarşılıqlı əlaqələrinin tədqiqinə ayrılır. 

Demokratik hüquqi dövlət  İH-nin üstünlüyünü qəbul edir və 

bu hüquqlar ilə öz hakimiyyət funksiyalarını məhdudlaşdırır. 

Buna görə də dövlətin əsl təbiəti İH, fərdin cəmiyyətdə yeri 

və rolu, onun dövlət ilə qarşılıqlı əlaqəsi vasitəsilə açıqlanır. 
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İnsan hüquqları nəzəriyyəsində onların inkşafı və 

zənginləşdirilməsi, yeni “nəsillərin” yaranması səbəbləri 

mütləq tədqiq edilməlidir. İnsanın fəaliyyət sahələrinin  

xüsusiyyətləri ilə müəyyənləşən İH-nin strukturunun 

açıqlanması mütləq lazımdır. Buraya mülki, siyası, sosial, 

iqtisadi və mədəni fəaliyyət aiddir. Bu, bilavasitə İnsanın 

hüquqi  statusundan, bu strukturda hüquq və vəzifələrin 

qarşılıqlı əlaqələrindən irəli gəlir. İnsan hüquqları 

nəzəriyyəsində Insan ilə dövlətin siyasi hüquqi bağlılığı kimi 

vətəndaşlığın təbiəti barədə məsələlərin öyrənilməsi maraqlı 

cəhətlərdən biridir. Müasir dövrdə  həm milli , həm də 

beynəlxalq qanunvericilik normalarının inkşafı ilə əlaqədar 

olaraq insan və vətəndaşların hüquqi statuslarının  

genişlənməsi prosesi baş verir. Bu proses İH-nın  təmin 

olunması   səviyyəsini artıran bir hal kimi İnsan hüquqları 

nəzəriyyəsində geniş araşdırılır. 

İH haqqında elm İH-ni ancaq hüquqi təzahür kimi 

deyil,həmçinin bu hüquqların siyasətlə, əxlaqla, fəlsəfə və din 

ilə qarşılıqlı əlaqəsini araşdırır. 

Cəmiyyətin həyat fəaliyyətinin təmin olunmasında 

İH-nin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, İnsan hüquqları 

nəzəriyyəsində onların müdafiə mexanizm və prosedurlarının 

öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirilir, İH-nin konstitusiya, 

məhkəmə və inzibati hüquqi müdafiə mexanizmləri geniş 

araşdırılır. 

İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının dövlətdaxili 

müdafiə mexanizmləri onların təmin olunmasının beynəlxalq 

hüquqi formaları ilə tamamlanır.buna görə də İH-nin 

beynəlxalq hüquqi müdaqfiə mexanizmlərinin əlaqələrini 

öyrənmək vacibdir. 

İnsan hüquqları nəzəriyyəsinin predmetinə İH və 

azadlıqları, İH-nin tarixi inkşafı, İH-yə və ləyaqətinə hörmət, 

şəxsiyyətin hüquqi statusu, İH-yə dair beynəlxalq 

müqavilələr və onların dövlətdaxili hüquqa implementasiya 
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məsələləri, İH-nin müdafiə mexanizmləri və İH-nin digər 

problemlərinin öyrənilməsi daxildir.  

İnsan hüquqları nəzəriyyəsi - İnsanın hüquq və 

azadlıqlarını, İH-nin tarixi inkişafını, onun cəmiyyətlə, 

dövlətlə və digər fərdlərlə qarşılıqlı münasibətlərini, 

həmçinin həyat tərzini müəyyənləşdirən qanunauyğunluqları 

öyrənir.  

 

 

 

2.İnsan hüquqları nəzəriyyəsinin metodologiyası 

və digər elmlərlə əlaqəsi.  

Hər bir tədris fənni müəyyən metodlara, başqa sözlə 

öyrənilən halların dərk edilməsi üsuluna (və yaxud üsullar 

məcmusuna) malikdir. Ədəbiyyatlarda hüquqi tənzimləmə 

metoduna ictimai münasibətlərə hüquqi təsiretmənin üsul və 

vasitələrinin məcmusu kimi anlayış verilir. Əgər hüquqi 

tənzimləmənin predmeti bu və ya digər hüquq sahəsi ilə hansı 

ictimai münasibətlərin nizama salınması sualına cavab 

verirsə, hüquqi tənzimləmə metodu həmin ictimai 

münasibətlərin necə tənzimlənməsini göstərir. Digər hüquq 

elmlərində, hüquq sahələrində olduğu kimi İnsan hüquqları 

nəzəriyyəsi də özünəməxsus tənzimləmə metodlarına 

malikdir.  

İnsan hüquqları nəzəriyyəsinin metodologiyası- 

İH-nin mahiyyətinin, inkşafı və müasir vəziyyətinin 

başlıca qanunauygunluqlarının öyrənilməsi və tədqiq 

edilməsi zamanı tətbiq edilən vasitə və üsulların 

məcmusudur.  

İnsan hüquqları nəzəriyyəsinin əsas metodları aşağıdakılardır: 

 Sistemli yanaşma; 

 tarixilik; 

 müqayisəli təhlil; 

 sosioloci; 
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 məntiqi və s.  

Sistemli yanaşma metodu. İnsan hüquqları nəzəriyyəsi 

milli və beynəlxalq-hüquqi kontekstdə İH probleminə 

sistemli yanaşmanı nəzərə almaqla elmi obyektivlik və 

tarixilik prinsipi əsasında qurulub. İnsan hüquqları 

nəzəriyyəsində İH bütün ictimai və dövlət institutları ilə 

birlikdə kompleks şəkildə öyrənilir. İH-nin sistemi bütöv tam 

halında, şəxsi, siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni hüquq və 

azadlıqlar, qadagalar kimi yarımsistemlərin qarşılıqlı 

əlaqəsindən ibarət olması ilə xarakterizə olunur.  

Tarixilik metodu.  İH milli və beynəlxalq hüquq 

sistemlərinin tərkib hissəsi olaraq, onların realizə 

proseslərinin mürəkkəbliyi, təşəkkülü və təkamülü 

qanunauyğunluqlarını nəzərə almaqla,  tarixi inkişaf 

kontekstində öyrənilir. Cəmiyyət tarixinin müxtəlif 

mərhələlərində İH-nin vəziyyətinin  öyrənilməsi, həmin 

dövrün şərtlərini nəzərə alınması ilə mümkün olur.Mütəmadi 

olaraq tədqiq olunan tarixi mənbələrin (qanunlar, rəsmi 

sənədlər, konkret işlər üzrə məhkəmə qərarları və s.) analizi  

İnsan cəmiyyətinin müxtəlif dövrlərində baş vermiş 

hadisələrin və mövcud olmuş şəraitin öyrənilməsinə imkan 

verir.  

Müqayisəli təhlil metodu. Bu metod müxtəlif 

anlayışların, hüquqi reallıqların və proseslərin oxşar və fərqli 

cəhətlərinin müəyyənləşdirilməsinə əsaslanır. Müqayisəli 

təhlil metodu vasitəsi ilə müxtəlif ölkələrin İH üzrə milli 

qanunvericiliklərinin oxşar və fərqli cəhətlərini müqayisə 

etməklə müvafiq nəticələr almaq mümkündür.  

Sosioloci metod. Bu metod İH-nin faktiki məlumatlar 

əsasında tədqiqindən ibarətdir. Statistik məlumatların və 

müxtəlif sənədlərin analizi, sosial-hüquqi eksperiment, əhali 

sorğusu və digər üsullar sosioloci araşdırmanın tərkib 

hissəsidir.  



 

 

8 

 

Məntiqi metod. Bu metod özündə İnsan hüquqları 

nəzəriyyəsini təfəkkürün formaları və məntiqin qanunları 

əsasında öyrənilməsinin üsul və vasitələrini birləşdirir. İH-nin 

öyrənilməsində məntiqi metodun istifadəsi İH haqqında 

qanunvericilikdə ziddiyyətləri aradan qaldırmağa yardım 

edir.  

İnsan Hüquqları nəzəriyyəsi cəmiyyət həyatının vacib 

sahəsinı öyrənən  mürəkkəb  elmi biliklər sistemi kimi 

mövcud olmaqla inkşaf edir. Maddi və mənəvi dünyanın 

vəhdəti elmlərin də vəhdətini şərtləndirir. Bütün ictimai, 

təbiət və dəqiq elmlər arasında sıx qarşılıqlı əlaqə hökm 

sürür. 

İH-nin bərqərar olduğu hüquqi dövlətin və cəmiyyətin 

əsaslarının formalaşdırılmasına döğru görülmüş istiqamət sırf 

hüquqi təsəvvürlərlə məhdudlaşmır. Hal-hazırda bəsəriyyəti 

daha cox  İnsan hüquqları  problemləri düşündürür.    

İH İnsan fəaliyyətinin  müxtəlif sahələrində habelə ən 

müxtəlif situasiyalarda hüquq subyektlərinin iştirak etdiyi 

ictimai münasibətlər zamanı bu münasibətlərin nizama 

salınmasının  vacib elementi olaraq çıxış edir.  

İctimai elmlər sosial şəraitlərin dəyişməsinin 

qanunauyğunluğunu araşdırır, sosiaı gerçəkliyin yeniləşmə 

istiqamətlərini nəzəri cəhətdən əsaslandırır, dəqiq (texniki) və 

təbiət elmləri üçün proqnozlar verir. 

Cəmiyyətin öyrənilməsinə bütün sahələrin  

iqtisadiyyatın,  fəlsəfənin,  hüququn eləcə də, təbiətin 

öyrənilməsində isə texniki elmlərdə baş verən kəşflərin, 

yaxud ugursuzluqların bir başa təsiri danılmazdır. Ona görə 

də, təbiət elmlərinin problemlərinin həllində hökmən 

iqtisadşılar, psixoloqlar və tarixçilərlə bərabər, digər ictimai 

elm sahələrinin mütəxəssisləri iştirak edirlər. 

Elmlərin qarşılıqlı əlaqəsi olmadan  heç bir sahədə 

uğur  qazanmaq mümkün olmazdır. Cəmiyyətdə İH-nin 

proqresini və ictimai inkşafın intensivləşdırılməsini 



 

 

9 

 

gerçəkləşdirmək üçün ən optimal yol maddi , maliyyə və 

əmək ehtiyyatlarının effektiv və rasional istifadə 

olunmasıdır.Bəzən cəmiyyətlər İH ilə bağlı çox kəskin, 

böhranlı etaplara daxil olurlar. Belə zamanlar dövlətlər 

adətən hərbi (işğalçı, vətəndaş müharibələri vəs.), 

siyasi(dövlət çevrilişiləri,hakimiyyət böhranları və s.)  və 

iqtisadi (pulun infilyasiyası, bahalaşmalar vəs.) böhranlarla 

üzləşirlər. Belə olduqda dövlətşunaslıq, konfliktalogiya, 

diplomatiya, hüquqşünaslıq, iqtisad, politologiya, 

sosiologiya, etika və s. elmlər etnik, dini, milli münaqişələrin, 

iqtisadi problemlərin həlli üçün qarşılıqlı, məqsədəyönlü 

fəaliyyət göstərirlər. Bu qəbildən olan bütün problemlərin 

həlli üçün dövlətlərarası münasibətlərin harmoniyası çox 

vacibdir. İH-nın əhəmiyyətli dərəcədə irəliyə getməsi üçün , 

cümlədən, fundamental və tətbiqi xarakterli tədqiqatların 

əlaqələndirilməsi həlledici əhəmiyyət kəsb edir.  

İH-nin inkşafı üçün elmlərin əlaqələndirilməsi onların 

özünəməxsusluğunu danmır. Elmlərin hər birinin predmeti 

təbiətin və cəmiyyətin müəyyən təzahürlər blokunu araşdırır. 

Məhz bu təzahür qruplarının texnikaya, təbiətə yaxud 

cəmiyyətə aid olması elmlərin müxtəlif olmasına dəlalət edir. 

İctimai elmlərin araşdirdiği başlıca, mürrəkkəb və 

coxşaxəli predmet ictimai şüur və ictimai varlıqdır. İctimai 

elmlər ictimai təzahürlərin  müxtəlif formalarını, vacib 

qanunauygun əlaqələrini araşdırır. İH bir elmlə deyil, 

ümumən ictimai elmlərin kompleksində öyrənilir.  

 İH-ni öyrənən ictimai elmlər bir –biri ilə sıx qarşılıqlı 

əlaqıdıdirlər.Bu elmlər arasında fəlsəfənin xüsusi rolu  və 

yeri var. O, ictimai varlığı bütövlükdə onun tərəflərini tam 

ümumiləşdirməklə, onların qarşılıqlı asılılığını və birgə 

fəaliyyətini, münasibətlərini və proseslərini elmi cəhətdən 

izah edir. Fəlsəfə ictimai inkşafın  ən ümumi, o cümlədən İH-

na aid olan qanunauyğunluqlarını araşdırır. Fəlsəfə  İH kimi 

ictimai təzahürü, onun haqqında xüsusi elmləri əvəz etmək 
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üçün deyil, ümumən cəmiyyətin üstqurumunda onu elmı 

məlumatlara və nəticələrə əsaslanaraq müəyyənləşdirməkdən 

ötrü tədqiq edir. Belə demək olar ki, fəlsəfə-nəinki İnsan 

hüquqları nəzəriyyəsi üçün eləcə də,  digər bütün hüquq 

elmləri üçün nəzəri baza və metodoloci istiqamətvermə 

xidməti göstərir. Məhz bu səbəbdən  İH-nin fəlsəfi cəhətdən 

dərk edilməsi, ona inkşafda olan bir fenomen kimi ona 

yaradıcı yanaşmanın təmin edilməsi, mövcud 

qanunvericiliyin bu mühümm sahəsinin təkmilləşdirilməsi və 

qanunçuluğun müntəzəm  möhkəmləndirilməsi üçün cox 

vacibdir. Fəlsəfə elminin köməyi ilə İH-nin mahiyyətini, 

onun tarixi transformasiyasının  qanunauyğunluqlarını, 

qorunma mexanizmlərini, ictimai münasibətlərin  

tənzimlənməsində aparıcı rolunu izah etmək mümkündür. 

İnsan hüquqları nəzəriyyəsinin başlıca kateqoriyaları 

məhz fəlsəfə elminin bazasında islənib hazırlanır.  

İH-nin genezisi, mahiyyəti, funksional təyinatı müasir 

sosiologiyanın araşdırdığı məsələlərdəndir. Sosiologiya- 

cəmiyyət haqqında bütöv sistem, eyni zamanda ayrı-ayrı 

sosial institutlar, proseslər və qruplar barədə elmdir. 

Sosiumun mühüm elementi olan O, ictimai həyatla əlaqəli 

bütün elementlərə o,cumlədən sosiumun mühüm elementi 

olan  İH-yə də toxunur. Sosiologiyanin  İnsan hüquqları 

nəzəriyyəsindən fərqi özünün elmi anlayışlara malik 

olmasında, tədqiq etdiyi təzahürlərə yanaşma müxtəlifliyində, 

onları ümumiləşdirmə dərəcəsindədir. İH cəmiyyətşunaslıq 

kateqoriyasıdır. Lakin İnsanın genezisini, İH-nin sosial 

dəyərini, onların sosioloci tərəflərini ayırmaqla (məs: 

vətəndaş cəmiyyəti elementlərinin təşkilatlanması 

formalarını, dövlət və fərdlərin münasibətlərinin tənzimlənmə 

metodlarını və s) sosiologiya problemlərin hüquqi 

aspektlərini kənara qoyur. 

Başlıca vəzifəsi siyasətin, siyasi proseslərin, siyasi 

partiyaların hərəkatların, sistemlərin tədqiqi olan  
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politologiya ilə İH arasındakı münasibətlər də eyni oxşarlığa 

malikdir. Siyasət, idarəetmə İH ilə sıx əlaqəlıdır.lakin siyasi 

hakimiyyət həm  siyasi sistemlərdə, həm də digər siyası 

münasibət formalarında həyata keçirilir. 

Hər bir siyasi sistemdə dövlətə cəmiyyətin 

institularına, fərdlərin hüquqlarına, vətəndaş cəmiyyəti 

elementlərinə və ümumiyyətlə İH-yə  münasibət müxtəlifdir. 

Zaman keçdikcə İH standartları əksər olkələrin 

konstitusiyalarında təsbit olunur və reallaşır.Amma bəzi 

ölkələrdə siyasi sistemlərin dəyişməsi İH-yə münasibətdə heç 

də dialektikanın diktə etdiyi irəliyə proqressiv yeniliklə 

irəliyə deyil geriyə mürqəce , repressiv, militarist 

idarəetmənin bərqərar olunması ilə nəticələnib. Bu zaman 

bəzi cəmiyyətlərdə İH-nin vəziyyəti qədim və orta əsrlərdəki 

kimi, bəzi hallarda isə tarixdə analoqu olmayan  daha 

acınacaqlı vəziyyətə düşür. XX əsrin birinci yarısında 

Almaniyada faşistlərin və həmin əsrin ikinci yarısında 

Kampuçiyada kommunist qırmızı kxmerlərin hakimiyyətdə 

olduqları zamanı baş verənlərı buna misal göstərə bilərik. 

Belə halların gələcəkdə baş verməsinin xəbərdar edlılməsi, 

qarşısının alınması üçün artıq beynəlxalq və regional 

mexanizmlərin mövcudluğu hələ də bu sahədəki   

problemlərin  tam aradan qaldırıldığını deməyə əsas vermir. 

Göründüyü kimi dövlətlərdəki siyasi sistemlərin hansı 

dərəcədə mütərəqqi yaxud mürtəce olması  həmin sistemlərin 

İH-yə münasibəti ilə müəyyən edilir.Hal-hazırda dövlətlərin  

hamılıqla qəbul olunmuş İnsan hüquqları standartlarına  

münasibəti onlara qarşı beynəlxalq münasıbəti müəyyən edir.   

  

Tarix elmı müxtəlif sivlizasiya tiplərini,vətəndaş 

cəmiyyətinin inkşaf mərhələlərini, hər bir sosial-iqtisadi 

formasiyanın digərini əvəzlənməsini tədqiq edir, konkret 

zamanlarda konkret cəmiyyətlərin dövlətçilik ənənələrini, 

İnsan hüquq abidələrini araşdırır. Lakin tarix  ümumiləşdirici 
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təcrübə çıxartmır, ümumi qanunauygunluqları 

formalaşdırmır. İnsan hüquqları nəzəriyyəsindən o, məhz 

bununla fərqlənir. 

 

Siyasi iqtisadiyyat bütövlükdə  elm kimi İnsanların  

iqtisadi, o cümlədən , istehsal, mübadilə və bölgüyə aid 

münasibətlərini araşdırır. Bu zaman o, İH-nin roluna 

toxunmur.Amma İH-nin tarixən inkşafda olan bir fenomen 

olaraq  dərk edilməsi üçün Klassik Marksist nəzəriyyədən 

irəli gələn  formasion yanaşmanın tətbiqinin müsbət rolu  

danılmazdır.   

 

  

İN-nin həyata keçirilməsi və qorunmasinda həlledici 

məqam  diplomatiyanın prioritet amacı olan dövlətlər arası 

münasibətlərin sivil yolla nizamlanmasıdır.Məhz dövlətlər 

arası münasibətlərin normal olmaığı bir durumda onların hər 

hansı birinin   dəqiq və təbiət elmləri sahəsindəki qazandığı 

nəaliyyətlər digər dövlətlər üçün əlçatmaz qalır ki, bu da son 

nəticədə İH-nin müsbət dinamikasının ləngiməsində oz 

sözünü demiş olur. Bundan əlavə dövlətlərarası 

münasibətlərin sivil  diplomatik nizamasalınması imkanları 

tükəndiyi halda, silahlı münaqişələr alovlandıqda İH-nin 

kütləvi şəkildə nihilist yanaşma ilə tapdalayan, dinc insanları 

zorakılıq qurbanlarına çevirən  aksıyalar, müharibələr 

meydana çıxır. Odur ki, hazırda İH-nin qorunması, onun 

kütləvi pozulmasının qarşısının alınması baxımından, 

diplomatiyanın rolu böyükdür. 

İH-nin  müxtəlifliyi onların müxtəlif hüquq elmləri 

tərəfindən öyrənilməsini şərtləndirən amillərdəndir.Hər bir 

hüquq elmi İH gerşəkliyini hansısa aspektdən araşdırır.İH 

mürəkkəm bir sosial fenomen, sistem kimi , tərkibində böyük 

sayda fərqli komponentlərı və sistemaltıları özündə ehtiva 

edir. Hüquq elmi bu komponentlərin, sistemaltıların, 
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strukturların və funksiyaların, yaxud onların aspektləri və 

səviyyələrinin məhz hansının araşdırılmasından asılı olaraq 

ayrı-ayrı qruplara bölünürlər. 

Hüquq elmləri şoxdan qəbul olunmuş qaydaya 

müvafiq olaraq aşagıdaki qruplara ayrılırlar: 

Fundamental –tarixi nəzəri hüquqi elmlər; 

Sahəvi hüquqi elmlər; 

Xüsusi hüquqi elmlər; 

 Hüquqşünaslıq elminin istifadə etdiyi hüquqi 

mexanizm və anlayışlar aparatını əsasən dövlət və hüquq 

nəzəriyyəsi hazırlayır. Dövlətin və hüququn meydana 

gəlməsinin, inkafının müxtəlif tarixi etaplarda biri-birini əvəz 

etməsinin qanunauygunluqları barədə müxtəlif nəzəriyyələri 

öyrənən bu tarixi fundamental nəzəri hüquq elmı insan 

hüquqları, vətəndaş cəmiyyəti , dövlətin siyasi recimləri,  

barədə bizə ilkin məlumatlar verməklə sankı İnsan hüquqları 

nəzəriyyəsi üçün təməl yaratmış olur.  Dövlətin və hüququn 

tarix boyu biri-birini əvəz etmiş tarixi tipləri  və formalarını 

öyrəndikdə əslində biz tarixən İH-nin irəli dogru inkşaf 

dinamikasına şahidlik etmiş olururuq .  

Hüquq tarixi bizə tarixən mövcud olmuş konkret 

dövlətlərdəki hüququn forma və tiplərinin meydana gəlməsi , 

inkşafı və biri-birini əvəz etməsinin qanunauygunluqlarını 

əyanı şəkildə müşahidə etmək imkanı verir. Hüquq tarixinın 

hər yeni mərhələsi istehsal, cəmiyyətdaxili və İH ilə baglı 

münasibətlərdəki mübət dəyişikliklərə əsaslanır. Bundan 

başqa hüquq tarixi bizə günümüzə gəılib çatmış hüquq 

abidələri haqqında (məs:XII cədvəl qanunları, 1789-cu il 

Fransa “İnsan və vətəndaş hüquqları haqqında “ Bəyannaməsi 

və.s.) verdiyi məlumatlar, İH ilə bağlı vacib məqamları 

izləməyimizə imkanı verir. 

Siyasi və hüquqi təlimlər tarixi ən qədim 

zamanlardan müasir dövrümüzə qədər mövcud olmuş dövlət 

və hüquq haqqındakı təlimləri öyrənir. İH haqqında ilkin 
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nəzəriyyələrlə   bağlı geniş təfərrüatı ilə məhz bu elm 

məlumat verir. Tarixən  bu vəya digər cəmiyyətlərdə mövcud 

olmuş dövlət və  hüquq haqqında görüşlərın uzun müddət 

mövcud olaması yaxud öz mövqelərini başqa təlimlərə 

vermələri onların İH-yə münasibətləri ilə bir başa bağlıdır. İH 

haqqında  hər hansı ümumbəşəri ideyalar (bərabərlik, 

humanizm və s.) mütərəqqi bir nəzəriyyənin  davamı olaraq 

sonrakı daha da inkşaf etmiş konsepsiyalarda daha qabarıq 

şəkildə mövcudluğunu davam etdirir. Müasir dövrümüzdə 

aparıcı rola malik Hüquqi dövlət konsepsiyasının  əsas 

prinsiplərindən olan bərabərlik əvvəlcə erkən Xristianlıqda 

(Apostol dövründə), erkən İslamda (əshabələr dövründə)  bir 

yanaşma kimi meydana gəlib, sonradan utopik sosialistlər 

tərəfindən daha da inkşaf etdirilib konsepsiya halına salınaraq 

Burcua inqilabları tərəfindən bu və ya digər formada  həyata 

keçirilib. XX əsrdə Bəşəriyyəti  sarsıdan faşizm İH–nin 

ümumbəşəri mahiyyətinə zidd   olduğuna görə hazırda heç bir 

cəmiyyətdə əhəmiyyətli mövqeyə malik deyil.  

Oprobasiyadan keçmiş yanaşmaya görə İnsan 

hüquqları nəzəriyyəsi fundamental tatixi-nəzəri hüquq elmləri 

sırasına aid edilir.  Xatırladaq ki, nəzəri tarixi- fundamental 

hüquq elmləri dövlət və hüquq hadisələrinin əsas ümumi 

qanunauyğunluqlarını bütövlükdə ictimai həyatın konkret 

hansı sahəsində olmasından asılı olmayaraqöyrənir.İnsan 

hüquqları nəzəriyyəsi İH-nin qanunauygunluqlarını 

bütövlükdə deyil ictimai həyatın konkret sahələri 

(iqtisadi,siyasi,sosial və s.) ilə bağlı öyrənir. İnsan hüquqları 

nəzəriyyəsi  İH-nin sisteminin ayrı–ayrı sistemaltılarını ( 

mülki, siyasi, sosial və s.hüquqlar), mexanizmlərini ( İH-nin 

ölkədaxili, beynəlxalq və s.müdafiə mexanizmləri ), dövlət 

təsisatlarının (nümayəndəli, icraedici,  və məhkəmə) və qeyri 

hökumət təşkilat və cəmiyyətin digər institutlarının İH ilə 

bağlı fəaliyyətini, dövlət və fərdlərin münasibətlərini və 

s.tədqiq edir. Bu zaman İnsan hüquqları nəzəriyyəsi   diqqət 
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nəzəri –tarixi hüquq elmlərdə olduğu kimi yəni onların 

quruluş və funksiyalarının öyrənilməsinə , ictimai 

münasibətlərin konkret növünün hüquqi tənzimlənməsinin 

özünəməxsus xüsusiyyətlərinin təhlilinə deyil  qeyd edilən 

elementlərin İH, onun prinsipləri və cəmiyyətin ümumi 

mənafe və rifahı ilə bağlılığına yönəldir. 

İnsan hüquqları nəzəriyyəsi  sahəvi hüquqi elmlərin 

arasında itmir və onları əvəz etmir. Hər bir sahəvi hüquq elmi 

öz predmetinin qanunauyğunluqlarını tədqiq edir. 

Bütün  hüquq elmlərinə (sahəvi hüquq elmlərinə 

xüsusilə) münasibətdə İnsan hüquqları nəzəriyyəsi 

fundamental nəzəri tarixi elm olaraq  sinkretivlik nümayiş 

etdirir. İnsan hüquqları nəzəriyyəsinı   digər hüquq elmləri ilə 

bağlayan  amil məhz İH-dir. Hər bir hüquq elmı birbaşa 

yaxud dolayısı ilə İH-nin qorunmasına və inkşafına xidmət 

edir.  

Hüquq sahələrini öyrənən elmlər üçün İnsan hüquqları 

nəzəriyyəsinin əhəmiyyəti bunda ifadə olunur ki, o, hüquq 

elmləri sistemində metodoloci elmdir.Hüquq sahələrinin 

tədqiq etdikləri ictimai münasibətlər ya dolayı ya da birbaşa 

İH-nin qorunmasina, İnsanların layiqli həyat səviyyəsinin 

təmin olunmasına yönəlir. Bununla hər bir sahəvi  hüquq 

elminin dəyəri, əslində onun İH-yə etdiyi xidmətdədir. Sahəvi 

hüquq elmlərinin çıxardığı nəzəri müddəalar İH-nin xüsusi 

məsələlərini həll etmək üçün əsas rolunu oynayır(məs:Hüquq 

mühafizə orqanları əməkdaşları xidməti fəaliyyətləri zamanı 

əldə etdikləri vətəndaşların şəxsi həyatı haqqında 

məlumatların  yayilmasının qarşısının alınması  üçün  bu 

əməlin cinayət olaraq sank-                                                    

siyalaşdırılması). Sahəvi hüquq elmləri İH-ilə bağlı öz 

müddəalarını yaradarkən İnsan Hüquqları nəzəriyyəsinə 

müraciət edirlər (məs:mənzil toxunulmazlığı, vicdan azadlığı 

və s.). Bununla İnsan Hüquqları  nəzəriyyəsi digər  hüquq 

elmlərinə münasibətdə “xidmətedici” rol oynayır. İnsan 
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Hüquqları nəzəriyyəsi o qədər əhəmiyyətlidir ki,  hüquq 

sahələrinə həlledici təsir göstərir.İnzibati hüquq,Cinayət 

hüququ, cinayət prosesi, Mülki və mülki prosessual hüquq,  

əmək hüququ və başqa hüquq sahələrini İnsan Hüquqları  

nəzəriyyəsi yönəldir, onlara təsir edir desək yanılmarıq. Bu 

təsir mücərrad deyil, konkret təsirdir. Məsələn, əgər Mülki 

hüquqdakı tənzimləmələr, mülkiyyətçinin istifadə hüququnu 

ictimai mənafe (general interest) olmadan məhdudlaşdırırsa, 

bu halın açıq surətdə insan hüquqlarına zidd olduğu qəbul 

edilməlidir. 

   

                     3.İnsan hüquqlarının nəzəri əsasları.   
          

         İnsan hüquqları nəzəriyyəsinin, birinci dərəcədə 

normativ və emprik əsasa yox, fəlsəfi və siyası əsasa 

söykəndiyi aydın olur.Təbii hüquq məktəbi ilə sıx bağlı olan 

Təbii hüquq nəzəriyyəsinə  görə, İH dövlətdən öncə var olub 

və ondan əvvəl gəlir. Dövlət İH-ni yaratmır, ancaq onu 

müəyyən edir. Cəmiyyətin siyası sferası  xaricində də bu 

hüquqlar olub, olmağa davam edəcək. Bu hüquqlara İnsan 

sırf İnsan olduğuna görə sahibdir. Buna görə İH-yə bəzən 

şəxsin “ayrılmaz” hüquqları deyilir.1966 tarixli BMT-nin 

Mülki və siyasi hüquqlar haqqında  Paktın 16- cı maddəsi 

məhz  bu anlayışa  söykənir. Hər kəs hər yerdə hüquq 

subyektı kimi tanınmaq haqqına sahibdir. Sual ortaya çıxa 

bilər ki,  bunun əksi mümkün olmadığı halda , bunu paktda 

göstərməyə nə ehtiyyac var ? Halbuki BMT-nin mülki və 

siyasi hüquqlar haqqında Paktında , hüquqların mənbəyi və 

dövlətlərin bunlara müdaxiləsinin yölverilməzliyinin  fəlsəfi 

təməli qeyd olunur.  

             Tarixə bəşər sivlizasiyasının  dəyərlı bir əsəri olan, 

despotizmə və monarxiyaya güclü bir zərbə kimi yaranan     

1789 cu il Fransa İnsan və Vətəndaş hüquqları 

Bəyannaməsini bu gün də aktuallığını saxlamaqdadır. 
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Bəyannamənin pereambulasında Fransa Milli Məclisi 

Tanrının dərgahında və hifsı altında, təbii, ayrılmaz və 

müqəddəs insan hüquqları ilə bağlı qaydalar bəyan edilir. 

İnter aliya qeyd edilir ki, hər bir siyasi birliyin məqsədi, təbii 

olan (dövlət tərəfindən verilməyən) azadlıq, mülkiyyət, 

təhlükəsizlik və zülmə qarşı dirəniş hüquqlarını qorumaqdır. 

        Liberal fəlsəfənin məhsulu olan İnsan hüquqları 

institutu, dövlət tiranıyasını zəiflətmək məqsədini güdür. Con 

Lokkdan da cox-cox əvvəl İnsanlar əsas hüquqlardan biri 

olan azadlıq hüququ uğrunda mübarizə aparırdılar.Qeyd 

etmək lazımdır ki, İH-nin arasında  sıx əlaqənin  mövcud 

olması onların əsas xüsusiyyətlərindəndir. Bu xüsusiyyət 

azadlıq hüququnda özünü daha qabarıq göstərir.Dar mənada 

azadlıq hüququ, həbsdə olmama və sərbəst yerdəyişmə 

imkanının mövcud olmasıdır.Geniş mənada isə azadlıq 

hüququ , din və söz azadlığını, şəxsi həyatın 

toxunulmazlığını, yaşamaq hüququnu və bir çox başqa 

hüquqları əhatə edir.Buna qeyd eilir ki, azadlıq hüququ 

uğrunda başlayan mübarizə və yaradılan ideya cərəyanları, 

zaman keçdikcə  digər hüquqların tələb olunmasına və 

tanınmasına gətirib çıxarmışdır. İH insanları qədimdə və orta 

əsrlərdə tiranıya və despotiyayadan, müasır dövrdə isə 

avtoritar recimlərdəki bir zümrənin agalıgından, 

demokratiyalarda isə çoxlugun azlığa təzyiqindən qoruyur.  

           Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, İH-nin birinci 

dərəcəli mənbəyi, İnsanın özüdür. Liberal fəlsəfənin tək 

meyarının İnsan olmasının səbəbi bundadır. Məhz ona görə 

İH-nin ruhu liberal fəlsəfə hesab edilir. 

     İH-nin ikinci mənbəyi , siysi sistemdir. İH yaranması və 

reallaşması məhz siyasi sistemlə bağlıdır. Liberal-demokratik 

sistemlərdə, əvvəlcə insanların birinci kateqoriya hüquqları  

təmin olunduğu üçün  sonra ikinci və daha sonra üçüncü 

kateqoriya hüquqların əldə edilməsi gündəmə gəlir.Totalitar 

recimlərdə isə şəxsiyyətin hüquq təminatı aşağı səviyyədə 
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olduğuna görə, hansısa kateqoriya hüquqlardan və onların 

təmin edilməsindən danişmaq  mümkün deyildir. Hansısa bir 

dövlətdə, vətəndaş qondarma ittihamlarla əks olunması 

mümkünsə, burada İH-nin hər hansı birisinə hörmətlə 

yanaşılmasını demək mümkün deyildir. Freedom House 

beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı dövlətlər haqqında  hər il 

öz məruzəsində qeyd edir.  

          Çox zaman “beynəlxalq insan hüquqları” anlayışı, bir 

az səhf anlamda başa düşülür.Çünki həqiqətdə , İH 

beynəlxalq olmur.lakin onlar universaldır.İH-nin beynəlxalq 

hüquq sənədlərində də əks olunması, təbii və universal 

hüquqların mahiyyətini dəyişmir.Digər tərəfdən , İH milli 

hüquq tərəfindən əks olunub təminat altına alınmadıqdan 

sonra , İH üfüqdə  yanan simvolik bir ulduzdan başqa bir şey 

sayılmır. 

          “ Dövlətdən əvvəl və üstün” olan hüquqdan   bəhs 

edərkən , qeyd edilməlidir ki,   İH-nın hamısı  belə mahiyyət 

daşımır.Bəzi mhüquqlar bizə dövlət tərəfindən verilir və 

dövlət olmadan bu hüquqların təmin edilməsi mümkün 

deyil.belə hüquqlara “iqtisadi və sosial” , bəzən  də ikinci 

nəsil hüquqlar deyilir.Bu hüquqlar  da, İnsanın cəmiyyət 

halında yaşadığı, ləyaqətli şəkildə şəxsiyyət kimi 

formalaşması üçün tələb olunan hüquqlardır.İkinci nəsil 

hüquqların  inkşafında kommunist və marksist fəlsəfəsinin də 

rolu olmuşdur. 

            

  

  

                                                                                          

4.İnsan hüquqlarının tədrisinin polis əməkdaşları üçün  

təcrübi əhəmiyyəti.  

 

Polisin təyinatı İnsanların həyatını, sağlamlığını, 

hüquq və azadlıqlarını, dövlətin, fiziki və hüquqi şəxslərin 
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qanuni mənafelərini və mülkiyyətini hüquqazidd əməllərdən 

qorumaqdan ibarətdir. Polis İnsan və vətəndaş hüquqlarına və 

azadlıqlarına hörmət, qanunçuluq, humanistlik prinsipləri 

əsasında fəaliyyət göstərir. Polis öz vəzifələrini yerinə 

yetirərəkən bütün şəxslərin milli və beynəlxalq hüquq 

normalarında nəzərdə tutulmuş hüquqlarını və qanuni 

mənafelərini hüquqazidd qəsdlərdən qoruyur. Bütün bunlar 

İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qorunmasını polis 

əməkdaşlarının əsas vəzifəsi kimi müəyyən edir. 

İH beynəlxalq və milli qanunvericiliklə qorunur və bu 

hüquqi  müdafiə  polisin  işinin  bütün  sahəsini  əhatə   edir. 

İH-nin qorunması və ona riayət polisin işinin mühümm 

hissəsidir, çünki həmin orqanlar öz vəzifələrini icra edərkən 

nəinki İH-yə hörmət etməli, həm də onları fəal şəkildə 

qorumalıdırlar. Bundan başqa demokratik hüquqi dövlətlərdə 

polisin  səmərəli işi burada İH-yə nə dərəcədə riayət 

edilməsindən və hörmət olunmasından asılıdır. İnsan 

hüquqları nəzəriyyəsinin polis əməkdaşlarına tədrisinin 

məqsədi onların öz  xidmətlərinin beynəlxalq tərəfini dərk 

etmələrinə kömək etməkdir. 

İnsan Hüquqlarının Ümumi Bəyannaməsi və İnsan 

Hüquqlarının Avropa Konvensiyasının preambulasında təsdiq 

olunur ki, bütün dünyada ədalət və sülh fundamental 

azadlıqlara hörmət və hüququn aliliyi prinsipi ilə bağlıdır. 

Ümumi Bəyannamənin girişinin 3-cü paraqrafında İH-nin 

qanunun hökmü ilə qorunmasının zəruriliyi qeyd olunur. 

Avropa Konvensiyasının son paraqrafında siyası ənənələrin 

və idealların Ümumavropa irsindən, azadlıqlara hörmət və 

hüququn aliliyindən bəhs edilərək göstərilir ki, Avropa 

ölkələrinin hökumətləri Ümumi Bəyannamədə öz ifadəsini 

tapmış hüquqların bir çoxunu həyata keçirmək əzmindədirlər. 

Beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi, ölkələr arasında 

birliyi qoruyub saxlamaq İH-nin real olaraq həyata 

keçirilməsindən birbaşa asılıdır. İH-nın qanunla 
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qorunmasında qanunun aliliyi prinsipinin mahiyyəti polislərin 

xidmətində peşəkarlığın mühüm əhəmiyyət kəsb etməsinə 

dəlalət edir. Bu polislərin fəaliyyətinin səmərəliliyi və 

qanuniliyi deməkdir. Polis üçün hüquq-mühafizə orqanı kimi 

qanunlara və ilk növbədə İH-ni qoruyan qanunlara riayət 

edilməsi olduqca vacibdir.   BMT-nin Hüqüq mühafizə 

orqanlarının əməkdaşlarının Davranış məcəlləsində deyilir: 

“Hüqüq mühafizə orqanlarının əməkdaşları qanunla müəyyən 

edilmiş vəzifələrini hər zaman yerinə yetirməli, İnsanları 

qanunazidd hərəkətlərdən çəkindirməli, onları həmin 

əməllərdən qorumalı və eyni zamanda peşələrinə dair qəbul 

edilmiş standartlara daima riayət etməlidirlər”.  

            İnsan Hüquqlarının Avropa Konvensiyasının 1-ci 

maddəsində deyilir ki, Razılığa Gələn Yüksək Tərəflər öz 

yurisdiksiyası altında olan hər  bir kəsin , bu Konvensiyanın 

1-ci bölməsində təsbit edilmiş hüquq və azadlıqlarını təmin 

etməlidirlər. 13-cü maddədə deyilir ki, bu Konvensiyada 

təsdiq edilmiş hüquq və azadlıqları pozulan hər bir kəsin 

(hətta belə pozuntular rəsmi olaraq hərəkət etmiş şəxslər 

tərəfindən törədilsə belə). dövlət orqanları qarşısında səmərəli 

hüquq-müdafiə vasitələrindən yararlanmaq hüquqları vardır. 

Buradan aşagıdakı nəticələrə gəlmək olar : 

     Polis  qanuna əsasən hərəkət etməli  və bütün hallarda öz 

qayda və təlimatlarına əsaslanmalıdır.  

     Hüquq-mühafizə fəaliyyəti heç bir halda İH-nin  

pozuntusu ilə müşayiət oluna bilməz. 

            Bütün polislər  öz hərəkətlərinə görə qanun qarşısında   

cavabdehdirlər. Polis rəhbərlərinin də öz tabeçiliyində olan 

əməkdaşlar tərəfindən  hüquq-mühafizə standartlarına riayət 

etmələrinin  təmin olunmasında  rolu mühümdür. 

            Polis orqanları tərəfindən İH-yə hörmət edilməsi 

faktiki olaraq bu orqanların fəaliyyətində səmərəliliyi artırır.  

Bu halda: 
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 ictimai təhlükəsizlik və ictimaiyyətlə əməkdaşlıq 

əlaqələri daha səmərəli təmin olunur; 

 mübahisələrin və şikayətlərin qanun çərçivəsində 

həll olunmasına imkan yaranır; 

 məhkəmələrdə hüquqi proseslər müvəffəqiyyətlə 

başa çatır; 

 dəyərli sosial funksiyaları yerinə yetirən bir dövlət 

qurumu kimi polisin cəmiyyətdə nüfuzu artır; 

 polis cəmiyyətə daha yaxın olıur və bu səbəbdən 

daha təsirli profilaktik tədbirlərlə cinayətlərin qarşısını uğurla 

ala bilir.  

           Lakin hərdən elə hallar baş verir ki, polis əməkdaşları 

özləri IH və azadlıqlarını pozurlar. Müxtəlif səbəblərdən baş 

verən belə hallar dəyərli sosial funksiyalar yerinə yetirən bir 

dövlət qurumu kimi polisin cəmiyyətdəki nüfuzuna təsir edir 

və bu da öz növbəsində müəyyən praktiki nəticələr yaradır. 

Belə olduqda: 

 İctimai təhlükəsizliyin təmini zəifləyir ; 

 Vətəndaş təşvişi ortaya çıxır ;  

 Günahkarın azadlıqda qalması, günahsızın 

cəzalandırılması baş verir ;  

 Məhkəmələrdə proseslərin səmərəliliyinə 

maneələr yaranır ;  

 Cinayət nəticəsində zərərçəkmiş şəxs ədalət 

mühakiməsinə müraciətdən məhrum olur ;  

 Cəmiyyətdə polisin nüfuzu aşagı düşür. 

          Polis tərəfindən İnsan hüquqlarının pozulmasının 

səbəbləri kimi şox vaxt onların  bu sahədə  biliklərinin  

lazımi səviyyədə olmaması göstərilir. Ona görə də İH 

haqqında milli və beynəlxalq standartlar, qanunlar barədə 

kifayət qədər biliklərin əldə edilməsi polis əməkdaşları 

tərəfindən İH-nin pozulması hallarının qaşısının alınmasına 

kömək edər, həmin halların cəmiyyətdə mövcudluğunu 

azaldar. Məhz buna görə də, İH haqqında nəzəriyyənin 
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tədrisinin polis əməkdaşları üçün əhəmiyyətinin əsaslarını 

aşağıdakılar təşkil edir:  

 Polis əməkdaşlarının polis fəaliyyətinə dair 

beynəlxalq IH standartları və milli qanunvericilik aktları 

barədə məlumatlarla təmin etmək;  

 Əldə edilmiş həmin məlumatların təcrübədə 

effektli tətbiqini təmin etmək üçün zəruri olan bilikləri 

inkişaf etdirmək;  

 Polis əməkdaşlarının İnsan ləyaqətinə və İH-yə 

hörmət və inamlarını artırmaq;  

 Polis əməkdaşlarına beynəlxalq və milli İH 

normalarına uyğun olaraq ictimai qaydanın qorunmasında və 

ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsində yardım göstərmək.  

 Beləliklə, Insan hüquqları nəzəriyyəsinin polis 

əməkdaşlarına tədrisinin mühüm əhəmiyyəti hər bir 

demokratik dövlətin milli siyasətinin tərkib hissəsi və ali 

məqsədi olan IH və azadlıqlarının mühafizəsi, müdafiəsi və 

təmini fəaliyyətində nəzəri bilikləri inkişaf etdirmək və 

təcrübədə tətbiqini təkmilləşdirməkdən ibarətdir.  
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Beləliklə müəyyən etdik ki, insan hüquqları 

nəzəriyyəsi bir elm kimi bu təzahürün təbiəti və 

mahiyyətini, onun genezisini, sosial, fəlsəfi, siyasi, etik, dini 

şərtlərini öyrənir. İnsan hüquqları haqqında elmdə mühüm 

yer insan hüquqları və dövlətin qarşılıqlı əlaqələrinin 

tədqiqinə ayrılır. Demokratik hüquqi dövlət insan 

hüquqlarının üstünlüyünü qəbul edir və bu hüquqlar ilə öz 

hakimiyyət funksiyalarını məhdudlaşdırır. Buna görə  də 
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dövlətin əsl təbiəti insan hüquqları, fərdin cəmiyyətdə yeri 

və rolu, onun dövlət ilə qarşılıqlı əlaqəsi vasitəsi ilə 

açıqlanır. 

Bütün qeyd etdiyimiz mürəkkəb problemlər insan 

hüquqları nəzəriyyəsinin predmetini təşkil edir. Başqa sözlə 

insan hüquqları nəzəriyyəsinin predmetinə insanın hüquq və 

azadlıqları, insan hüquqlarının tarixi inkişafı, insan 

hüquqlarına və ləyaqətinə hörmət, şəxsiyyətin hüquqi 

statusu, insan hüquqlarına dair beynəlxalq müqavilələr və 

onların dövlətdaxili hüquqda implementasiya məsələləri, 

insan hüquqlarının müdafiə mexanizmləri və insan 

hüquqlarının digər problemlərinin öyrənilməsi  aiddir. 

 

 

 


