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Konstitusiya hüququ  milli hüquq sahəsi kimi.  
Konstitusiya hüququ fənninin predmeti, anlayışı, vəzifələri və sistemi, digər hüquq 

fənlərinin və xüsusi bilik sahələrinin öyrənilməsində onun əhəmiyyəti. Konstitusiya hüququ 
hüquq sahəsi kimi. Konstitusiya hüququnun tənzimetmə obyekti. Konstitusiya hüququnun 
mənbələri.  

 
Konstitusiya hüququ normaları, institutları və münasibətləri.  
Konstitusiya hüququ normalarının ümumi hüquq normaları ilə oxşar və fərqli cəhətləri. 

Konstitusiya hüququ normalarının ümumi tənzimləyici xarakteri. Konstitusiya hüququnun 
institutları və yarımsahələri. Konstitusiya hüquq münasibətləri və bu münasibətlərin subyektləri.  
Hüquqi fakt. 

 
Konstitusiya nəzəriyyəsinin əsasları.  
Konstitusiya anlayışı. Maddi və formal, hüquqi və faktiki konstitusiyalar, fiktiv 

konstitusiya normaları. Konstitusiyanın sosial-siyasi mahiyyəti, hüquqi, siyasi və ideoloji 
funksiyaları. Konstitusiya tənzimləmə obyektləri. Müasir konstitusiyaçılığın əsas meylləri. 
Konstitusiyaların qüvvəsi.  

 
Konstitusiyaların təsnifatı.  
Konstitusiyaların forması və strukturu – kodlaşdırılmış, qarışıq tipli, yazılmayan 

konstitusiyalar. Konstitusiyaların qəbulu – bəxş  edilmə, müqaviləli, təsisçilər məclisi 
tərəfindən, parlament və referendum yolu ilə konstitusiyaların  qəbulu. Konstitusiyalarda 
dəyişikliklər və onların qüvvədən düşməsi. Konstitusiyaların təsnifatı. 

 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası.  
Azərbaycan Respublikasının konstitusion inkişaf tarixi. AR demokratik, hüquqi və 

dünyəvi dövlət kimi.  AR Konstitusiyasının preambulasının mahiyyəti və onun 
Konstitusiyanın digər normalarına münasibətdə əhəmiyyəti. AR Konstitusiyasına dəyişikliklər 
və əlavələr edilməsi qaydası. AR Konstitusiyasının hüquqi qüvvəsi. 

 
Azərbaycan dövlətinin konstitusiya quruluşunun əsasları.  
Hakimiyyətlər bölgüsü prinsipinin mahiyyəti və əhəmiyyəti. Azərbaycan dövlətinin 

iqtisadi, sosial və siyasi-hüquqi əsasları. Azərbaycan dövlətinin dünyəvilik xüsusiyyəti. 
Azərbaycan dövlətinin hüquqilik xüsusiyyəti. Azərbaycan dövlətinin sosial əsasları. 
Azərbaycan dövlətinin siyasi-hüquqi əsasları. Azərbaycan dövlətinin demokratiklik 
xüsusiyyəti. Azərbaycan dövlətinin unitarizm xüsusiyyəti. Azərbaycan Respublikası hüquqi, 
demokratik və unitar dövlətdir. 

 
Siyasi sistem, siyasi proses və siyasi rejim konstitusiya quruluşunun vacib elementi 

kimi. Siyasi sistem anlayışı və quruluşu. Siyasi sistemin normativ əsasları, onun 
komponentləri. Dövlət siyasi sistemin əsas ünsürü kimi. Cəmiyyətin siyasi sistemində dövlətin 
rolu və onun cəmiyyətdə mövcud olan digər təşkilatlardan fərqi. Siyasi prosesin anlayışı və 
mahiyyəti. Sosial tələblər və mənafelər. Siyasi proses və hüquqi proses. Siyasi rejim anlayışı 
və xarakteristikası. Antidemokratik və demokratik, liberal siyasi rejimlər.  

 
Siyasi partiyaların konstitusiya-hüquqi əsasları.  
Siyasi partiyalar cəmiyyətin siyasi sisteminin əsaslarından biri kimi. Müasir siyasi 

partiyaların yaranma və inkişaf xüsusiyyətləri. Partiya sistemləri və onların növləri. Siyasi 
partiyaların əsas məqsədi. Siyasi partiyaların təsnifatı. Siyasi partiyalar haqqında Azərbaycan 
Respublikasının 3 iyun 1992-ci il tarixli  147№-li Qanunu.  
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Siyasi partiyaların fəaliyyət formaları. İctimai birliklərin (fondların) konstitusiya-
hüquqi əsasları.  

Siyasi partiyaların fəaliyyət formaları. Siyasi partiyalarda üzvlük üçün məhdudiyyətlər. 
İctimai birliklər. Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AR 
qanunvericiliyi. 

 
İnsan  və  vətəndaşın konstitusiya statusu.  
Şəxsiyyətin ictimai, hüquqi və konstitusiya hüququ. Hüquqi vəziyyət və hüquqi status.  

İnsan hüquqları haqqında iki mövqe – təbii hüquq və pozitiv hüquq. İnsan hüquqları ABŞ 
Konstitusiyasında. Təbii hüquq təlimi və beynəlxalq hüquqi sənədlər. Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasında şəxsiyyətin hüquqi statusu. 

 
Vətəndaşlıq şəxsiyyətin hüquqi statusunun əsası kimi.  
Vətəndaşlıq anlayışı və onun əsas xüsusiyyətləri. Vətəndaşlıq məsələlərinin 

qanunvericiliklə tənzimlənməsi. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində vətəndaşlıq 
münasibətlərinin əsas prinsipləri. Vətəndaşlıq haqqında qanunvericilik normalarının təsnifatı. 
AR vətəndaşlığına xitam verilməsi. Xüsusi hallarda uşaqların vətəndaşlığı. AR vətəndaşlığının 
əldə edilməsi, bərpası, ona xitam verilməsi məsələlərinə baxılması və onların həlli qaydaları. 
Azərbaycan Respublikasının fəxri vətəndaşlığı.  

 
Konstitusiya hüquqları, azadlıqları və vəzifələri.  
Əsas insan hüquqları, onların konstitusiyalarda təsbit edilməsinin başlıca səbəbləri. 

Konstitusiya hüquq, azadlıq və vəzifələri sistemi. Hüquq və azadlıqların təsnifatı: subyektlərə, 
onların növlərinə, yaranma mənbəyinə və xarakterinə, məzmuna və s. görə.  Şəxsi hüquq və 
azadlıqlar.  Siyasi hüquq və azadlıqlar. Sosial-iqtisadi hüquqlar. Konstitusion vəzifələr. 
Birbaşa və dolayısı ilə müəyyən edilən vəzifələr.  

 
İnsan hüquqları üzrə müvəkkil (ombudsman) institutunun konstitusiya-hüquqi 

əsasları.  
Ombudsman təsisatının mahiyyəti haqqında. Dünya ölkələrində ombudsman insan 

hüquqları müdafiəçisi kimi. Ombudsmanın türk hüquq mədəniyyətindəki yeri. Ombudsman 
institutunun inkişafı. Ombudsmanın səlahiyyətləri. 

 
Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman).  
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası; Azərbaycan Respublikasının İnsan 

hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında Azərbaycan Respublikasının 28 dekabr 
2001-ci il tarixli Konstitusiya Qanunu əsasında. İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin fəaliyyətinin 
əsasları. Müvəkkilin namizədliyinə aid tələblər və seçilməsi. Müvəkkilin müstəqilliyinin 
təminatları və səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi. İnsan hüquqlarının 
pozulmasına dair şikayətlərə baxılması. Müvəkkilin illik məruzəsi, fəaliyyətinin təşkili və 
təminatları. 

 
Seçki hüququ, seçki sistemləri və seçki prosesi.  
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, 2003-cü il 20 iyun tarixli "Seçki Məcəlləsi" 

əsasında. Obyektiv seçki hüququ. Polivalent seçki normaları. Seçki hüququnun mənbələri.  
Subyektiv mənada seçki hüququ. Aktiv və passiv seçki hüququ. Passiv seçki hüququnun 
məhdudlaşdırılması. Seçki sistemi.  Ümumi, bərabər, birbaşa seçki hüququ. Seçki institutları. 
Absenteizm. Geniş və dar mənada seçki sistemləri. Seçki prosesinin mərhələləri. 

 
Referendum institutunun konstitusiya-hüquqi tənzimlənməsi.  
Referendum institutunun konstitusiya əsasları. Yalnız referendumla həll olunan və 

barəsində referendum keçirilməsi mümkün olmayan məsələlər. Referendum keçirilməsi 
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haqqında qərarın qəbul edilməsi. Referenduma yekun vurulması və nəticələrin müəyyən 
edilməsi.   

 
Dövlət quruluşunun konstitusiya-hüquqi əsasları.  
Dövlət-ərazi quruluşunun anlayışı və formaları. Dövlətin quruluş formaları: unitar və 

federativ dövlətlər, onların xüsusiyyətləri. Konfederasiya. Dövlətin idarəetmə formaları: 
monarxiya və respublika, onların növləri və tipləri.  Siyasi rejim anlayışı və xarakteristikası. 
Demokratik və antidemokratik siyasi rejimlər.  

 
Dövlət hakimiyyətinin  konstitusiya mexanizmi.  
Hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipi və dövlət aparatı. Dövlətin orqanlarının anlayışı və 

əlamətləri. Onların formalaşmasının konstitusiya prinsipləri. Dövlət orqanları sisteminin 
vəhdəti. Onların quruluşu və səlahiyyəti. Azərbaycan Respublikasında dövlət aparatı  
təşkilinin xüsusiyyətləri. 

 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiya-hüquqi əsasları.  
Muxtariyyətin tarixindən. Naxçıvan MSSR-in ilk Konstitusiyası. 1937-ci il 

Konstitusiyası. Naxçıvan MSSR-in 3-cü Konstitusiyası. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövrü. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qüvvədə olan  
Konstitusiyası. 

 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin konstitusiya-hüquqi statusu.  
Azərbaycan parlamentinin inkişaf yolu. Azərbaycan Respublikasının parlamentinin 

hüquqi əsasları. Milli Məclisin strukturu. Milli Məclisin dövlət idarəetməsinə təsirini birbaşa 
müəyyən edən  səlahiyyətləri. Milli Məclisin icra hakimiyyətinə təsir vasitələri. Xarici siyasət 
və maliyyə sahəsində Milli Məclisin səlahiyyətləri. MM-in təşkilati və hüquqi fəaliyyət 
formaları. Qanunvericilik prosesi və onun mərhələləri.    

 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin konstitusiya-hüquqi statusu.  
Prezident institutunun yaranması və inkişafı. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iki 

mühüm sosial təyinatı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan dövlətinin başçısı 
kimi. Prezident Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş komandanıdır. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikasında icra hakimiyyətinin 
başçısı kimi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin konstitusiya-hüquqi statusunun digər 
elementləri.  

 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin konstitusiyadan kənar səlahiyyətləri.  
Prezidentin konstitusiyadan kənar səlahiyyətləri. Promulqasiya və qanunların 

imzalanması. Konstitusion və əlavə səlahiyyətlərin təbiəti haqqında. Strateji və taktiki 
səlahiyyətlər. Prezidentin reqlamentar hakimiyyətinin mahiyyəti. Prezidentin konstitusiyadan 
kənar səlahiyyətlərinin təbiəti və əhəmiyyəti 

 
Azərbaycan Respublikasının hökuməti – Nazirlər Kabineti.  
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin konstitusiya statusu. Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin formalaşma qaydası və fəaliyyətinin əsas prinsipləri. 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aktları, qəbul etmə qaydası və qanunvericilik 
sistemindəki yeri. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətləri. Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətləri 

 
 
Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyəti.  
Hüquq və  azadlıqların  müdafiəsinin  məhkəmə  təminatları. Ümumdünya İnsan 
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hüquqları Bəyannaməsi və Azərbaycan Respublikasının məhkəmə hakimiyyəti. Ədalət 
mühakiməsinin həyata keçirilməsinin əsas prinsipləri. Azərbaycan Respublikasının məhkəmə 
sistemi. Məhkəmə-hüquq islahatlarının ardıcıllığı, dönməzliyi və daimiliyi məhkəmə 
hakimiyyətinin xarakterik xüsusiyyəti kimi 

 
Məhkəmə hakimiyyətinin konstitusiya əsasları.  
Məhkəmə hakimiyyətinin həyata keçirilməsi. Hakimliyə namizədlərə aid Konstitusiya 

tələbləri. Hakimlərin müstəqilliyi, ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinin əsas prinsipləri 
və şərtləri. Hakimlərin toxunulmazlığı. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi və 
apelyasiya məhkəmələrinin hüquqi statusu. Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun 
statusu, sistemi və fəaliyyət istiqamətləri. 

 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi.  
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin konstitusiya ədalət 

mühakiməsində yeri və fəaliyyətinin əsasları. Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin statusu. 
Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək hüququ olan subyektlər. Konstitusiya 
Məhkəməsində icraat. Konstitusiya Məhkəməsinin aparatı. 

 
Silahlı Qüvvələrin konstitusiya-hüquqi statusu.  
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyi. Azərbaycan Respublikasının Silahlı 

Qüvvələri milli təhlükəsizliyin əsas subyekti kimi.  Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı. 
Azərbaycan Respublikasının hərbi qanunvericiliyi. 

 
Yerli idarəetmə və özünüidarəetmənin konstitusiya-hüquqi əsasları.  
Yerli özünüidarəetmənin əsas prinsipləri. Azərbaycan Respublikasında yerli 

özünüidarəetməni həyata keçirən orqanlar, onların təşkili və fəaliyyət qaydası. Bələdiyyələrin 
səlahiyyətlərinə dair konstitusion müddəaların xüsusiyyətləri. Bələdiyyələrin səlahiyyətləri. 
Bələdiyyələrin maliyyə mənbələri. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının hüquqi statusu. 

 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sistemi.  
Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sistemi. Qanunvericilik sisteminə daxil olan 

normativ-hüquqi aktlar. Normativ hüquqi aktların əsasları. Normativ hüquqi aktlar haqqında 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu. Qanunvericilik təşəbbüsü.  
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