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Bakı şəhəri                                                                 20 aprel 2016-cı il 

 

AMEA-nın İctimai Elmlər Bölməsinin strukturunda  

bəzi dəyişikliklər edilməsi haqqında 

  

Azərbaycanın sosial-iqtisadi və mədəni-mənəvi inkişafına yönəlmiş dövlət siyasətinin 

mühüm istiqamətlərindən birini demokratik dəyərlərə əsaslanan hüquq sisteminin 

formalaşdırılması təşkil edir. Məhz bunun nəticəsidir ki, vətəndaş cəmiyyətinin 

formalaşdırılması, insan hüquq və əsas azadlıqlarının təmin olunması, demokratik və 

vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarının inkişafı, qanunun aliliyi, asayişin təmini yolu ilə dövlətin 

funksiyalarının yerinə yetirilməsinin gücləndirilməsi Azərbaycanın mühüm milli maraqlarını 

təşkil edir.  

Respublikamızda hüquq sisteminin təkmilləşməsi, hüquqi dövlət quruculuğu 

konsepsiyasının işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi hüquq sahəsində elmi 

araşdırmaların müasir tələblər səviyyəsində təşkilindən bilavasitə asılıdır. Hazırda AMEA-da 

hüquq sahəsində elmi araşdırmalar, əsasən, AMEA-nın İctimai Elmlər Bölməsinə daxil olan 

Fəlsəfə və Hüquq və İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutlarında mərkəzləşmişdir. 

Müşahidələr göstərir ki, Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu ilə İnsan hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat 

İnstitutlarında aparılan hüquqi tədqiqatlar vahid bir elmi istiqamətin problemlərini (Azərbaycan 

cəmiyyətində demokratik proseslərin inkişafı kontekstində vətəndaş hüquqları fəlsəfəsi 

məsələləri, cinayət və cinayət prosessual qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi problemləri, 

modernləşmə dövründə dövlət və hüquq problemləri və s.)  əhatə edir və bu, bir sıra hallarda 

araşdırmaların pərakəndəliyinə, elmi koordinasiyanın lazımi səviyyədə həyata keçirilə 

bilməməsinə, kadr potensialının qeyri-effektiv istifadəsinə səbəb olur. Bundan əlavə, hər iki 

qurumda aparılan elmi tədqiqatların və qarşıya qoyulan elmi problemlərin eyniliyi elmə ayrılan 

vəsaitin səmərəsiz istifadəsinə də zəmin yaradır.  
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AMEA-da hüquq sahəsində elmi tədqiqatların müasir tələblər səviyyəsində təşkili və 

hüquqi araşdırmaların dövlət idarəçiliyində daha səmərəli iştirakının təmin edilməsi 

məqsədilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti QƏRARA ALIR:  

 

1. AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun hüquq elmləri üzrə struktur bölmələri və 

müvafiq ştat vahidlərinin ləğv edilməsi məqsədəuyğun hesab edilsin. 

2. AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun adı dəyişdirilərək AMEA-nın Fəlsəfə 

İnstitutu adlandırılsın. 

3. AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun ləğv edilmiş hüquq elmləri üzrə struktur 

bölmələri və müvafiq ştat vahidlərinin AMEA-nın İnsan Hüquqları üzrə Elmi-

Tədqiqat İnstitutunun tərkibinə verilməsi məqsədəuyğun hesab edilsin. 

4. AMEA-nın İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutunun adı dəyişdirilərək  

AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu adlandırılsın. 

5. AMEA-nın Nizamnaməsinə müvafiq olaraq bu Qərarın 1-4-cü bəndlərinin icrası 

məqsədi ilə AMEA-nın Ümumi yığıncağı qarşısında vəsatət qaldırılması 

məqsədəmüvafiq hesab edilsin.  

6. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadəyə həvalə 

edilsin. 

 

 


