
 

MÖVZU 2. MÜQAYİSƏLİ HÜQUQŞÜNASLIĞIN (MÜASİR HÜQUQ 

SİSTEMLƏRİNİN) FUNKSİYALARI VƏ TƏSNİFATI. 

PLAN 

1. Müqayisəli hüquqşünaslığın (müasir hüquq sistemlərinin)  

       funksiyaları: anlayışı və növləri.  

2. Müasir hüquq sistemlərinin təsnifatının meyarları. 

 

ƏDƏBİYYAT: 

1. “Müasir hüquq sistemləri”. Polis Akademiyası,Bakı-2014. 

2. «Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi». Polis Akademiyası – 2010. 

3. F.Səməndərov. «Cinayət hüququ», ümumi hissə, Bakı 1999. 

4. R.David – Pravovıe sistemı sovremennosti. «Mejdunarodnıe 

otnoşeniə». Moskva 2009. 

5. A.Saidov «Sravnitelnoe pravovedenie», Moskva, 2000. 

6. A. Suxarev «Pravovıe sistemı stran mira», Moskva. 2001. 

7. «Qanun» jurnalı, 2000 № 2, səh., 19. 

8. M.Məlikova, E. Nəbiyev, «Xarici ölkələrin dövlət və hüquq tarixi», 

Bakı 2000. 

9. A. Quliyev «Hüquq ensiklopediyası». BAKI-2007. 

 

 



 2 

 

GİRİŞ 

Hüquq insanların davranışlarının ümumi tənzimləyicisi kimi çıxış edir. 

Məhz bu əlamətinə görə hüquq dövlətin və cəmiyyətin, təbiətin qorunmasında, 

əhalinin sağlamlığının təmin olunmasında, təhsilin, mədəniyyətin inkişafında və s.  

ümumsosial məsələləri həll etməkdə mühüm rol oynayır. 

Hüququn funksiyaları kateqoriyası elmi və təcrübi əhəmiyyətə malikdir. Hə-

min kateqoriyanın dəyəri həm subyektlərin hüquqi tənzimetmə məqsədlərinin həyata 

keçirilməsi üzrə real hərəkətlərin təsvirindən, həm də hüquq normaları və hüquq mü-

nasibətləri ilə digər sosial hadisələr arasında asılılıqların aşkar olunmasından ibarət-

dir.  

Hüquq nəzəriyyəsinə görə müqayisəli hüquqşünaslığın mahiyyəti və sosial 

təyinatı ilk növbədə onun funksiyalarında təzahür edir. Müqayisəli hüquqşünaslığın  

funksiyaları dedikdə, müasir hüquq sistemlərinin müqayisəli öyrənilməsi sahəsində 

görülən tədbirlərin  əsas istiqamətləri başa düşülür.  
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1. Müqayisəli hüquqşünaslığın (müasir hüquq sistemlərinin) 

funksiyaları: anlayışı və növləri. 
Hüququn sosial əhəmiyyəti hüququn ictimai həyatda və hər bir insanın 

həyatında oynadığı rolu ilə müəyyənləşir. Hüququn ictimai  həyatdakı real rolu onun 

funksiyalarında ifadə olunur. Hüququn funksiyaları onun ictimai münasibətlərə, 

insanların davranışına təsirinin əsas istiqamətləridir. 

 Hüquq dövlətlə ayrılmaz olduğu kimi, onun funksiyaları da  dövlətin 

funksiyaları ilə üst-üstə düşür. Belə ki, dövlət fəaliyyətinin bütün əsas istiqamətləri 

hüquqi formalarla, qanunvericilik aktlarının əsasında həyata keçirilir. Yəni dövlət 

fəaliyyətinin əsas  istiqamətlərinin xarakter və məzmunu hüquqi formalarda 

müəyyən edilir. Hüququn dövlətin eyni funksiyalarına müvafiq gələn iqtisadi,  

sosial, ekoloji və digər funksiyalarını ayırmaq olar. Digər  tərəfdən isə dövlət 

hakimiyyətinin subyektləri üzrə hüququn qanunverici,  icra və məhkəmə 

funksiyalarını da fərqləndirmək olar. 

Artıq qeyd edildiyi kimi hüquq insanların davranışlarının ümumi 

tənzimləyicisi kimi çıxış edir. Məhz bu əlamətinə görə hüquq dövlətin və 

cəmiyyətin, təbiətin qorunmasında, əhalinin sağlamlığının təmin olunmasında, 

təhsilin, mədəniyyətin inkişafında və s.  ümumsosial məsələləri həll etməkdə mühüm 

rol oynayır. 

Müqayisəli hüquqşünaslığın  funksiyaları 

Hüququn funksiyaları kateqoriyası elmi və təcrübi əhəmiyyətə malikdir. Hə-

min kateqoriyanın dəyəri həm subyektlərin hüquqi tənzimetmə məqsədlərinin həyata 

keçirilməsi üzrə real hərəkətlərin təsvirindən, həm də hüquq normaları və hüquq mü-

nasibətləri ilə digər sosial hadisələr arasında asılılıqların aşkar olunmasından ibarət-

dir.  

Hüquq nəzəriyyəsinə görə müqayisəli hüquqşünaslığın mahiyyəti və sosial 

təyinatı ilk növbədə onun funksiyalarında təzahür edir. Müqayisəli hüquqşünaslığın  

funksiyaları dedikdə, müasir hüquq sistemlərinin müqayisəli öyrənilməsi sahəsində 

görülən tədbirlərin  əsas istiqamətləri başa düşülür.  

Müqayisəli hüquqşünaslığın  funksiyaları aşağıdakılardır: 

1. Nəzəri-dərkedici funksiyalar (elmi, maarifləndirici). 

2. Təcrübi-tətbiqi funksiyalar(beynəlxalq unifikasiya və harmonizasiya). 

 

Nəzəri-dərkedici funksiyalar 

Elmi funksiyalar 

   Hal-hazırda alim-hüquqşünasların əksəriyyəti, ümumhüquq nəzəriyyəsinə 

müstəqil hüquq fənni kimi baxaraq, onun hüdudlarında problemlərin nisbətən 

ayrılmış qruplarını seçirlər. Bu halda ümumi hüquq nəzəriyyəsinin strukturuna onun 

predmetinin analizinin əsas istiqamətləri nöqteyi-nəzərindən baxılır. Bu planda 

ümumi hüquq nəzəriyyəsinin strukturu aşağıdakı elmi istiqamətlərdən formalaşır: 

- hüquq fəlsəfəsi;  

-hüquq sosiologiyası; 

- müqayisəli hüquqşünaslıq; 
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- hüquq nəzəriyyəsi (pozitiv hüququn nəzəriyyəsi); 

 -hüquqi  psixologiya; 

- hüquqi texnika və s. 

 Ümumi hüquq nəzəriyyəsinin belə mürəkkəb strukturu hüququn  özünün 

mürəkkəbliyini qabaqcadan müəyyən edir. Buna görə hüquq tək ayrıca götürülmüş 

vahid aspektdə deyil, həm müxtəlif aspektlərdə, həm də müxtəlif səviyyələrdə tədqiq 

olunmalıdır. Hüququn  tədqiqinə çoxaspektli yanaşma, özündə hüququn fəlsəfi, 

sosioloji və hüquqi analizini monistik birləşdirməyə imkan verir.  

  Bu zaman müqayisəli hüquqşünaslığın ümumi hüquq nəzəriyyəsinin 

strukturunda yeri, həmçinin  ümumi hüquq nəzəriyyəsinin digər istiqamətləri ilə  

onun qarşılıqlı əlaqəsi haqqında sual (məsələ) yaranır. 

 Ümumi hüquq nəzəriyyəsinin də fəlsəfə problematikası xüsusi yer tutur, çünki 

fəlsəfəsiz hüququn problemlərini həll etmək mümkün deyil. 

  Hüquq fəlsəfəsinin predmetini müəyyən etmək bizim üçün nə qədər vacib 

olsa da, hüququn metodologiyası məsələləri onun müasir anlamında daha aparıcı 

yeri tutur. Hüququn  metodologiyası hüquqi tədqiqat metodlarının problemlərini 

sistemli öyrənir (araşdırır). Bununla da  müqayisəli-hüquqi metod analizin 

obyektlərindən biridir. Burada biz yalnız hüquq fəlsəfəsi və müqayisəli 

hüquqşünaslığın üst-üstə düşməsinin(çarpazlaşmasının)  bir tərəfini müşahidə edirik. 

Hüquq fəlsəfəsi və hüququn  metodologiyası hüquq elmləri metodlarının sistemində 

müqayisəli-hüquqi metodu xüsusi elmi metod kimi tədqiq edir. Məhz bu yolla 

müqayisəli-hüquqi metodun mühüm idrak(dərketmə) imkanlarını göstərmək olar. 

 R. David hüquq fəlsəfəsi üçün müqayisəli hüquqşünaslığın qiyməti (mənası) 

haqqında deyirdi: «Fəlsəfə universalizmi tələb edir; yalnız öz milli hüququnun 

öyrənilməsinə əsaslanan dar və məhdud fəlsəfə haqqında danışmaq vacib deyil. 

Müqayisəli hüquq, tamamilə aydındır ki , belə növ maneələrin öhdəsindən gəlmək 

üçün imkan yaradır». Onlarının qarşılıqlı əlaqəsinin ikinci aspekti məhz bundan  

ibarətdir. 

 Hüquq fəlsəfəsindən fərqli olaraq hüququn sosiologiyası –  sosial həyatın 

hadisələri ilə ümumi hüquq nəzəriyyəsinin əlaqələrinin qurulmasına 

istiqamətlənmişdir. 

 Hüquqi tədqiqatların istiqamətləri kimi hüququn və müqayisəli 

hüquqşünaslığın sosiologiyasının təmas nöqtəsi,  ümumi sahələri mövcuddur. 

Bununla birlikdə onları eyniləşdirmək də olmaz. Bu iki hüquqi anlayış  tədqiqat 

obyektinə, həm də alınan biliklərin təbiətinə görə fərqlənirlər. 

 Müqayisəli hüquqşünaslığın sosioloji «istiqaməti» (funksiyası) iki əhəmiyyətli 

nəticə  ilə şərtlənir: birincisi, tədqiqat obyekti əhəmiyyətli dərəcədə genişlənir, bu da 

öz növbəsində müqayisəli hüquqşünaslığın metodoloji vasitə və üsulları 

məcmusunun genişlənilməsini tələb edir; ikincisi, ənənəvi tədqiqat obyektinə 

yanaşma dəyişir: müqayisə daha geniş aparılmalıdır, qanunla 

məhdudlaşdırılmamalıdır, məhkəmə təcrübəsini  və ya ümumi şəkildə desək 

qanunun bütün tətbiqi sahəsini əhatə etməlidir. Beləliklə, qanunun mətnində ona 

ayrılan abstrakt rolun analizi ilə məhdudlaşmamaq, onun həqiqi əhəmiyyətini 

müəyyən etmək lazımdır. Bununla əlaqədar olaraq müqayisənin aşağıdakı sosioloji 

istiqamətli növləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, hüquq düşüncəsinin, 
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qanunun tətbiqi fəaliyyətinin, hüquq peşələrinin rollarının, həmçinin funksional 

müqayisələrin öyrənilməsi. Bu halda komparativist üçün tədqiqatın belə sosioloji 

metodlarından istifadə etmək əhəmiyyətlidir, məs: statistika, sorğu (sual) vərəqələri, 

anketləşmə və s. 

 Hər bir ölkədə hüququn sosiologiyası əsasən qüvvədə olan milli hüquqla 

toqquşur. Amma o yalnız bu obyektlə məhdudlaşdırılmır və xarici hüquqa  müraciət 

etməklə tədqiqatların dairəsini genişləndirir. Hüququn sosiologiyası milli hüquq 

çərçivələrindən kənara çıxdıqda, xarici hüququn sosial funksiyalarını öyrənir 

(araşdırır), o hüququn müqayisəli sosiologiyası kimi çıxış edir. Onun məqsədi – 

müxtəlif hüquq sistemlərində ümumi və xüsusi sosial şərtləri göstərməkdir. Bu halda 

iqtisadi, sosial, mədəni şərait, etnik struktur, coğrafi amillər, həmçinin fəlsəfə və dini 

nöqteyi-nəzərlərin roluna xüsusi diqqət yetirməlidir.   

 Pozitiv hüquq nəzəriyyəsi – bu hüquqi tədqiqatların xüsusi  istiqaməti olub, 

spesifik struktur qanunauyğunluqlarının və hüququn xüsusiyyətlərinin 

müəyyənləşdirilməsinə istiqamətlənmişdir və buna uyğun olaraq qüvvədə olan 

hüququn normativ bazasının, hüquqi anlayışların və konstruksiyaların 

hazırlanmasında (təkmilləşdirilməsində) istifadə edilir. Beləliklə, hüquq nəzəriyyəsi 

qüvvədə olan pozitiv hüququn ümumiləşdirilmiş kateqoriyalarında yekunlaşdırılır. 

Onların dairəsinə məcəllələşdirmə (kodifikasiya), hüquqyaratma, hüququn tətbiqi, 

hüququn təfsiri, hüquq münasibətinin məsələləri, hüquq məsuliyyətinin ümumi 

analizi, hüquq sistemi haqqında  təlim və s. daxil olurlar. 

 Müasir dövrdə inteqrasiya proseslərinin və dünya xalqlarının beynəlxalq 

əməkdaşlığının inkişafı fonunda beynəlxalq ümumi hüququn əhəmiyyəti daim artır. 

Bu da öz növbəsində beynəlxalq hüquqi tədqiqatların metod və  metodikaların  

təkmilləşdirilməsini tələb edir. Beynəlxalq ümumi hüququn metodologiyasında  

müqayisəli metod əhəmiyyətli yeri tutur. Müqayisəli hüquqşünaslıq üçün isə 

tədqiqat istiqamətləri kimi beynəlxalq hüquqi problemlər olduqca əhəmiyyətlidir. 

 Müqayisəli hüquqşünaslıq beynəlxalq ümumi hüququn sərəncamına onun  bir 

çox elmi-tətbiqi məsələlərini öyrənməyə imkan verən üsul və vasitələr məcmusunu 

verir. Müqayisəli metod beynəlxalq ümumi hüquqda geniş tətbiq edilir, məsələn, 

beynəlxalq maddi-hüquqi normaların unifikasiyasında beynəlxalq və ölkədaxili 

hüquq sisteminin qarşılıqlı təsirinin tədqiqatında, beynəlxalq hüquq adətlərinin və 

beynəlxalq  hüququn ümumi prinsiplərinin  yaranmasında  və s. 

 Beynəlxalq xüsusi hüquq mütəxəssisləri bu hüquq sahəsinin spesifikasına görə 

müqayisəli hüquqşünaslığa böyük maraq göstərirlər, hətta macar alim F. Madl-i 

müstəqil «Müqayisəli beynəlxalq xüsusi hüquq» yaradılması ideyasını irəli sürüb. 

Həqiqətən, müqayisəli hüquqşünaslıq və beynəlxalq xüsusi hüquq bir-birinə daha 

yaxındır.  Müqayisəli hüquqşünaslıq və beynəlxalq xüsusi hüquq bir milli hüquq 

sistemi çərçivəsində məhdudlaşdırıla və bu mənada hər ikisi xarici hüquqa 

istiqamətlənmişlər. 

 Beynəlxalq xüsusi hüququn metodologiyasında müqayisəli metod əhəmiyyətli 

yeri tutur, çünki kolliziyaların (ziddiyyətlərin) həllinin bütün sistemlərində qanunla 

bəzi hallarda xarici qanunun tətbiqi nəzərdə tutulur. Bu halda milli hüququn 

normaları xarici qanunun normaları ilə müqayisə edilir. 
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 Beynəlxalq xüsusi hüquq sahəsində müqayisəli-hüquqi tədqiqatların mümkün 

nəticələrindən biri – maddi-hüquqi və ya kollizion normaların unifikasiyasıdır. Belə 

unifikasiya ikili qaydada həyata keçirilə bilər: bir çox dövlətlərdə qəbul edilən eyni 

tipli aktın hazırlanması (təkmilləşdirilməsi) və ya beynəlxalq müqavilənin 

bağlanması yolu ilə. Unifikasiya həyata keçirildikdən sonra, eyni cür təfsir və 

unifikasiya edilmiş hüququn tətbiqi problemi yaranır. 

 Maarifləndirici funksiya 

 Müqayisəli hüquqşünaslıq  XIX əsrin universitet hüquq tədrisində mühüm 

əhəmiyyətə malik idi. Fransada ilk dəfə müxtəlif hüquq sahələri üzrə müqayisəli 

hüquqşünaslığın kafedraları təsis edilmişdir. Ancaq, yalnız fransız modeli əsasında 

yaradılmış  xarici hüquq sistemləri öyrənilirdi. 

 O vaxtdan çox şey dəyişmişdir: bir çox ölkələrdə xarici hüquq sistemləri və 

müqayisəli hüquqşünaslıq öyrənilir (araşdırılır). Fransada müasir hüquq 

sistemlərinin tədrisi hüquq fakültələrində məcburidir. Belçikada lisensiatın 

dərəcəsinə imtahanda müqayisəli hüquqşünaslıq sahəsindən hər hansı biri üzrə fənn 

mütləq daxil edilir. Yaponiyada xarici hüquq sistemlərinin öyrənilməsi hüquq 

hazırlığında əhəmiyyətli yeri tutur. 

 Müqayisəli hüquqşünaslığın tədrisi beynəlxalq səviyyədə də aparılır. 1958-ci 

ildə məşhur ispan komparativisti F. de Sola Kanizaresin təşəbbüsü ilə yaradılmış 

müqayisəli hüququn Beynəlxalq fakültəsi unikal beynəlxalq təhsil müəssisəsi kimi 

tarixə düşmüşdür. Fakültə Avropanın, Amerikanın və Asiyanın ən müxtəlif 

ölkələrində sessiyalar təşkil etmişdir. Beynəlxalq fakültədə tədris prosesi üç 

mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələdə dinləyiciləri (dünyanın müxtəlif 

ölkələrindən ən yüksək hüquqi təhsilə malik gənc hüquqşünaslar) milli hüquq 

sistemlərinin əsasları ilə tanış edilirlər. İkinci mərhələdə müxtəlif hüquq institutları 

(əsasən xüsusi hüquq)–müqavilələr, səhmdar cəmiyyətləri, vəzifəli şəxslərin 

məsuliyyəti və s. öyrənilir. Üçüncü mərhələdə əsasən, ikincinin davamında 

dinləyicilər üçün müasirliyin  daha çox xüsusi hüquqi problemlərinin öyrənilməsi 

həyata keçirilir.  

 Avropa İttifaqının yaranmasından sonra müxtəlif milli və beynəlxalq 

fakültələr, institutlar və mərkəzlər Avropa hüququnun tədrisini təşkil etdi. Burada 

ona daxil olan dövlətlərin milli hüquq sistemlərinin müqayisəsindən deyil, ittifaqın  

unifikasiya edilmiş hüququndan söhbət gedir.  

 Qərbi Avropa universitetlərində müqayisəli hüquqşünaslığın və xarici 

hüququn tədrisi aparıcı fənn kimi məhdudlaşır. Hesab edilir ki, xarici hüquq və 

müqayisəli hüquqşünaslıq ümumi hüquqi mədəniyyət nöqteyi-nəzərindən maraqlıdır  

və beynəlxalq münasibətlərlə bağlı mütəxəssislər üçün faydalı ola bilər. Lakin  

hüquqşünasların əksəriyyətinə onlar lazım deyil. Çünki onlar üçün əsas – öz 

ölkəsinin pozitiv hüququnu  bilməkdir. 

 Amerikanların, fransızların, ingilislərin, başqa qərbi Avropa ölkələrinin 

institutları, fakültələri və müqayisəli hüquq kafedralarının proqram və dərslikləri ilə 

tanışlıq zamanı müəyyən edilir ki, müxtəlif ölkələrdə tədrisin bu sahəsi nöqteyi-

nəzərindən məzmunlar, həm də təhsil müəssisələrinin təşkilat strukturları 

müxtəlifdir.   
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Fransada və Almaniyada müqayisəli hüquqşünaslıq önəmli ölçüdə nəzəri-

fəlsəfi xarakter daşıyır . ABŞ-da daha çox praqmatik, empirik xarakterli məsələlər 

irəli sürülür. Ölkələrin əksəriyyətində indiyə qədər müqayisəli hüquqşünaslığa 

fransız, alman, ingilis hüququna giriş kimi baxılır. Ancaq Fransada müqayisəli 

hüquqşünaslığın ayrılması tendensiyasına, onun müstəqilliyinin iddiası çox parlaq 

şəkildə ifadə edilmişdir. Müqayisəli hüquqşünaslıq R. Davidin «Müasir hüquq 

sistemləri»adlı məşhur  kitabı əsasında yaradılan  təlim kursu əsasında tədris edilir. 

«Müasir hüquq sistemləri» təlim kursunun ümumi strukturu aşağıdakı kimi 

ola bilər: 

1) müqayisəli hüquqşünaslığın nəzəriyyəsinə ümumi giriş; predmeti, məqsədi, 

vəzifə və  tarixi; 

2) hüquqi ailələr ,müasir dövrün əsas hüquq sistemlərinin təsnifatı; 

3) əsas hüquq ailələri: roman-alman, anqlo-sakson, sosialist, dini-ənənəvi 

(müsəlman, indus, Uzaq Şərq); 

4) hüququn unifikasiyası problemləri 

Təcrübi-tətbiqi funksiyalar 

Beynəlxalq unifikasiya və harmonizasiya  

Ayrı-ayrı dövlətlərin daxili (milli) qanunvericiliyi (hüququ) eyni olmayıb, bir-

birindən fərqlənir. Daxili qanunvericilikdə fərqin olması tarixi, siyasi, milli, dini və 

digər amillərlə bağlıdır. Belə hal, əlbəttə, dövlətlər arasında xarici ticarətin, 

beynəlxalq nəqliyyatın və dünya iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyəti olan digər sahələrin 

inkişafına mənfi təsir göstərir. Beynəlxalq aləmdə normal ictimai inkişafı təmin 

etmək üçün bütün fəaliyyət sahələri, ilk növbədə, iqtisadiyyat və onu tənzimləyən 

hüquq (qanunvericilik) beynəlmiləşməlidir. 

Hüququn beynəlmiləşməsi dedikdə, ayrı-ayrı dövlətlərin daxili (milli) 

hüquqlarının bir-birinə yaxınlaşması və göstərdikləri qarşılıqlı təsirin 

güclənməsi başa düşülür. 

Hüququn beynəlmiləşməsinin iki forması vardır.  Hüquqi unifikasiya və. 

harmonizasiya.  
Qeyd etmək lazımdır ki, ayrı-ayrı dövlətlərdə hüquq münasibətlərinin 

tənzimlənməsi eyni deyildir. Belə ki, hər bir dövlətdə bu kimi münasibətləri tənzim 

edən hüquq normalarının özləri müxtəlif olub, bir-birindən fərqlənir. Hüquq 

münasibətlərinin müəyyən növünün eyni (bir cür) tənzimlənməsini təmin etmək 

üçün dövlətlər vahid normalar yaradırlar. Belə normalara hüquq elmində 

(doktrinasında) unifikasiya edilmiş hüquq normaları deyilir. 

Unifikasiya edilmiş  hüquq normaları dedikdə, hüquq münasibətlərinin 

müəyyən növünü (eyni) bir cür tənzimləməkdən ötrü müxtəlif dövlətlərin daxili 

(mili) hüququnda yaradılmış eyni, məzmunca tam üst-üstə düşən normalar 

başa düşülür. 

Digər forma isə xarici ədəbiyyat səhifələrində  hüquqi harmonizasiya 

adlanır. Harmonizasiya bir o qədər də dəqiq termin deyildir. Buna görə də elmi 

dövriyyədə daha münasib və uğurlu termin müəyyən edib işlətmək lazımdır. 

Hüquqi harmonizasiya dedikdə, müxtəlif dövlətlərin daxili (milli) 

hüquqlarında mövcud olan fərqləri aradan qaldırmaqla və ya bu fərqləri 
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azaltmaqla onların bir-birinə uyğunlaşdırılması və yaxınlaşdırılması başa 

düşülür. 

Hüquqi harmonizasiya sosial-hüquqi hadisədir. Sosial-hüquqi hadisə kimi 

onun yaranması XIX əsrə təsadüf edir. Lakin hüquqi harmonizasiyanın elementləri 

tarixi inkişafın daha əvvəlki dövrlərində də mövcud olmuşdur. Belə ki, daxili (milli) 

hüquqları yaratmaq yalnız bir dövlətin işi deyildir. Buna görə də tarixən dövlətlər öz 

daxili (milli) hüquq sistemini yaradarkən, həmişə bir-birinin zəngin qanunvericilik 

təcrübəsindən istifadə etmişlər. Məsələn, XII əsrdən başlayaraq Roma hüququ Qərbi 

Avropa dövlətlərinin çoxu tərəfindən qəbul olunmuşdur ki, bu vacib tarixi 

proseslərdən biridir. 

Hüquqi harmonizasiya və unifikasiya: oxşar və fərqli cəhətləri. 

Unifikasiya və harmonizasiya bir-biri ilə həddən ziyadə yaxın, necə deyərlər, 

«qohum» olan anlayışlardır. Onlar eyni bir hüquqi hadisənin – hüququn 

beynəlmiləşməsinin iki müxtəlif formasıdır. 

Unifikasiya və harmonizasiya eyni məqsədə xidmət edirlər. Belə ki, ayrı-ayrı 

dövlətlərin daxili (milli) hüququnda mövcud olan fərqləri aradan qaldırmaq və onları 

bir-birinə yaxınlaşdırmaq hər iki prosesin məqsədini təşkil edir. Onları bir-birinə 

bağlayan cəhət həm də ondan ibarətdir ki, harmonizasiya əsasən unifikasiya 

prosesinin vasitəsilə həyata keçirilir. Belə halda unifikasiya harmonizasiyanın bir 

üsulu kimi çıxış edir. 

Bununla belə harmonizasiya və unifikasiya arasında müəyyən fərqlər də 

mövcuddur. 

Birinci fərq ondan ibarətdir ki, unifikasiya müxtəlif dövlətlərin daxili (milli) 

hüququnda eyni normalar yaradılmasına yönələn prosesdir. Harmonizasiya isə elə 

bir prosesdir ki, həmin proses daxili (milli) hüquqların bir-birinə yaxınlaşmasına 

səmtlənir. 

İkincisi, unifikasiya mürəkkəb xarakterə malik olan prosesdir. Belə ki, iki və 

daha çox dövlət xarici elementli müəyyən münasibətin eyni (bir cür) tənzimlənməsi 

barədə razılığa gəlirlər. Bu razılıq beynəlxalq müqavilə ilə rəsmiləşdirilir ki, burada 

həmin münasibəti tənzimləmək üçün hüquq normaları nəzərdə tutulur. Beynəlxalq 

müqavilə bu normaların tətbiq olunmasını təmin etmək haqqında iştirakçı dövlətlərin 

üzərinə öhdəlik qoyur. Deməli, unifikasiya dövlətlərin beynəlxalq-hüquqi vəzifə 

daşıması ilə bağlı olan prosesdir. Harmonizasiya prosesi zamanı isə belə vəzifə 

(öhdəlik) yaranmır. 

Unifikasiya dövlətlərin əməkdaşlığına əsaslanan prosesdirsə, harmonizasiya 

əsasən birtərəfli proses sayılır. 

Harmonizasiya unifikasiyadan daha geniş anlayışdır. O, özündə həm 

unifikasiyanı, həm də digər prosesləri (məsələn, hüquqi mənimsəməni) birləşdirir. 

Çox vaxt harmonizasiya unifikasiyanın hüquqi formalarından (məsələn, model və ya 

birtipli qanun formasından) istifadə olunmaqla həyata keçirilir. Məsələn, 

YUNİSTRAL tərəfindən beynəlxalq kommersiya arbitrajı barədə birtipli qanun 

hazırlanmışdır. Bu qanun BMT Baş Məclisi tərəfindən bəyənilmiş (1985) və 

müvafiq qanunlar qəbul etməkdən ötrü dövlətlərə tövsiyə olunmuşdur. Bu tövsiyəni 

nəzərə alaraq, dünyanın bir sıra ölkələri (məsələn, RF, Ukrayna, Bolqarıstan, 

Macarıstan və s.) beynəlxalq kommersiya arbitrajı barədə öz milli (daxili) 
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qanunlarını qəbul etmişlər. Azərbaycan Respublikasında da beynəlxalq arbitraj 

haqqında qanun (2000) qəbul olunmuşdur. Bunlar unifikasiya (birtipli qanun) 

formasında universal səviyyədə harmonizasiya prosesi deməkdir. 

MDB ölkələri üçün Model Mülki Məcəllənin qəbul olunması isə unifikasiya 

(model qanunu) formasında həyata keçirilən regional səviyyəli harmonizasiyaya 

misaldır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUAL 2. Müasir hüquq sistemlərinin təsnifatının meyarları. 
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Hər bir siyasi cəmiyyət öz hüquqlarına malikdir. Eyni zamanda bir dövlətin 

daxilində bir neçə hüquq sistemi ola bilər. Məsələn ABŞ, İsveçrə, AFR-də federal 

hüquq sistemi ilə birlikdə ştatların, kantonların hüquq sistemləri də mövcuddur. 

Hüquq sistemlərinin belə müxtəlifliyi ilk baxışda, başqa dövlətlərin hüquq 

sistemlərini öyrənmək istəyənlər qarşısında həlledilməz problem yaradır. Ancaq 

hüquq sahəsində belə müxtəlifliyə baxmayaraq hüquq sistemlərini bir neçə 

kateqoriyada qruplaşdırmaq bu məsələni asanlaşdırır. Necə ki, dinlər, siyasi 

idarəçilik formaları fərqləndirilir. 

O, hüquq tipləri ki, onları qruplaşdırmaq olar onlar hüquq sistemləri 

adlandırılır. Bütün hüquq sistemlərini hüquq ailələri adlandırırlar. 

Hüququn daimi və dəyişən elementləri. 

Bu sualın həlli üçün başlanğıc nöqtəni hüquq anlayışının analizində 

axtarmaq lazımdır. Bu analiz bəzi qeyri-müəyyənlik ehtiva edir, hansı ki, indiyə 

qədər hələ hüququn özünün müəyyənləşdirilməsində birliyə nail olunmayıb. Ancaq 

fikir ayrılığı ilə birlikdə ümumi əsaslı mövqelər də mövcuddur. Hüquq geniş mənada 

təkcə dövrdən və dövlətdən asılı olaraq dəyişən hüquq normalarının məcmusu 

demək deyildir. Bizim öyrəndiyimiz hüquq varisliyi anlayışı da bunu sübut edir. 

Fransa, hüququ onda olan normaların dəyişməsi yolu ilə inkişaf edir, 

təkmilləşir: bu o demək deyildir ki, o, öz mahiyyətini dəyişir. Onda olan normaların 

dəyişməsinə baxmayaraq hüquq varisliyi göstərir ki, hər bir hüquq sistemində 

(müəyyən dövlətdə və müəyyən dövrdə) normadan başqa digər ünsürlər də vardır. 

R.David göstərir ki, (ABŞ-da öz işlərdə) hüquqda hüquq normalardan başqa, 

bütün konsepsiyalar, metodlar kompleksi, sosial münasibətlərə və ədalət 

mühakiməsinə yanaşma mövcuddur. 

Əgər hüquqa təkcə normalar kimi baxılarsa bu düzgün yanaşma deyildir. 

Hüquqa daxil edilən dəyişikliklərə baxmayaraq, ona tipik və daimi xüsusiyyətlər 

verən elementlər daha vacibdir. Sözsüz ki, ümumi qanunun təsiri altında bu 

elementlər hüquq normalarında olduğundan daha az və yavaş olur. Bu elementlər 

müəyyən konsepsiya və onun cəmiyyətdə rolu ilə bağlıdır, hansı ki, bu da öz 

növbəsində hüquq mədəniyyəti ilə sıx əlaqəlidir; onlar hüquq mədəniyyəti kimi, 

hüquq düşüncəsi kimi, iqtisadi struktur, dili və adəti kimi tədricən dəyişirlər (inqilabi 

dəyişikliklər istisna təşkil edir). 

Hüquq sisteminin ailələr üzrə təsnifatının meyarları. 

Müxtəlif hüquq sisteminin qruplaşdırılması zamanı lazım olan hüquq 

ailələrini müəyyənləşdirilmək üçün müasir dövrdə mövcud olan tək hüquq 

normalarına deyil, eyni zamanda hüququn daimi elementlərinə də əsaslanmaq 

lazımdır. Bu sual ətrafında müqayisəli hüquqşünaslar arasında razılıq mövcuddur. 

Hüquq sisteminin ailələr üzrə təsnifatı hüquq normalarının uyğunluğu və ya fərqi 

əsasında aparılmalıdır: bu təsadüfi haldır və o bizə imkan vermir ki, müvafiq hüquq 

sistemini xarakterizə edən həqiqi vacib olanı müəyyənləşdirək. 

Hüquq normalarından başqa hüquq sistemlərini təsnifləşdirən hansı elementi 

göstərmək olar? Burada müxtəlif yanaşma mümkündür. Bir qayda olaraq, hər şeydən 

əvvəl hüquq mənbələrini və hüquqşünasların iş metodlarının fərqini nəzərə alırlar. 

Bəzən maddi-hüquqi meyarları qəbul etməyi təklif edirlər, hansı ki, hüququn əsas 

predmetlərindən törəyir (ifadə olunan əsas maraqlar). Eyni zamanda hüququn 
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strukturuna əsaslanmağı göstərən təkliflər də var. Bu təklifin əsasını siyasi xarakterli 

fikirlər təşkil edir. 

Bir eyni meyardan istifadə edərək hüquq ailələrini təsnifləşdirmək cəhdləri 

əbəsdir. Ancaq eyni əsasında 2 bərabər hal təsnifatın aparılması üçün həlledici ola 

bilər. Hüquq texnikası nöqteyi-nəzərindən belə sual vermək olar – bir ölkənin 

hüququnu öyrənən və tədqiq edən hansı hüquqşünas onu heç çətinlik olmadan digər 

dövlətin hüququnda istifadə edə bilər? Əgər bu suala inkar cavabı versək belə 

qənaətə gəlmək olar ki, hüquq sistemləri bir ailəyə daxil deyillər. Bu onunla izah 

olunur ki, müvafiq hər 2 ölkənin hüquq sisteminin lüğətləri eyni deyil (eyni 

qanunları ifadə etmək) və yaxud da, bu 2 ölkənin hüquq mənbələri və 

hüquqşünasların iş metodları müxtəlifdir. Göstərilən kateqoriya onun vacibliyinə 

baxmayaraq kifayət deyil və ona görə bu fikirləri əsaslandırmaq lazımdır. İki hüquq 

sistemi eyni konsepsiyaya əsaslansa və onların hüquq texnikası uyğun gəlsə belə 

eyni ailəyə aid ola bilmirlər, ancaq onlar bir-birinə əks olan fəlsəfi, siyasi və iqtisadi 

prinsiplərə əsaslanırlar və tamamilə fərqli cəmiyyət tiplərinin yaradılmasına səbəb 

olurlar. Bu 2 meyardan ancaq ayrılıqda deyil, məcmu şəkildə istifadə etmək 

lazımdır. Göstərilən meyarlar aydındır ki, tam dəqiqliyi əks etdirmir. Çünki, 

mürəkkəblik böyük və kiçik görünə bilər. Orta mövqe isə hüquqşünaslar üçün tam 

abstraksiyadır. 

Digər tərəfdən cəmiyyətdə qeyd olunan 2 hüquq sistemindən üstün olan 

konsepsiya vardırmı və ya müxtəlifdirmi və yaxud onları eyni hüquq ailəsinə aid 

etmək olarmı sualının həllini  qiymətləndirmədən asılıdır. 

İctimai elmlərdə riyazi dəqiqliyə hər an nail olmaq mümkün deyil. Hüququ 

ailələr üzrə təsnif etmək üçün hüquqşünaslara dolğun biliklər lazımdır. 

Daha dəqiq yanaşma 1920-ci ildə ABŞ və ingilis hüququnun öyrənilməsi 

zamanı formalaşdı. Müasir dövrdə bu anlam daha da yeniləşib. Hüquq ailələri 

arasında qoyduğumuz fərq öz əsas xarakterini itirir, eyni hesab etdiyimiz sistemlərdə 

fərqlər yaranır. 

Avropada hüquq sistemi 

Müxtəlif hüquq sistemlərində ümumi əlamətlərin və cəhətlərin mövcud 

olması onları təsnif edərək müxtəlif meyarı əsasında qruplaşdırmağa imkan verir. 

Dünya komparativistlərinin diqqətini çoxdan cəlb edən təsnifat məsələsi hüquq 

coğrafiyasının əsas problemlərindən hesab olunur. Tam və hərtərəfli təsnifat 

axtarışında olan hüquqşünas-komparativistlər təsnifatın əsası kimi ən müxtəlif 

amilləri etnik, irqi, coğrafi, dindən başlamış hüquq texnikası və hüquq üslubuna 

qədər olan amilləri götürürdülər. Bəzən isə irəli sürülən təsnifatda əsas tapmaq çətin 

olurdu. Fransız komparativisti R.Rodyerin fikrincə, hüquq coğrafiyasında 

«komparativistlərin sayı qədər təsnifat mövcuddur». 

1900-cü ildə keçirilən I Beynəlxalq Konqresin iştirakçıları fransız, alman, 

ingilis-amerikan, slavyan və müsəlman hüquq ailələrini fərqləndirirdilər. 1919-cu 

ildə keçirilən tədbirdə, iştirakçılar üç hüquq ailəsinin daxil olduğu (fransız, ingilis-

amerikan və müsəlman) təsnifatla kifayətlənmişdilər.  

XIX əsrin 2-ci yarısında hüquqşünasların diqqətini hüquq sistemlərinin 

dilçilik əlamətləri üzrə birləşdirilməsi ideyası çox cəlb etmişdi. Əgər alman alimləri 

hüquq sistemlərinin hüquq ailələrində birləşdirilməsini başlıcası irqi və dil 
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əlamətlərinə görə edirdilərsə, fransız komparativistləri etnik əlamətdən irəli gələn 

hüquqi «qohumluqdan» imtina edərək hesab edirdilər ki, təsnifatın əsasında hüquqi-

tarixi amillər durur. Bu sahədə yeni təsnifat nikah və boşanma kimi hüquq institutu 

nümunəsində həyata keçirilirdi. 

R.David təsnifat problemi ətrafında gedən mübahisələrə rəğmən yazırdı: 

«Heç bir mənası olmayan bu müzakirələrə çoxlu güc sərf olunub. «Hüquq ailəsi» 

anlayışı bioloji reallıqla heç bir ümumi yaxınlığa malik deyil. Ondan ayrı-ayrı hüquq 

sistemləri arasındakı oxşarlıq və fərqlərin əhəmiyyətini qeyd etmək üçün yalnız elmi 

məqsədlərlə istifadə edirlər». 

Bu nöqteyi-nəzərdən bütün təsnifatların öz üstünlükləri var. Hər şey konkret 

təsnifatın öyrənilən bütün hüquq qaydalarının əsası olan problemin həll edilməsində 

rolundan asılıdır.  

Tanınmış komparativistlərin təsnifatları.  

XX əsrin əvvəllərində A.Esmen hüquq sistemlərini onların «tarixən 

formalaşması, ümumi quruluşu və fərqli xüsusiyyətlərini» əsas götürməklə aşağıdakı 

qruplara bölürdü: latın (roman) qrupu (bura Fransız, Belçika, İtalyan, İspan, 

Portuqal, Rumın və Latın Amerikası ölkələrinin hüququ daxildir); hüquq 

sistemlərinin alman qrupu (bura alman hüququ, Skandinaviya ölkələrinin hüququ, 

Avstriya və Macarıstan hüququ aiddir); ingilis-sakson hüquq sistemi (İngiltərə, ABŞ 

və ingilisdilli müstəmləkələrin hüquqları); slavyan hüquq sistemi qrupu; müsəlman 

hüquq sistemi qrupu. A.Esmenə görə Roma və kanonik (kilsə) hüququ ayrıca iki 

orijinal sistem təşkil edir. 

Müqayisəli hüququn inkişafı tarixində dünyanın hüquq sistemlərinin 

müxtəlif komparativistlər tərəfindən yaradılan çoxsaylı təsnifat qrupları mövcud 

olmuşdur. Müasir dövrdə hüquq coğrafiyasında daha çox tanınmış 

komparativistlərdən E.Qlassonun, A.Levi-Ulmanın, H.Sozer-Hollun, C.Viqmorun və 

başqalarının təsnifatları öyrənilir. E.QIasson öz təsnifatını hüquq sistemlərinin tarixi 

mənşəyi əsası üzərində quraraq, onları 3 qrupa bölürdü. Birinci qrupa roma 

hüququnun təsirini daha çox hiss edən İtaliya, Rumıniya, Portuqaliya, Yunanıstan və 

İspaniya kimi ölkələr daxil idi. 

İkinci qrupa, roma hüququnun təsiri çox az olan, əsasən adətlərə və barbar 

hüququna əsaslanan hüquq sistemli ölkələr- İngiltərə, Skandinaviya ölkələri və 

Rusiya daxildir. Üçüncü qrupa, roma və alman hüquqlarının təsirinə eyni dərəcədə 

məruz qalan ölkələr - Fransa, Almaniya və İsveçrə daxildir. Bu təsnifatın zəif tərəfi 

ikinci qrupa daxil olan ölkələrə roma hüququnun təsirinin qəbul edilməməsi idi. Bu 

təsnifatda daxili vəhdət çatmır. 

A.Levi-Ulmanın təsnifatı hər bir hüquq qrupunun daxilində hüquq 

mənbələrinin roluna əsaslanırdı: 

«Adət (presedent) hüququ» ölkələrinin, kontinental ölkələrin hüquq sistemi; 

«Özünün mütləq sabitliyi və dini xarakteri» ilə səciyyələnən islam hüququ. 

İsveçrə alimi H.Sozer-Holl qeyd edirdi ki, yalnız hər bir xalqın daxili 

dünyasını dərk etməklə onun hüququnun inkişafı xüsusiyyətlərini üzə çıxarmaq olar. 

Onun təsnifatı irqi əlamətə əsaslanırdı. Buna müvafiq olaraq o, hind-avropa, semit 

və monqol hüquq ailələrini fərqləndirir, həmçinin qeyri-sivilizasiyalı xalqların 

hüquq ailəsini ayırırdı. Hind-avropa hüquq ailəsi hindi, iran, kelt, yunan-roman, 
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alman, ingilis-sakson, latın-slavyan hüquqlarından ibarətdir. Amerikan alimi 

C.Viqmor («Dünyanın hüquq sistemlərinin mənzərəsi») ona məlum olan bütün 

hüquq sistemlərini 16 yerə bölürdü: Misir, Mesopotomiya, yəhudi, çin, hindi, yunan, 

roma, yapon, müsəlman, kelt, slavyan alman, dəniz, kilsə, romanist və ingilis. 

R.Davidin və K.Svaygertin konsepsiyaları.  

Müasir dövrdə hüquq sistemlərinin təsnifatı məsələsi əvvəllər olduğundan 

daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Bunu kəmiyyət göstəricilərindən də görmək olar. XX 

əsrdə milli hüquq sistemlərinin sayı artaraq 200-ə çatıb. 

Hüquqi təsnifatın aparılmasının mürəkkəbliyi yenə də qalmaqda davam edir. 

Bu proses milli hüquq sistemlərinin çoxluğu ilə deyil, müəyyən bir dövrdə götürülən 

hüquqi inkişafın müxtəlif mərhələlərinin mövcudluğunun mümkünlüyünü 

şərtləndirən qeyri-ahəngdar sosial və tarixi inkişafla müşayiət olunur. 

Fransız komparativisti Rene David «hüquq sistemləri» anlamından istifadə 

etməklə üçlü bölgü ideyasını irəli sürdü. O, dünyanın 4/5 hissəsini əhatə edən «dini 

və ənənəvi sistemlər» adı altında mövcud olan hüquq dünyasının birləşdiyi üç hüquq 

ailəsini fərqləndirirdi. Onun təsnifatının əsasında iki meyar dururdu; ideoloji 

meyarlar (bura dini, fəlsəfi, iqtisadi və sosial struktur amilləri daxil edilirdi) və 

hüquq texnikası meyarları. Hər iki meyar ayrı-ayrılıqda deyil, məcmu şəkildə 

istifadə olunmalı idi. R.Davidin təsnifatı hüquq elmində çox tanınmışdı. «Hüquq 

dairələri» anlamından istifadə edən K.Şvaygert hüquq coğrafiyasında ikinci 

istiqamətin daha çox tanınmış nümayəndəsidir. 40 ilə yaxındır ki, o, təsnifat meyarı 

qismində «hüquqi üslub» anlayışını irəli sürür. Onun fikrincə, «ayrı-ayrı hüquq 

qaydaları (sistemləri) və bütöv qruplar özlərinin müəyyən edilmiş üslublarına 

malikdirlər. Ona görə də müqayisəli hüquq elmi bu hüquqi üslubları üzə çıxarmağa 

və həlledici üslub ünsürlərindən asılı olaraq onları hüquq dairələrində 

qruplaşdırmağa və ayrı-ayrı hüquq qaydalarını bu hüquq dairələrində yerləşdirməyə 

cəhd göstərir. K.Şvaygert 8 hüquq dairəsini fərqləndirirdi: Roman-German, 

Skandinaviya, ingilis-amerikan, sosialist, İslam hüququ, hindi hüququ və Uzaq Şərq 

ölkələrinin hüququ. 

Komparativistlərdən H.Kyots və K.Ebert də bu təsnifatın tərəfdarıdır. 

Müasir dövrdə başqa bir təsnifata görə dünyanın hüquq sistemləri aşağıdakı 

kimi qruplaşdırılır: dini (müsəlman, yəhudi və kanonik) və dünyəvi (qərb hüquq 

sistemləri) -ingilis-amerikan, roman-german, Skandinaviya; qeyri-qərb hüquq 

sistemləri - sosialist, ideoloji və Afrika adət hüququ.  

Dünyanın hüquq sistemləri və milli hüquq sistemi.  

XXI əsrdə milli hüquq sistemlərinin sayı 200-ə yaxındır. Şübhəsiz ki, bütün 

milli hüquq sistemlərinə bir tərəfdən, hüquq sistemi kimi ümumi cəhətlər xasdır, 

digər tərəfdən isə onlar bir-birindən müxtəlif əlamətlərlə fərqlənirlər. Son illər 

dünyanın hüquqi «iqlimi» əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir. Müqayisəli-hüquqi 

materiallardan getdikcə daha çox qanunvericilik mənbəyi kimi həm də məhkəmə 

qərarlarının mənbəyi kimi istifadə olunur. Bunun səbəbləri müxtəlifdir. Bura Avropa 

inteqrasiyası, dünyanın bütün ölkələrini bir-birinə yaxınlaşdıran iqtisadi kooperasiya 

və sadəcə olaraq hər bir ölkənin hüquqşünaslarının yeni hüquqi problemləri həll 

edərkən, onların başqa ölkələrdə necə həll edilməsi haqqında təsəvvürə malik 

olmağa təcrübi tələbatlar daxildir. 
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Görkəmli fransız komparativisti R.David qeyd edirdi ki, bütün dövrlərdə 

qanunverici müqayisəli hüquqdan istifadə edib. XIX əsrdə müqayisəli qanunvericilik 

haqqında heç də təsadüfən danışmırdılar. «1869-cu ildə Fransada müqayisəli 

qanunvericilik Cəmiyyətini yaradanların qayğısı (vəzifəsi) müxtəlif ölkələrdə qəbul 

edilən yeni məcəllələri öyrənməklə onlar haqqında təsəvvür yaratmaq, fransız 

məcəllələri ilə müqayisə etmək və qanunvericiyə bu və ya digər dəyişikliklər 

haqqında məlumat vermək idi». 

R.David yazırdı: «Müqayisəli hüquqdan yalnız qanunverici istifadə etmək 

imkanına malik olmur (milli hüququ təkmilləşdirmək üçün). Hüquqi doktrina və 

məhkəmə təcrübəsi üçün də belə imkan yaranır. Qanun milli xarakterə malikdir. 

Hüquq özü isə qanunla eyniyyət təşkil etmir. Hüquq elmi təbiətinə görə transmilli 

xarakter daşıyır». 

Fransada olan quruluşla və eyni ənənə ilə başqa ölkədə verilən, yazılan və 

tətbiq olunanlar bizim ölkəmizdə hüququn təfsiri üsullarına təsir edə bilər, bəzi 

hallarda isə qanunvericinin müdaxiləsi olmadan qanunların tətbiqinin yenilənməsinə 

gətirib çıxara bilər». 

Məşhur alman komparativistləri K.Şvaygert və H.Keyts hüquq sistemlərinin 

öyrənilməsində müqayisəli hüquqşünaslığın rolunu qiymətləndirərək, diqqəti birinci 

növbədə, onun fəaliyyətinin «qanunyaradıcı» istiqamətinə yönəldirdilər. 

«Müqayisəli hüquqşünaslıq indiki şəkildə iki tamamilə müxtəlif cərəyanın təsiri 

altında formalaşmışdır: yeni milli qanunların yaradılması zamanı xarici hüququn 

cəlb olunması (qanunverici müqayisəli hüquqşünaslıq); hüquq fenomenini daha 

yaxşı öyrənmək üçün müxtəlif hüquq qaydalarının müqayisəli təhlili (elmi-nəzəri 

hüquqşünaslıq)». Tarixən bir ölkənin hüquqyaradıcı prosesində digər ölkələrin 

qanunvericilik proseduraları, hüquq yaradıcılığının prinsipləri, forma və üsullarından 

tez-tez istifadə olunub. Qanunvericilik fəaliyyətinin müxtəlif metodları geniş tətbiq 

olunurdu. 

Bizim respublikamızda dövlət müstəqilliyinin əldə olunması, dərin siyasi və 

hüquqi islahatların aparılması, beynəlxalq səviyyədə münasibətlərin inkişafı xarici 

ölkələrin və dünya hüquq təcrübəsinin öyrənilməsinin zəruriliyini şərtləndirmişdir. 

Belə şəraitdə hüquq coğrafiyası milli hüququn (bütün sahələrinin) təkmilləşdirilməsi 

üçün əvəzolunmaz alətdir. 

Avropa hüquq məkanı Avropa sivilizasiyasının yaranması və inkişafında 

hüquq mühüm rol oynamışdır. Avropa hüququnun tarixi, dünyanın Avropa adlanan 

ərazisində yayılmış hüquq institutlarının, norma və ideyalarının tarixidir. Zamanla 

bu tarix yunan-roma hüquq ənənələrindən də qədim dövrə gedib çıxır. Qəbilə 

hüququ kimi formalaşan ibtidai hüquq antik dövrdə yunan-roma nailiyyətləri ilə 

zənginləşərək orta əsrlər dövründə adət və kanonik hüquqdan müxtəlif milli hüquq 

sistemlərinin formalaşmasınadək çox mürəkkəb bir inkişaf yolu keçmişdir. 

Kontinental Avropa hüququ eyni zamanda Roma hüququnun resepsiyası tarixini 

yaşamışdır. Nəticədə yeni dövrdə Roman-German hüquq ailəsi, ümumi hüquqdan 

(ingilis-sakson) kəskin fərqlənən hüquq ailəsi kimi formalaşmışdır. 

Tarixən formalaşan Avropa hüququ yeni hüquqi fenomen kimi XX əsrin 2-ci 

yarısında yaranmışdır. Avropada yaradılan müxtəlif təşkilatların hüququnu əhatə 

edən Avropa hüququ (müasir dövrdə Avropa Birliyinin (İttifaqının) hüququnu ifadə 
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etmək üçün) terminindən geniş istifadə olunur. Müasir «Avropa hüququ» dünyanın 

müxtəlif hüquq sistemlərinin, o cümlədən 25 Avropa dövlətinin milli hüquq 

sistemlərinin əlamətlərini əks etdirən yeni bir sintetik hüquq ailəsi kimi 

formalaşmaqdadır. «Avropa hüquq məkanı» anlayışı ümumavropa prosesinin hüquqi 

amili kimi Heisinkidə, Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq üzrə Müşavirədə 

meydana gəlmişdir. 

Fransız professoru M.Lesajın fikrinə görə «Avropa hüquq məkanı» ideyası 

Avropada insan hüquqları sahəsində Qərb-Şərq münasibətlərinin üçüncü 

mərhələsinə yol açır. Bu anlayış Avropa dövlətlərinin insan hüquqları sahəsində əldə 

etdikləri (o cümlədən onların əməkdaşlığının müxtəlif hüquqi formaları sahəsində) 

müsbət nə varsa hamısını əks etdirir. Söhbət davam edən hüquqi yaxınlaşma, 

qovuşma prosesindən gedir. 

Dünyanın əsas hüquq sistemlərinin təsnifatı tarixi  

Dünyanın hüquq coğrafiyası, bir qayda olaraq, bir çox qüvvədə olan və 

fəaliyyət göstərən milli hüquq sistemlərinin məcmusundan yaranır. Bütün bu hüquq 

sistemləri bir-biri ilə bu və ya digər dərəcədə qarşılıqlı əlaqədə, qarşılıqlı asılılıqda 

olmaqla biri digərinə təsir göstərir. Aralarında olan əlaqə və təsir fərqləri bir hüquq 

sisteminin (milli) başqasına nisbətən daha çox ümumi əlamət və cəhətlərə malik 

olmasını şərtləndirir. Başqalarında isə üstün fərqli cəhətlər daha çox olur. Beləliklə, 

dünyanın hüquq xəritəsində mövcud olan yüzlərlə hüquq sisteminin arasında bir 

çoxu üstün oxşar xüsusiyyətlərə malik olur. Bu oxşarlıq müxtəlif tarixi, coğrafi, dini 

və s. səbəblərə bağlı olur. 

 

Hüquq ailəsi – hüquq mənbələrinin ümumiliyini, əsas anlayışları, hüququn 

strukturunu və onun formalaşmasının tarixi yollarını birləşdirən milli hüquq 

sistemlərinin çox və ya az dərəcədə geniş məcmusundan ibarətdir.  

 

 

 

 

 

Мцяллиф, тяснифатын ясасы Щцгуг аиляляринин нювляри 

Р.Давид 

идеолоъи мейар: 

фялсяфи, дини, мядяни мянбя (ясас, тямял), 

ядалят мцщакимяси консепсийасы, доктрина 

щцгуги техники мейар: 

щцгугун мянбяляри, щцгугун структуру, 

системляшдирмянин ролу 

 Рома – эерман щцгуг аиляси; 

 Англо -саксон щцгуг аиляси; 

 Сосиалист щцгуг аиляси вя диэяр щцгуг 
системляри (мцсялман щцгугу, индус 
(щинди) щцгугу, Узаг Шяргин щцгуг 
системи, Африка юлкяляринин щцгуг 
системи). 

К. Şвайgерт, Щ.Кейтс 

щцгуги тярз (цслуб, цсул): 

 щцгуг системинин тарихи жящятдян 
йаранмасы вя инкишафы; 

 щаким щцгуги доктрина; 

 юзцнямяхсус щцгуг институтлары; 

 щцгуги мянбяляр; 

 идеолоъи факторлар. 

 Рома аиляси; 

 Эерман аиляси; 

 Скандинав аиляси;  

 Цмуми щцгуг аиляси;  

 Узаг Шярг юлкяляринин щцгугу; 

 Индус щцгуг аиляси;  

 Ислам щцгуг аиляси. 

А.Х.Саидов Щцгугун буръуазийа типи: 
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Roma-german hüquq ailəsi. İlk ailəni belə adlandırmaq olar. hüquq elminin 

Roma hüququ əsasında yarandığı ölkələr bu ailəyə aiddir. Burada ön  

Roma-german hüquq ailəsi Avropada yaranıb. O Avropa universitetinin səyi 

nəticəsində təşəkkül tapdı, hansı ki, XII əsrdən başlayaraq imperator Yustinianın 

məcəllələri əsasında müasir dövrün şərtlərinə uyğunlaşdırılmış hüquq elmini tərtib 

və inkişaf etdirdilər. Roma-german termini latın və german universitetlərinin 

Мцасир дюврцн щцгуг аиляляри 

 

Щцгуг системи 

- жямиййятдя мювжуд олан бцтцн щцгуги щадисялярин (тязащцрлярин) мяжмусудур. 

Щцгуг мянбяляр 

Щцгуг нормалары 

Щцгуг сащяляри 

Ганунверижилик  

Щцгуг институтлар  

 

Щцгуг мядяниййяти 

Щцгуги доктрина 

Ясас щцгуг аиляляринин мцгайисяли характеристикасы 

 
Щцгуг аиляляри Мцгайися мейарлары 

Тарих Щцгугун мянбяляри Щцгугун структуру 

Рома-эерман 

(континентал) 

Рома щцгугунун вя 

тябии-щцгуг доктринасынын 

тясири алтында формалашыб. 

Щцгугун ясас мянбяйи - 

норматив щцгуги актдыр 

Щцгугун цмуми вя хцсуси 

щцгуга, еляжя дя сащяляр 

цзря бюлэцсц мювжуддур. 

Щцгуг нормалары мцжярряд 

характер дашыйыр.  

Англо-саксон 

(цмуми щцгуг) 

Щцгуг конкрет ишляр цзря 

мящкямя тяжрцбяси 

нятижясиндя формалашыр. 

Рома щцгугунун тясири 

олмадан формалашыб. 

Щцгугун ясас мянбяйи -  

 мящкямя преседентидир. 

Норматив акт йалныз кюмякчи 

рола маликдир. 

Щцгугун цмуми вя хцсуси 

щцгуга, еляжя дя сащяляр  

цзря бюлэцсц апарылмыр. 

Щцгуг нормалары казуистик 

(тяжрцби) характер дашыйыр. 

Дини (мцсялман 

щцгугу, индус 

щцгугу) 

Щцгуг динин тясири алтында 

формалашыб. 

Щцгугун ясас мянбяйи -  

- дини мятнлярдир. Дцнйяви 

щакимиййятин актлары ися 

ялавя мянбя гисминдя чыхыш 

едир. 

 

Дягиг сащяви бюлэцнцн 

мювжуд олмамасы 

Яняняви (адят) 

щцгуг 

Щцгуг -- адят, яняня вя 

мярасимлярдян 

формалашыб. 

Щцгугун ясас мянбяйи - 

ганунверижиликдя юз яксини 

тапмыш адятлярдир 

Бир гайда олараг, кечмиш 

мцстямлякя  сащиблийи иля 

шяртлянир 
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birlikdə istifadə etdikləri səviyyəyə qiymət vermək kimi seçilirdi. Müstəmləkəçilik 

nəticəsində Roma-german sistemi daha geniş ərazilərə yayıldı, hansı ki, hazırkı 

zamanda bu hüquq ailəsinə aid və ya ona qohum hüquq sistemləri qüvvədədir. Eyni 

zamanda könüllü respersiya baş verirdi, nəticədə biz o, ölkələrlə rastlaşırıq, hansı ki, 

avropalıların hakimiyyəti altında deyildi, ancaq burada Avropa ideyalarının daxil 

olması tendensiyası baş verdi. Avropadan kənarda Roma-german ailəsinə aid olan 

hüquq sistemləri bəzi spesifik cəhətlər əldə etdi, hansı ki, ən azından sosioloji 

cəhətdən müxtəlif qruplar üzrə bölünməni tələb edir. Əksər ölkələrdə Avropa 

hüququnu «mənimsəyə» bildilər. Ancaq bu ölkələrin hamısında resepsiyaya qədər 

şəxsi mədəniyyətləri, davranışı qiymətləndirmənin öz qaydaları və öz institutları 

olub. Resepsiya bəzi yerli institutların mövcudluğuna təsir göstərmədi. Bunu açıq 

aydın müsəlman hüququnda görmək olar: orada Avropa hüququnun resepsiyası baş 

vermədi və Roma-german hüquq ailəsinə qoşulmadılar; hüquq münasibətlərinin 

müəyyən hissəsi əvvəlki kimi müsəlman hüququ ilə nizama salınırdı. Digər tərəfdən 

keçmiş qaydalar yeni hüququn tətbiqinə Avropada olduğu kimi deyil başqa cür təsir 

göstərə bilər. Bu sual xüsusi tədqiqat tələb edir, əsasən də, uzaq şərq ölkələrinə 

münasibətdə, harada ki, resepsiyaya qədər, qədim və zəngin mədəniyyət mövcud 

olmuşdur.  

Anqlo-amerikan hüquq ailəsi və ya «ümumi hüquq» ailəsi Coğrafi 

sərhədlər. İngilis hüququnun tətbiqi sferası İngiltərə və Uels ilə məhdudlaşır. O nə 

Britaniya Krallığının, nə də Böyük Britaniyanın hüquq sistemidir. Belə ki, Şimali 

İrlandiya, Şotlandiya, La-manş adaları və Men adası bu hüquqa tabe deyil. İngilis 

hüququ ümumi hüquqda dominantdır. İngilis hüququ təkcə İngiltərənin özündə 

deyil, digər ölkələrdə də, əsas model olaraq qalır.  

Hüququn başlıca mənbəyinin qanun olduğu Roman-german hüquq ailəsi 

dövlətlərindən fərqli olaraq, anqlo-amerikan hüquq ailəsi dövlətlərində hüququn 

başlıca mənbəyi məhkəmə presedentidir, yəni hakimlərin öz qərarlarında formula 

etdikləri normalardır. Anqlo-amerikan «ümumi hüquq» özünə ilk növbədə bütün 

ingilis hüquq qrupunu daxil edir. O, İngiltərə üçün səciyyəvi praqmatik-rasionalist 

düşüncə tərzini ehtiva edir. Ona heç bir vaxt qlobal sosial-fəlsəfi nəzəriyyənin 
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yaradılmasına dair baxışlar xas olmamışdır. Ali hakimiyyətin bir şəxsin əlində 

cəmləşməsindən açıq ehtiyatlanmanın olduğu bu ölkələrdə bunun əksi kimi 

məhkəmə sisteminin nüfuzu həmişə dəstəklənmişdir. Müəyyən şəraitlərdə bu şərtlər 

ABŞ-da və Britaniya imperiyasının sabiq dominionlarında öz təzahürünü tapmışdır. 

Nəzərdən keçirilən ailəyə ABŞ-la bərabər, İngiltərə, İrlandiya, Kanada, Avstraliya, 

Yeni Zelandiya, habelə Britaniya Birliyinin üzvü olan 36 dövlət daxildir. 

«Ümumi hüquq» ailəsi Roma hüququ kimi «Hüquq onun müdafiə olunduğu 

yerlərdə vardır» prinsipi əsasında inkişaf etmişdir. «Ədalət hüququ» müddəalarının 

bütün kodifikasiya, əlavə və təkmilləşdirmə cəhdlərinə baxmayaraq, onun təməlində 

məhkəmələrin yaratdığı presedent hüququ durur.  

Presedent qərarlarını sonralar digər məhkəmələr rəhbər tutublar. Presedent 

mənası verən qayda – məhkəmələrin bir dəfə ifadə etdiyi qərarın bütün digər 

məhkəmələr üçün məcburi qərar olması qaydası formalaşmışdır. Buna görə də, belə 

hesab olunur ki, ingilis «ümumi hüququ» klassik presedent hüquq sistemini, yaxud 

məhkəmələrin yaratdığı hüququ təşkil edir. Presedent hüququ hakimdən baxılan 

işdəki vəziyyətin əvvəllər həll edilən işlə oxşarlığının tanınmasını tələb edir. Bundan 

bu və ya digər presedent normasının tətbiqi asılıdır.  

Dini-ənənəvi hüquq ailəsi 

Bir çox Asiya və Afrika ölkələrinin hüquq sistemləri bundan öncə 

xarakterizə edilmiş hüquq ailələrindən fərqli olaraq, eyniliyə malik deyillər. Lakin 

onların mahiyyət və formaca ümumi cəhətləri çoxdur və hamısı qərb dövlətlərindən 

fərqli konsepsiyalara əsaslanırlar. Əlbəttə, bütün bu hüquq sistemləri hansısa 

mənada qərb ideyalarını əks edirlər, lakin öz baxışlarına əhəmiyyətli dərəcədə sadiq 

qalırlar; burada hüquq tamamilə başqa cür – bir qayda olaraq, qərb ölkələrindən 

fərqli funksiyaları yerinə yetirirlər. Hesab olunur ki, qeyri-qərb ölkələrinin rəhbər 

tutduğu prinsiplərin iki növü var: 

1. Hüququn böyük dəyəri tanınır, lakin hüququn özü qərbdəki kimi deyil, 

başqa cür anlaşılır, hüququn və dinin cilalanması mövcuddur; 

2. Hüquq ideyasının özü kənarda qalır və təsbit edilir ki, ictimai 

münasibətlər başqa yolla tənzimlənməlidir. 
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Birinci qrupa müsəlman, hindu və iudizm hüququ ölkələri, ikinciyə – Uzaq 

Şərq, Afrika və Madaqarkar aiddir. 

Müsəlman hüququ–dini formada ifadə olunan və İslama əsaslanmış 

normalar sistemidir. İslam belə hesab edir ki, mövcud hüquq Allahın hökmləridir, 

müəyyən tarixi anda onlar Məhəmməd Peyğəmbər vasitəsilə insanlara çatdırılmışdır. 

O, sosial həyatın bütün sferalarını əhatə edir. Allah hüququ insana daimi vermişdir, 

lakin ilahi göstərişlər izahlara və təfsirlərə ehtiyaclıdır. İslam – üç səmavi dinin ən 

gəncidir, lakin çox geniş yayılmışdır. Bu dində birincisi, ehkamları bərqərar edən 

teologiya mövcuddur və o, müsəlmanın etiqadını dəqiqləşdirir; ikincisi, şəriət, yəni 

möminlərə göstərişlər – onlar nə etməlidir və nəyi etməməlidir – vardır. Şəriət 

«təqlid yolu» deməkdir və müsəlman hüququnu təşkil edir. Bu hüquq müsəlmanın 

özünü necə aparması, Allaha münasibətdə öhdəlikləri haqqında göstərişlər verir. 

Başqa sözlə,  şəriət hüquqa yox, insan üzərinə qoyulmuş vəzifələr ideyasına 

əsaslanmışdır. Vəzifələrin yerinə yetirilməməsi günahdır, buna görə də müsəlman 

hüququ onları pozmağa görə normaların müəyyən etdiyi sanksiyalara böyük diqqət 

yetirmir. O, yalnız müsəlmanlar arasındakı münasibətləri tənzimləyir. İslamda 

dövlətin dinin xidmətində durduğu teokratik cəmiyyət konsepsiyası hakimdir.  

Hindu  hüququ dini-ənənəvi ailədə ikinci sistemi təşkil edir və dünyanın ən 

qədim dövrünə aid edilir. Bu, Hindistanın hüququ deyil, Hindistanda, Pakistanda, 

Birmada, Sinqapurda və Malayziyada, habelə induizmə etiqad edən Afrikanın şərq 

sahilboyu ölkələri, əsasən də Tanzaniyada, Uqanda və Geniyada icmanın hüququdur. 

İslam kimi induizm də öz ardıclıları üzərinə müəyyən dini ehkamları qəbul 

etməzdən əvvəl, müəyyən dünyagörüşü qəbul etmə öhdəliyini də qoyur. 

İnduizmin başlıca ehkamlarından biri budur ki, insanlar doğulduğu vaxtdan 

sosial iyerarxik kateqoriyalara bölünmüşlər, onların hər biri öz hüquq və vəzifələr 

sisteminə və hətta, əxlaqa malikdir. Cəmiyyətin kasta strukturuna bəraət verilməsi 

induizmin dini, fəlsəfi və sosial sisteminin əsasıdır. 

Bu zaman hər bir insan özünü aid olduğu sosial kastaya uyğun aparmalıdır. 

Davranışı tənzimləmə keyfiyyətində adətlərə yer verilir. Pozitiv hindu hüququ bu və 

ya digər dərəcədə dini doktrinaya üstün gələn hüquq adətidir. O, davranış 
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normalarını müəyyənləşdirir, adətlər ona müvafiq dəyişirlər, yaxud təfsir olunurlar. 

Adətlər çox müxtəlifdir. Hər bir kasta, yaxud yarımkastalar özünün adətlərini 

gözləyirlər. Kastanın iclası səsvermə ilə ictimai rəyə dayaqlanaraq, yerli miqyasda 

bütün mübahisələri həll edir. O, effektiv məcburiyyət vasitələrinə malikdir. Daha 

sərt cəza bu və ya digər qrupdan kənarlaşdırma hesab olunur. Əgər konkret məsələyə 

dair müəyyən hüquq norması yoxdursa, hakimlər məsələni vicdan və ədalətə uyğun 

həll edirlər. 

Çin və Yaponiya hüququnun da öz xüsusiyyətləri var. Onlar da R.Davidin 

kitabında işıqlandırılmışdır. Burada artıq qeyd etmək lazım gəlir ki, bütün ənənəvi 

sistemlər milli özünüməxsusluğu saxlasalar da, Qərb hüquq sistemlərinin təsirini 

hiss edirlər. 
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NƏTİCƏ 

Müasir dövrdə dünyanın hüquq sistemləri aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: dini 

(müsəlman, yəhudi və kanonik) və dünyəvi (qərb hüquq sistemləri) -ingilis-

amerikan, roman-german, Skandinaviya; qeyri-qərb hüquq sistemləri - sosialist, 

ideoloji və Afrika adət hüququ. XXI əsrdə milli hüquq sistemlərinin sayı 200-dən  

artıqdır. Şübhəsiz ki, bütün milli hüquq sistemlərinə bir tərəfdən, hüquq sistemi kimi 

ümumi cəhətlər xasdır, digər tərəfdən isə onlar bir-birindən müxtəlif əlamətlərlə 

fərqlənirlər. Son illər dünyanın hüquqi «iqlimi» əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir. 

Müqayisəli-hüquqi materiallardan getdikcə daha çox qanunvericilik mənbəyi kimi, 

həm də məhkəmə qərarlarının mənbəyi kimi istifadə olunur. Bunun səbəbləri 

müxtəlifdir. Bura Avropa inteqrasiyası, dünyanın bütün ölkələrini bir-birinə 

yaxınlaşdıran iqtisadi kooperasiya və sadəcə olaraq hər bir ölkənin 

hüquqşünaslarının yeni hüquqi problemləri həll edərkən, onların başqa ölkələrdə 

necə həll edilməsi haqqın da təsəvvürə malik olmağa təcrübi tələbatlar daxildir. 

 

 

 


