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GİRİŞ 

Roman – german hüquq sistemi uzunmüddətli hüquq tarixinə malikdir. Bu hüquq 

sistemi, XII-XVI əsrlərdə Yustinianın Qanunlar toplusu əsasında əksər Avropa ölkələri 

üçün ümumi hüquq elmini yaradan italyan, fransız və alman universitetlərində roma 

hüququnun öyrənilməsi zəminində yaranmışdır. Hüquq tarixində «roma hüququnun 

resepsiyası» adını alan proses baş verdi. İlkin dövrdə bu resepsiya doktrinal (nəzəri) 

formada həyata keçirilirdi. Yəni, roma hüququ olduğu kimi tətbiq edilmədən onun 

anlayışları, inkişaf etmiş strukturu, daxili məntiqi, hüquq texnikası öyrənilirdi. 

Roman – german hüquq ailəsinə daxil olan bütün ölkələrdə yazılı konstitusiyalar 

mövcuddur. Onun normaları yüksək hüquqi nüfuza malikdir. Bu özünü əksər ölkələrdə 

adi qanunların konstitusiyaya uyğunluğuna məhkəmə nəzarətinin müəyyən edilməsində 

göstərir. Konstitusiyalarda müxtəlif dövlət orqanlarının hüququyaradıcı səlahiyyətlərinin 

fərqləndirilməsi hüquq mənbələrinin qruplaşdırılmasına imkan verir.  

Avropa hüquq nəzəriyyəsi və qanunvericilik təcrübəsi adi qanunların üç növünü 

fərqləndirir: məcəllə, xüsusi qanunlar (cari qanunvericilik) və normalar toplusu. R.David 

yazırdı ki, müasir dövrdə qanun sözün geniş mənasında «roman – german hüquq ailəsi 

ölkələrində birinci dərəcəli, demək olar ki, vahid mənbədir». 
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1. Roman-german hüququnun təşəkkülü və inkişaf tarixi. 

 Roman – german hüquq ailəsinə (sisteminə) roma, kanonik (kilsə) və yerli hüquq 

ənənələri əsasında kontinental Avropada yaranan hüquq sistemləri daxildir.  

Roman – german hüquq ailəsi – roma hüququnun varisliyi və strukturunun ümumi 

vəhdəti, hüquq mənbələri və hüquq sistemlərinin uyğunluğundan istifadə edilməklə 

yaradlılan hüquq sistemləridir.  

Roman – german hüquq sistemi uzunmüddətli hüquq tarixinə malikdir. Bu hüquq 

sistemi XII-XVI əsrlərdə Yustinianın Qanunlar toplusu əsasında əksər Avropa ölkələri 

üçün ümumi hüquq elmini yaradan italyan, fransız və alman universitetlərində roma 

hüququnun öyrənilməsi zəmnində yaranmışdır. Hüquq tarixində «roma hüququnun 

resepsiyası» adını alan proses baş verdi. İlkin dövrdə bu resepsiya doktrinal (nəzəri) 

formada həyata keçirilirdi. Yəni, roma hüququ olduğu kimi tətbiq edilmədən onun 

anlayışları, inkişaf etmiş strukturu, daxili məntiqi, hüquq texnikası öyrənilirdi. 

Həqiqətən, roma hüququ insan hüquq mədəniyyətinin əvəzolunmaz sərvətidir. 

Roma hüququ tarixi inkişaf prosesində özünə bir sıra xüsusiyyətlər qazanmışdır. Bu 

baxımdan diqqəti daha çox iki xüsusiyyət cəlb edir. 

1. Konservatizm (mühafizəkarlıq). Pretor və  hüquqşünaslar qanunlara edikt 

qaydalarına, qocaman nüfuzlu hüquqşünasların fikirlərinə nəzərə çarpan qədər hörmətlə 

yanaşırdılar. Romada hüquqşünasa olan bu hörmət belə qənaətə gəlməyə imkan verirdi ki, 

onun,  hətta ikinci dərəcəli məsələ üzrə gəldiyi nəticə sələflərinin fikirlərinə müvafiqdir. 

Müəyyən mənada sitayişə çevrilən  köhnə hüquqa olan bu ehtiram təsadüfi deyil: onun 

məqsədi hüququn sarsılmazlığıdır, mövcud sosial quruluşun dəyişilməzliyini, quldar 

sinfinin yuxarı təbəqəsinə ziyan vura bilən heç bir yeniliklərin yol verilməməsini 

göstərməkdir. Roma  hüquqşünasına çox hallarda mövcud normaların təfsirində  

təxminliyə imkan verilirdi ki, hüququn dəyişikliyi aşkar olunmasın, köhnə fikirlərdən 

kənara  çıxılmasın. 

 2. Proqressivlik (mütərəqqilik). Lakin inkişafda olan istehsal münasibətləri, heç bir 

təfsirlə, köhnə normalara sığışmırdılarsa, hakim sinfin müasir maraqları qədim qaydalarla 

mühafizə olunmuşdursa, hüquqda ağ ləkələr aşkar olunmuşdursa, hüquqşünas yeni 

əsasları formalaşdıran amillərdən qorxmurdu. Amma bu proses köhnə qanun və yaxud 
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adətlərin ləğvi yolu ilə deyil, dolayı yolla həyata keçirilirdi. Belə ləğv etməyə roma 

magistratları və hüquqşünaslar imkan vermirdilər, çünki belə hal hakim sinfin mənafeyinə 

zidd olan hüququn dəyişilməsi haqqında fikirləri formalaşdıra bilərdi. Köhnə hüquqla 

yanaşı və axırıncını ləğv etmədən pretor tərəfindən əvvəlki ediktdə edilən əlavələr və 

yaxud hüquqşünasların yeni baxışlarının ifadə olunması yolu ilə yeni normalar yaradılırdı.  

Hərçənd, bu proses həyata keçirilərkən köhnə qaydaları ləğv edilmirdi. Bu yolla sivil 

mülkiyyət ilə yanaşı, belə  adlanan – bonitar və yaxud pretor mülkiyyəti, sivil varislik 

hüququ ilə yanaşı pretor varislik sistemi yarandı. 

 Roma hüququ daimi inkişafı edirdi. O, həyat sınağına dözməyən bütün köhnə 

ideyalardan fasiləsiz azad olunurdu, amma hər zaman həyatın tələblərinə uyğun idi. 

Poliplər korall adını yaradan kimi, roma hüquqşünaslarının da roma xüsusi hüququnun 

binasını yaradırdılar. 

 Roma hüquqşünaslarının əsərləri – bu çoxəsrli və yalnız  cüzi dərəcədə bizə çatan 

əsərdir. O, b.e. ilk əsrlərində o zamanın nisbətən mürəkkəb təsərrüfat həyatı ilə bağlı 

bütün hüquqi məsələlərin təfsilatı ilə işlənib hazırlanmasına gətirib çıxardı. Roma 

hüquqşünasları roma hüququna elə bir görünüş verdilər  ki,  o tarixdə özənəməxsus bir yer 

tutdu. Hələ qədimdə əbəs yerə deyilmirdi ki, hüquqşünaslar roma hüququnu «yaradıblar». 

 Lakin b.e. III əsrinin axırından başlayaraq hüquqşünasların əvvəlki yaradıcı  işi 

zəiflədi, sonra isə yox oldu. Üstünlük imperatorların qanunverici fəaliyyətlərinə verilir və 

roma xüsusi hüququ tədricən dondurulurdu. Bu faktlar qüdrətli roma imperiyasının 

süqutunu və təsərrüfat həyatının deqradasiyasını əks etdirirdi. 

 Roma hüququnun resepsiyası -  məlum olduğu kimi, XII əsrdən başlayaraq, Qərbi  

Avropanın əksər dövlətləri feodalizm dövrünün ən mühüm  tarixi proseslərində olan 

sənaye və ticarət istehsal qüvvələrinin və  istehsal münasibətlərinin tərəqqisini 

stimullaşdıran və ayrı-ayrı feodal dövlətlərinin sərhədlərindən kənara çıxan hüquqi 

üstqurumun inkişafını tələb edirdilər. Təsərrüfat münasibətləri xırda feodal ərazilərdən 

kənara çıxdılar və bu prosesin hüquqi tənzimlənməsi onlara həm ərazisinə görə, həm də 

mahiyyətcə adekvat olmalı idi. Geri qalmış və dağınıqlı feodal nutumların  (adi hüquq 

normaların) tətbiqi istehsal qüvvələrinin inkişafı üçün əyləc ola bilərdi. Bundan çıxış yolu  

roma xüsusi hüququna qanun qüvvəsinin verilməsində oldu. Öz məzmununa görə roma 
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xüsusi  hüququ müqavilə münasibətlərin və xüsusi mülkiyyətinin reqlamentasiyasında 

orta  əsrlərin tələblərinə cavab verirdi və şərəfli keçmişin əzəməti ilə bürünmüşdü. Burada 

kifayət qədər  yuxarıda qeyd edilmiş roma hüququnun «mücərrədliyi», onun  bizim eranın 

ilk əsrlərində sırf milli xüsusiyyətlərinin itirilməsi, müxtəlif xalqların təsərrüfat 

dövriyyəsinin tənzimlənməsində, onun  uyğunluğu öz rolunu oynadı. Beləliklə, roma 

xüsusi hüququ bir  sıra dövlətlərin «ümumi hüququ» və feodal burjua hüququnun gələcək 

inkişafının bünövrəsi oldu. Artıq Romanın süqutundan bir sıra yüzilliklərdən sonra o, bəzi 

Mərkəzi və Cənubi Avropanın ölkələrində fəaliyyətdə olan hüququn əhəmiyyətini 

qazandı. 

 Lakin, qeyd etmək lazımdır ki, resepsiyanın predmeti, başlıca olaraq, Roma xüsusi 

hüququ oldu. Bunun  əksinə, Roma ümumi hüququ ümumi qayda üzrə, Romanın süqutu 

ilə məhv oldu və Almaniya imperiyası öz-özünə vüqarlı «müqəddəs roma imperiyası» 

adını versə də, çoxsaylı dövlətlərdə senatlar təsis olunursa da, imperator titulu geniş 

yayılsa da, Napoleon imperator olmazdan əvvəl, birinci «konsul» vəzifəsini təsis etsə də, 

bunların hamısı roma dövlət təsisatlarının dirçəlməsi deyil, sadəcə yalnız vaxtı ilə məşhur 

titulunu götürməsi idi. 

 Lakin, roma xüsusi hüququ quldarlıq dövlətinin hüququ kimi toxunulmaz halda 

cəmiyyətin qanunu ola bilməzdi, çünki onun dərinliklərində artıq burjua münasibətləri 

inkişaf etməyə başlamışdı. Roma hüququ onun resepsiyası dövründə çoxsaylı 

uyğunlaşmalara, geniş gedən təfsir və yenidənqurmalara məruz qalmışdı və bu yolla  

XVI-XVII əsrlərdə Almaniyada «təhrif olunmuş» roma hüququ yaradıldı. Bu hüquq 

pendekt hüququ və yaxud qəribə və məntiqsiz «müasir roma hüququ» adını almışdı. 

Bununla yanaşı, roma mənbələrinin mətnləri formal-məntiqi işləməyə məruz qalmışlar: 

onların tərkibindən zahirən düzgün qurulmuş qaydada yerləşən ümumi prinsiplər 

çıxarılırdı. Lakin,  bu yenidənqurma roma xüsusi hüququnun şüurlu surətdə dəyişməsinin 

nəticəsi deyildi; o, roma hüququnun yeni istehsal münasibətlərinə uyğunlaşmasının tarixi 

zəruri prosesi idi. Amma, tədricən pandekt hüququ «təmiz» roma hüququndan uzaqlaşırdı. 

XVIII və  XIX əsrlərdə müasir mülki hüququn ümumi nəzəriyyəsi inkişaf etdi, əqd və 

iradəni ifadə etmə, müqavilə və müqavilə  məsuliyyəti, təqsir, sahibliyin anlayışı kimi 
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çoxsaylı nəzəriyyələr roma hüququnun mətnlərinə əsaslanırdılar. Bu nəzəriyyələrin özü 

əlbəttə ki, Romada yox idi. 

R.David qeyd edir ki, roman-german hüquq ailəsi özünün tarixi inkişaf 

baxımından dövlət hakimiyyəti fəaliyyətinin məhsulu olmayıb. O istisnasız siyasətdən 

asılı olmayaraq mədəniyyətin məhsuludur.  

Əgər biz bu fikri müəyyən mənada birinci – doktrinal resepsiya mərhələsinə aid 

edə biləriksə, sonrakı mərhələyə bunu aid edə bilmərik. 

Roman – german hüquq sisteminin formalaşması müəyyən mənada, ictimai 

inkişafın qanunauyğunluqları ilə hüququn siyasət və iqtisadiyyatla əlaqəsi ilə şərtlənirdi. 

Yeni yaranmaqda olan mülkiyyət münasibətlərinin, mübadilə, ilkin yığım, iqtisadi 

məcburetməyə keçilməsi bu prosesə əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmişdir.   

Orta əsrlərdə Avropada natural təsərrüfat hökmran olduğundan istehsal üçün 

bazar, ticarət üçün geniş imkanlar mövcud deyildir və bu da roma hüququnun tətbiqinə 

zərurət yaratmırdı.  Lakin əvvəlcə İtaliyada, sonralar isə başqa ölkələrdə sənayenin və 

ticarətin şərtləndirdiyi xüsusi mülkiyyətin geniş inkişafı ciddi və dəqiq işlənmiş roma 

xüsusi hüququnun nüfuz gücünü yenidən zəruri etdi.  

Roma hüququ – xüsusi mülkiyyətin  üstünlük təşkil etdiyi cəmiyyətdə həyat 

şərtlərinin və yaranan mübahisələrin klassik təzahürüdür. Roma hüququnun məhz bu 

cəhəti onun orta əsrlər Avropasının əmlak-pul münasibətlərinə daxil olmasına şərait 

yaratmışdır. 

Resepsiya hələ orta əsrlər dövründə Avropa ölkələrinin hüquq texnikasında və 

başqa hüquqi hadisələrdə oxşar cəhətlərin yaranmasına səbəb oldu. 

Yeni dövrdə burjua inqilabları hüququn sosial təbiətini köklü şəkildə dəyişdi, 

feodal hüquq institutlarını ləğv etdi və qanunları roman – german hüququnun əsas 

mənbəyinə çevirdi. Qanuna milli hüquq sisteminin yaradılması üçün zəruri vasitə kimi 

baxılırdı. Qanunlara yetirilən bu diqqət məcəllələşdirmənin də həyata keçirilməsini 

şərtləndirdi. Bu sonuncu proses hüquqa müəyyənlik və aydınlıq gətirməklə onun tətbiqini 

asanlaşdırdı və kontinental Avropada hüquq normasına və bütövlükdə hüquqa baxışların 

formalaşmasının məntiqi yolla başa çatdırılmasına səbəb oldu.  
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Hüquq – kobud gücün alternativi, hüquqtətbiqetmə isə – hamının hamıya qarşı 

müharibəsi kimi qəbul olundu. Hüquq mədəniyyəti hər dövrdə bütün xalqları münaqişələri  

sülh yolu ilə həll etməsinə  kömək etmişdir. 

Məhz bu səbəblər qanunu roman-german hüququnun əsas mənbəyinə çevirərək 

hüququn məcəllələşdirilməsinə şərait və zərurət yaratdı.  

Kodifikasiya (məcəllələşdirmə) aktların həm zahiri, həm də daxili  işlənməsini 

əhatə edir. Kodifikasiya zamanı nəinki normativ aktların təsnifatı həyata keçirilir, həm də 

onların məzmununa əhəmiyyətli əlavə və dəyişikliklər edilir, köhnəlmiş prinsip və 

normalar ləğv edilir, yenilər yaradılır. O, yalnız dövlətin hüquqyaradıcı orqanları 

vasitəsilə realizə edilə bilər və hüquqyaradıcılığının növlərindən biridir. 

Beləliklə, roma-german hüquqa roma hüququnun əsasında yaranmaqla inkişafla 

bağlı həmin dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmış və müasir formasını almışdır. 

 

2. Roman-german (qitə) hüquq sisteminin xüsusiyyətləri. 

 

Roman – german hüquq sistemini başqa hüquq sistemlərindən fərqləndirən 

aşağıdakı xüsusiyyətləri qeyd etmək olar:  

Birincisi, onun roma hüququ ilə üzvi əlaqəsinin olması, onun roma hüququ 

əsasında yaranması və inkişaf etməsi.  

İkincisi, roman – german hüquq sistemi daha çox doktrinal və ideya – nəzəri 

səciyyə daşıyır. Bununla əlaqədar olaraq qərb ədəbiyyatında belə bir fikir hökm sürür ki, 

sivil hüquq sistemində alim – hüquqşünasların əsərləri məhkəmə qərarları kimi mühüm 

nüfuza malikdir. Onların əhəmiyyəti hüququn formalaşmağa başladığı dövrdə daha da 

artır. 

Üçüncü xüsusiyyət, hüququn mənbələri sistemində qanunun xüsusi yer tutmasıdır.  

Qanun  xüsusi qaydada qəbul edilən və ali hüquqi qüvvəyə malik olan, ictimai 

həyatın başlıca məsələlərinə dair dövlət iradəsini ifadə edən normativ-hüquqi aktdır. 

Qanunlar ali hakimiyyət orqanları tərəfindən (federasiya, yaxud onun üzvləri vasitəsilə) 

xüsusi qaydada, yaxud birbaşa xalq tərəfindən referendumla qəbul edilir. Onlarda ictimai 

və dövlət quruluşuna dair xalqın suveren iradəsi, dövlət aparatının təşkili prinsipləri və 
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fəaliyyəti, vətəndaşların hüquq və azadlıqları, iqtisadi və siyasi inkişafın mühüm 

məsələləri və s. ifadə olunur. Cəmiyyətin təsərrüfat və mədəni inkişafı, daha təhlükəli 

antictimai təzahürlərlə mübarizə qanunlar vasitəsilə gərəkli ictimai məcraya 

istiqamətləndirilir. Qanunların rolu ictimai həyatın yeniləşməsi zamanı, demokratiyanın 

inkişaf etdirilməsində, kütlələrin siyasi aktivliyinin yüksəldilməsində xüsusilə artır. 

Hüquqi keyfiyyətlərinə rəğmən qanunlar ali hüquqi qüvvəyə malikdir. Bu o 

deməkdir ki: 

1) bütün digər normativ-hüquqi aktlar qanunlardan mənbə götürməli və heç 

zaman onlara zidd olmamalıdır; digər normativ-hüquqi aktla qanun arasında ziddiyyətin 

varlığında sonuncu üstün qüvvəyə malikdir; 

2) qanunların heç bir digər orqanın təsdiqinə ehtiyacı yoxdur; 

3) onu qəbul etmiş orqandan başqa heç kim qanunu ləğv etmək, yaxud dəyişmək 

hüququna malik deyil. 

Qanunların ilkinliyi, onların ali hüquqi qüvvəsi və xüsusi qəbuletmə qaydası  

normativ aktın bu növünün əsas xüsusiyyətləri bunlardır. Buradan da onlara aid tələblər 

meydana çıxır;  

- qanunlar həqiqətən mühüm məsələləri tənzimləməlidir; 

- onlar məzmun və formasına görə təkmil olmalıdır; 

- onlara sözsüz riayət edilməlidir. 

Qanunların adi və konstitusion növlərini fərqləndirirlər. Sonunculara 

konstitusiyalar və ictimai və dövlət quruluşunun əsas məsələlərini tənzimləyən qanunlar 

aiddir. 

Dördüncü xüsusiyyət, hüququn ümumi (dövlət) və xüsusi (mülki – ailə, ticarət və 

s.) hüquq sahələrinə bölünməsidir. 

Hüquq sistemi öz  məzmununa və həcminə görə müxtəlif struktur ünsürlərini 

birləşdirən  çoxcəhətli hüquqi hadisədir. Bütöv bir qurum  olmaqla yanaşı, hüquq sistemi  

özünün tərkib hissələrinə bölünür. Bu hissələr öz aralarında qarşılıqlı əlaqədə olsalar da, 

müəyyən keyfiyyət  xüsusiyyətləri ilə bir-birindən fərqlənir.  
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Hüquq sahəsi hüquq sisteminin əsas ünsürüdür. Hüquq sahəsi müəyyən  növ ictimai 

münasibətləri tənzim edən hüquq normalarının nisbətən geniş birləşməsidir. Hüquq sahəsi 

nisbi muxtariyyətə malikdir və hüququn ümumi  sistemində müstəqil fəaliyyət göstərir. 

Hüquq sistemində hüquq sahəsinin mühüm rolu onunla izah olunur ki, o,  ictimai 

həyatın təşkilində əhəmiyyətli rol oynayan daha mühüm ictimai  münasibətləri 

tənzimləyir. 

Hüquq sahəsi – hüquq sisteminin müəyyən növ ictimai münasibətləri tənzimləyən 

hüquq normalarından ibarət olan nisbətən müstəqil hissəsidir. 

Hüquq sahəsi – cəmiyyət həyatının müəyyən sahələrində mövcud olan və  

xaraktercə bir-birinə yaxın, həmcins olan ictimai münasibətləri nizamlayan,  bir-birilə 

qarşılıqlı əlaqədə olan normalar məcmusudur. Belə ki,  əmlak və bəzi  şəxsi qeyri-əmlak 

münasibətlərini tənzimləyən hüquq normaları mülki-hüquq sahəsini, torpaq 

münasibətlərini tənzimləyən hüquq normaları isə torpaq hüquq sahəsini əmələ gətirir. 

Dövlətdə maliyyə münasibətlərinin xarakterini müəyyən edən normaların məcmusu 

maliyyə hüququnu təşkil edir. 

Ən nəhayət, roman – german hüquq sisteminin başlıca xüsusiyyəti onun 

məcəllələşdirilmə səciyyəsidir. 

Başqa xüsusiyyətləri də fərqləndirmək olar. Məsələn, mülki və kommersiya 

hüquqlarının müstəqil xarakter daşıması. Bu sistemdə ticarət hüququna xüsusi yer 

verilməsi və bir çox ölkələrdə mülki məcəllə ilə yanaşı ticarət məcəlləsinin də mövcud 

olması və s. Belə məcəllələr Belçikada (1807), Avstriyada (1862), Fransada (1807), 

Almaniyada (1897), İspaniyada (1829, 1885), Niderlandda (1838) və başqa ölkələrdə 

fəaliyyət göstərir. 
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3. Roman-german (qitə) hüquq sisteminin mənbələri və strukturu. 

Hüquq ədəbiyyatında tez-tez rastlaşdığımız anlayışlardan biri də «hüququn 

mənbəyi» anlayışıdır. Lakin bu anlayış birmənalı anlayış deyil. 

 «Hüququn mənbəyi» çoxmənalı anlayış olduğuna və fikir dolaşıqlığı yaratdığına 

görə, hətta alimlərdən bəziləri onun əvəzinə «hüququn forması» anlayışına müraciət 

etməyi daha məqbul hesab edir. Bəziləri onları bir-birindən fərqləndirməyə və ayrı-ayrı 

mənalarda işlətməyə üstünlük verir. Alimlərin bir qismi isə onları eynimənalı anlayışlar 

kimi qəbul edir və ya problemin tam həll olunması mümkün olmadığına görə hər ikisini 

eyni mənada işlətməyi təklif edir. 

 «Hüququn mənbəyi» anlayışının izahını verməzdən əvvəl, bir balaca onun müxtəlif 

mənalarda işlədilməsi məsələsinə toxunaq və ilk olaraq qeyd edək ki, bu anlayış uzun 

müddətdir ki, qnoseoloji, genetik, maddi, ideoloji və formal-yuridik mənalarda işlədilir. 

Qnoseoloji mənada götürdükdə, hüququn mənbəyi hüququn dərkedilmə vasitəsi 

kimi başa düşülür.  

Həmin yanaşmaya görə, nə vaxtsa hüquqi akt  kimi qüvvədə olan Hammurapı 

qanunları, Manu Qanunları, XII Cədvəl Qanunu, Bizans imperatoru Yustinianın 

hazırlatdığı məcəllə və s. normativ xarakterli tarixi mətnlər hüququn mənbələri kimi qəbul 

olunur. 

«Hüququn mənbəyi» anlayışı genetik mənada işlədildikdə hüququn, normativ 

aktların yaranmasını şərtləndirən, yəni onların müəyyənləşməsi üçün öz  iradəsini ifadə  

edən qüvvə  hüququn mənbəyi  hesab olunur. Bu halda hüququn yaranmasını şərtləndirən 

qüvvə hüquq düşüncəsinin, hüquqi dərketmənin tipindən asılı olaraq müəyyənləşir və 

həmin qüvvə müxtəlif əsaslarla, yəni bir-birindən fərqlənən yanaşmalar əsasında şərh 

olunur.  

Teoloji yanaşmaya görə, bütün varlığı, o cümlədən insanı yaradan, onun təbiətini 

müəyyənləşdirən tanrının yaradıcı qüvvəsi, iradəsi hüququn genetik mənbəyi kimi çıxış 

edir. 

Hüquqi etatizmin tərəfdarları hesab edirlər ki, hüquq normalarından, normativ-

hüquqi aktlardan təşkil olunan hüquq dövlətin iradəsi əsasında müəyyənləşir və bu 

baxımdan dövlət hüququn genetik mənbəyidir. Hüquqi etatizm ifrat şəkildə özünü 
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göstərdikdə  hüquq ancaq dövlətin, dövlət hakimiyyətinin yaratdığı «məhsul» hesab 

olunur. 

Sosioloji yanaşmadan çıxış edənlər cəmiyyəti hüquq münasibətlərinin yarandığı 

məkan və hüquq hadisələrini şərtləndirən mühit kimi qəbul etməklə, həm də, onu hüququn 

genetik mənbəyi hesab edirlər.  

Təbii hüquq nəzəriyyəsindən irəli gələn yanaşmaya görə, insanın obyektiv təbiəti və 

ondan irəli gələn təbii keyfiyyətlər, tələblər hüququn genetik mənbəyini təşkil edir. 

 Psixoloji nəzəriyyəni təmsil edən, həmçinin subyektiv təfəkkürü, şüuru əsas götürən 

alimlərin mövqeyinə görə isə fərdi psixika və subyektiv şüur hüququn genetik mənbəyini 

təşkil edir. 

 Cəmiyyətin mövcudluğunun maddi əsası, yəni cəmiyyətin mövcudluğunun sosial-

iqtisadi şərtlərindən irəli gələn tələbatlar, onların ödənilməsinə yönələn istehsal və digər 

bazis münasibətləri maddi mənada hüququn mənbəyi hesab olunur. 

 İdeoloji mənada hüququn mənbəyi cəmiyyətin daşıdığı hüquq düşüncəsi, hüquqi 

doktrinalar, hakim hüquqi ideologiyadır. 

 «Hüququn mənbəyi» anlayışı yuridik mənada baxıldıqda isə, ümumməcburi 

davranış qaydalarının (hüquq normalarının) möhkəmləndirilmə, həmçinin ifadə forması 

və üsulu hüququn mənbəyi kimi başa düşülür. 

 Müxtəlif mənalarda başa düşülməsinə baxmayaraq, «hüququn mənbəyi» anlayışı 

daha çox yuridik mənada  işlədilir və onun, məhz, bu mənada  izahına daha çox üstünlük 

verilir.  

Beləliklə, dövlət iradəsinin ümumməcburi hüquq normaları kimi ifadəsinin üsul və 

formaları yuridik mənada hüquq mənbələri hesab olunur. Bu halda, hüquq normasının 

zahiri ifadə və cəmiyyətə çatdırılma formaları və üsulları əsas götürülür. Hüquq 

normasının zahiri ifadəsi deyərkən, onun məzmununun zahiri ifadəsi, daha doğrusu 

normanın məzmununun zahiri ifadə forması nəzərdə tutulur. Nəzəriyyəçilərin fikrincə, 

hüquq normasının ümumməcburiliyi onun müəyyən formada ifadə olunması ilə mümkün 

olur. Ümumməcburi davranış qaydasının ifadə forması ona hüquq norması keyfiyyətini 

qazandırır və hüququn mənbələrinin əhəmiyyəti bununla üzə çıxır. 
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Beləliklə, müasir dövrün hüquq düşüncəsindən çıxış edərək deyə bilərik ki, hüquq 

normalarının dövlət iradəsinə söykənən ifadə formaları və üsulları hüququn yuridik 

mənbələridir. 

Roman – german hüquq sistemində hüququn mənbəyinin vahid anlayışı və ona 

vahid baxış yoxdur. Hüququn mənbəyi daha çox səlahiyyətli dövlət orqanlarının 

aktlarında ifadə olunan və rəsmi – müəyyən xarakter daşıyan normaların toplusu kimi 

başa düşülür.  

Mütəxəssislər roman – german hüquq sistemini və ingilis – sakson hüququnu 

müqayisə edərkən, ənənəvi fərq kimi, birincinin öz təbiətinə görə qanun əsas 

götürülməklə statut hüququ olmasını, ikincinin isə məhkəmə, presedent hüququ olmasını 

qeyd edirdilər. Statut hüququ dedikdə bir qayda olaraq, normalar sistemindən ibarət olan 

hüquq başa düşülür. Dar mənada “statut “ termini və “qanun” anlayışı sinonim kimi 

işlənir. 

Roman – german hüquq ailəsinə daxil olan mənbələr aşağıdakılardır:  

1) qanun başda olmaqla, bütün normativ aktlar;  

Normativ hüquqi aktlar hüquq mənbəyinin əsas növüdür. Normativ-hüquqi akt 

dövlət hakimiyyəti orqanlarının hüquqyaratma fəaliyyəti, habelə ümumxalq səsverməsi 

(referendum) nəticəsində yaranan, hüquq normaları müəyyən edən, onları dəyişdirən, 

yaxud ləğv edən aktdır. Bu aktlar hüquq normalarından, yəni ümumi xarakterli davranış 

qaydalarından ibarətdir. Normativ-hüquqi akt özündə hüquq norması əks etdirən 

hüquqyaratma aktıdır. 

 Hüququn müasir mənbələri arasında normativ-hüquqi akt aparıcı yer tutur. O, 

özündə dövlət tərəfindən müəyyən edilən və mühafizə olunan ümumməcburi davranış 

qaydalarını birləşdirir. Normativ aktlar bir dəfə deyil, hüquqi qüvvədə olduğu müddət 

ərzində dəfələrlə tətbiq olunur. Normativ hüquqi aktların qəbul edilməsində, 

dəyişdirilməsində və ləğv edilməsində hüquqyaratma fəaliyyəti müstəsna rol oynayır. 

Normativ-hüquqi aktları qəbul edən subyektlərdən və onların hüquqi əhəmiyyətindən asılı 

olaraq hüquqyaratmanın 2 əsas forması mövcuddur: birbaşa hüquqyaratma və dövlət 

hüquqyaratması. 
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 Birbaşa hüquqyaratma – referendum (ümumxalq səsverməsi) yolu ilə normativ-

hüquqi aktın qəbul edilməsində özünü göstərir. Birbaşa hüquqyaratma nəticəsində 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və mühüm əhəmiyyət kəsb edən qanunlar 

qəbul edilir, konstitusiyaya dəyişikliklər edilir.  

 Dövlət hüquqyaratması  dövlət hakimiyyəti orqanları (Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanları) tərəfindən öz səlahiyyətləri çərçivəsində normativ-hüquqi aktın 

qəbul edilməsidir. 

 Hüququn digər mənbələrindən fərqli olaraq normativ aktlar ictimai inkişafın 

dəyişilən tələbatını daha tam və operativ surətdə əks etdirir. Azərbaycan Respublikasında 

hüququn mənbələrini normativ hüquqi aktlar təşkil edir. 

 «Normativ-hüquqi aktlar haqqında» 2011-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası 

qanununa əsasən normativ-hüquqi akt- tənzimlənməsi Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyası ilə, qanunla və ya fərmanla dövlət orqanının səlahiyyətlərinə aid edilən 

məsələlər üzrə həmin dövlət orqanı tərəfindən və ya referendum yolu ilə qəbul edilmiş, 

hamı üçün məcburi davranış qaydalarını əks etdirən, qeyri-müəyyən subyektlər dairəsi 

üçün və dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş müəyyən formalı rəsmi sənəddir. 

 Respublikamızda hüququn mənbələrinə hər şeydən əvvəl qanunlar aid edilir. Qanun 

dövlətin ali nümayəndəli orqanı tərəfindən qəbul edilən və yüksək hüquqi qüvvəyə malik 

olan normativ-hüquqi aktdır. 

 Azərbaycan Respublikasında qanunlar Azərbaycan Respublikasının parlamenti-

Milli Məclis tərəfindən Konstitusiyaya uyğun olaraq qəbul olunur. Qanun, habelə 

bilavasitə xalq tərəfindən-referendum (ümumxalq səsverməsi) yolu ilə də qəbul edilə 

bilər. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası – dövlətin ali qanunu 12 noyabr 

1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilmişdir. 

 Dövlətin normativ-hüquqi aktları sistemində qanunlar aparıcı və müəyyənedici rol 

oynayır. Dövlətin ali qanunu  Konstitusiyası başqa qanunlardan fərqli olaraq təsisedici, 

birbaşa xarakter daşıyır. Konstitusiya bütün hüquq sisteminin başlanğıcı kimi hüququn 

əsas mənbəyidir. O, cari qanunvericilik üçün hüquqi bazadır və onun xarakterini müəyyən 

edir. Konstitusiya ən yüksək hüquqi qüvvəyə malikdir. Konstitusiyanın aliliyi onda 
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təzahür edir ki, bütün qanunlar və dövlət orqanlarının digər aktları onun əsasında və ona 

uyğun olaraq qəbul edilir. 

 Hüquq mənbəyi kimi qanunqüvvəli aktlar içərisində Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin fərmanları, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları və 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının  aktları mühüm yer tutur. Qanunqüvvəli aktlar 

qanuna uyğun olaraq və onların icrası üçün qəbul edilən normativ hüquqi aktlardır. 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları qanunqüvvəli aktlar içərisində öz 

əhəmiyyətinə görə fərqlənir. Bu onunla izah olunur ki, bir çox hallarda Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən qəbul edilən qanunların tətbiq edilməsi ilə bağlı 

məsələləri özündə əks etdirir. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

fərmanları qanunlardan sonra əsas yer tutur. 

 Qanunlardan fərqli olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları 

normativ və ya qeyri-normativ ola bilər. Normativ fərmanlar, digər normativ aktlar kimi, 

hüquq norması ifadə etməklə uzun müddət qüvvədə olması və dəfələrlə tətbiq edilməsi ilə 

səciyyələnir. Qeyri-normativ fərmanlar hüquq normalarının tətbiqi aktı olub fərdi xarakter 

daşıyır. Konkret şəxsin təltif olunması haqqında fərmanı buna misal göstərmək olar. 

 Aşağıdakı cəhətlərinə görə, qanunvericilik sistemində qanunlar qanunqüvvəli 

aktlardan fərqlənirlər və onlardan üstün hüquqi qüvvəyə malikdirlər: 

1. Qanunu qanunqüvvəli aktlardan fərqləndirən  əsas cəhət qanunun qəbul 

edilməsinin Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müstəsna səlahiyyətinə aid 

olmasıdır. Bu mühüm funksiyasının yalnız Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

səlahiyyətinə aid edilməsi hüquqyaratma prosesinin sabitləşdirilməsi zərurətindən irəli 

gəlir. 

2. Qanunun yüksək hüquqi qüvvəyə malik olması o deməkdir ki, qanun yalnız 

qanunvericilik qaydasında və ancaq onu qəbul etmiş orqan tərəfindən ləğv oluna bilər. 

3.  Qanun daha mühüm ictimai münasibətləri nizama salır. Ümumilikdə, normativ-

hüquqi akt müasir dövlətin hüququnun əsas mənbələrindən biridir. 

2) adət hüququ adlanan normalar sistemini təşkil edən adətlər;  

Hüquqi adətlər elə adətlərdir ki, dövlət onlara hüquqi xarakter verir və məcburetmə 

qüvvəsi ilə onları təmin edir. İnsanlar tərəfindən müəyyən hərəkətlərin uzun zaman 
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təkrarlanması nəticəsində təşəkkül taparaq sabit norma kimi möhkəmlənən və dövlət 

tərəfindən sanksiyalaşdırılan davranış qaydası hüquqi adət adlanır. Dövlət yalnız onun 

mənafeyinə cavab verən adətləri sanksiyalaşdırır. Sanksiyalaşdırılmış adətlər 

ümumməcburi davranış qaydası xarakteri kəsb edir. Qədim hüquqi adətlərə quldarlıq 

hüququnun XII Cədvəl Qanunları, Drakont qanunları, Hammurapi qanunları və s. kimi 

mənbələri nümunədir. 

 Hüquqi adəti belə anlamaq lazımdır ki, o, dövlətdən asılı olmayaraq təşəkkül tapmış 

və cəmiyyət üzvlərinin şüurunda məcburi mahiyyət kəsb etmişdir. Hüquq ədəbiyyatında 

hüquqi adətlərə münasibət birmənalı deyildir. Bəziləri qeyd edirlər ki, hüququn digər 

mənbələri arasında adətlər aparıcı rol oynayır. Belə bir fikir hüququn sosioloji və xüsusən 

də tarixi məktəbləri üçün xarakterikdir. 

 Hüquqi pozitivizm isə əksinə, adəti müasir həyatda mühüm əhəmiyyətə malik 

olmayan köhnəlmiş hüquq mənbəyi hesab edir. 

Hüquqi pozitivizmin nümayəndələri qanunu (normativ-hüquqi aktı) hüququn 

başlıca və üstünlük təşkil edən mənbəyi hesab edirlər. 

3) məhkəmə təcrübəsi, məhkəmə presedenti; 

Məhkəmə presedenti məhkəmə, yaxud inzibati orqanların qərarlarının digər 

analoji işlərin həllində rəhbər tutulmasıdır. Hüquqi presedent müasir dövrdə hüququn 

geniş yayılmış mənbələrindən biridir. Hüquqi presedent dedikdə, konkret hüquqi işlər üzrə 

dövlətin ümumməcburi əhəmiyyət verdiyi məhkəmə qərarları və inzibati qərarlar başa 

düşülür.  

 Məhkəmə presedenti və inzibati presedent fərqləndirilir. Hüquqi presedentin 

mahiyyəti ondan ibarətdir ki, konkret iş üzrə məhkəmə orqanının və ya inzibati orqanın 

əvvəllər çıxardığı qərar sonradan oxşar işlərin həlli zamanı hüquq norması qüvvəsinə 

malik olur. 

 Məhkəmə presedenti o zaman hüquq mənbəyi hesab olunur ki, konkret iş üzrə 

məhkəmənin qəbul etdiyi qərarın gələcəkdə oxşar işlərin həllində məhkəmədə ümumi 

qərarı mahiyyətcə hüquq normasına çevirir və ona ümumməcburi qayda kimi istinad edilə 

bilər. 
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 Məhkəmə presedenti xüsusən Böyük Britaniyada geniş yayılmışdır. Ümumiyyətlə 

presedent hüququnun vətəni İngiltərədir. Burada ümumi hüquq kral məhkəmələri 

tərəfindən yaradılmış və öz əsasına görə məhkəmə təcrübəsi hüququ olmuşdur. İngiltərə 

məhkəmələri hazırkı dövrdə də hüquq normalarını nəinki tətbiq edir, həm də yeni hüquq 

normaları yaradırlar. 

 ABŞ-da hüququn mənbəyi kimi presedentə münasibət sadədir, burada məhkəmə 

təcrübəsinin dəyişilməsinə yol verilir. Roman-alman (qitə) hüquq sistemi ölkələrində 

məhkəmə təcrübəsinin rolu, əsasən, qanunun təfsiri (izahı) qüvvəsindən kənara çıxmır. 

Hesab edilir ki, hüquqyaratma müstəsna səlahiyyətdir. 

Azərbaycan Respublikasında məhkəmə praktikasında məhkəmə qərarlarına 

yanaşma aşağıdakı kimi ifadə olunur: məhkəmənin vəzifəsi norma yaratmaq yox, mövcud 

normaları tətbiq etməkdir. 

 Bəzi ölkələrdə hüquq mənbəyi kimi dini müddəalar və baxışlar əsas götürülür. 

Məsələn, müsəlman hüququnun əsasında dörd mənbə durur:  

1) Quran – müsəlmanların müqəddəs kitabı; 

2) Sünnə – Məhəmməd peyğəmbərin hərəkətləri və kəlamları toplusu; 

3) İcma – görkəmli müsəlman alimlərinin şərhində Quranın müddəa-larının 

konkretləşdirilməsi; 

4) Qiyas – müsəlman hüququnun göstərilən mənbələri ilə əhatə olunmayan 

məsələlər haqqında analogiya üzrə mühakimə. 

4) beynəlxalq müqavilələr;  

 Beynəlxalq müqavilələr dövlətlər və beynəlxalq hüququn digər subyektləri 

arasındakı qarşılıqlı münasibətləri tənzimləyir. Beynəlxalq müqavilələr hüquq qaydasının 

və xarici dövlətlərlə münasibətləri sabitliyi  üçün çox vacibdir. 

 Beynəlxalq müqavilə – dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən yazılı formada 

bağlanılan və beynəlxalq hüquqla nizama salınan beynəlxalq razılaşmadır. 

 Beynəlxalq hüquqda ikitərəfli və çoxtərəfli, siyasi (müttəfiqlik haqqında, qarşılıqlı 

yardım haqqında, sülh müqavilələri və s.) və iqtisadi (ticarət müqavilələri, gömrük 

məsələləri üzrə sazişlər və s.) müqavilələr fərqləndirilir.  
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 1991-ci ilin sonunda Azərbaycan Respublikası müstəqil bir dövlət kimi yeni hüquq 

məkanı – beynəlxalq hüquq sisteminə daxil oldu. Bu gün Azərbaycan Respublikası 

dövlətlərarası münasibətlərin, demək olar ki, bütün sahələrini əhatə edən zəngin 

beynəlxalq hüquq və vəzifələr «ehtiyatına», başqa sözlə desək beynəlxalq hüquq bazasına 

malikdir. 

 Beynəlxalq müqavilələr Azərbaycan Respublikasının xarici dövlətlərlə və xarici 

təşkilatlarla münasibətlərini tənzimləyir. Həmin müqavilələr Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasına və qanunlarına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası adından buna 

səlahiyyəti olan müvafiq dövlət orqanları tərəfindən bağlanılır. Təsdiq edildikdən sonra 

həmin beynəlxalq müqavilələr Azərbaycan Respublikasının ərazisində məcburi qüvvəyə 

malik olur. 

 Beynəlxalq və milli hüququn qarşılıqlı təsiri daxili və xarici siyasətin qarşılıqlı 

əlaqəsi kimi obyektiv amillə şərtlənir. Belə bir qarşılıqlı təsirin təkmilləşdirilməsində 

əhəmiyyətli hal dövlətin hüquqyaratma prosesində həm milli hüquq normalarının, həm də 

beynəlxalq hüquq normalarının yaradıcısı qismində çıxış etməsidir. 

 Beynəlxalq müqavilələrin və milli hüquq normalarının qarşılıqlı əlaqəsindən irəli 

gələn yanaşma üsuluna görə xarici dövlətləri üç qrupa bölmək olar: 

1) Konstitusiyalarında  milli qanunvericiliyin hüquqi qüvvəsi beynəlxalq 

müqavilələrdən üstünlük təşkil edən dövlətlər (Norveç, Danimarka, İngiltərə); 

2) Konstitusiyalarında  beynəlxalq müqavilələrin hüquqi qüvvəsi milli 

qanunvericilikdən üstünlük təşkil edən dövlətlər (Rusiya, Fransa, AFR); 

3) Konstitusiyalarında  milli qanunvericilik ilə beynəlxalq müqavilələrin eyni 

hüquqi qüvvəsini nəzərdə tutan dövlətlər (Polşa, İsveçrə, Belçika). 

 Rusiya Federasiyası Konstitusiyasının 15-ci maddəsinin dördüncü hissəsinə uyğun 

olaraq; beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınmış prinsipləri, normaları, habelə Rusiya 

Federasiyasının beynəlxalq müqavilələri onun hüquq sisteminin tərkib hissəsidir. Rusiya 

Federasiyasının beynəlxalq müqavilələrdə, qanunlardan fərqli olaraq başqa qaydalar 

müəyyən edilərsə, beynəlxalq müqavilələrin qaydaları tətbiq edilir. Oxşar müddəalar AFR 

Konstitusiyasında da mövcuddur. Həmin Konstitusiyanın 25-ci maddəsində deyilir: 

«Beynəlxalq hüququn ümumi normaları Federasiya hüququnun tərkib hissəsidir. Bu 
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normalar qanunlardan üstün tutulur və federasiya sakinləri üçün bilavasitə hüquq və 

vəzifələr doğurur». 

 Məlumdur ki, beynəlxalq hüquq normaları yalnız daxili hüquq sistemlərinin iştirakı 

ilə lazımi qaydada realizə oluna bilər.  

 Praktikadan irəli gələrək, beynəlxalq müqavilələrin dövlətdaxili qüvvəsinin təmin 

edilməsinin 3 əsas üsulunu ayırmaq olar: 

  qəbuletmə; 

  inkorporasiya; 

  transformasiya. 

 Qəbuletmə onu bildirir ki, beynəlxalq müqavilə müddəaları daxili hüquq sistemində 

olduğu kimi, özü-özlüyündə qüvvədə olur. Onlar öz beynəlxalq xarakterini və mənşəyini 

saxlayır. Lakin milli hüquq qaydası çərçivəsində tətbiq olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, 

bu üsula çox nadir hallarda təsadüf olunur. İnkorporasiya zamanı beynəlxalq müqavilə 

normaları daxili hüquqa mahiyyətcə daxil edilir və milli hüquq kimi tətbiq olunur. 

 Transformasiya isə o deməkdir ki, bu halda müqavilə müddəaları dövlətdaxili 

hüquqa ayrı-ayrı qanunvericilik aktları, yəni əlavə və dəyişikliklər vasitəsilə daxil edilir 

(transformasiya edilir). 

 Azərbaycan Respublikası inkorporasiya yolunu seçmişdir. Belə ki, 

Konstitusiyamızın 148-ci (II) maddəsinə görə, «Azərbaycan Respublikasının tərəfdar 

çıxdığı beynəlxalq müqavilələr Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminin 

tərkib hissəsidir». 

 Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 148-ci maddəsinə əsasən tərəfdar 

çıxdığımız beynəlxalq müqavilələr milli hüquq sisteminin ayrılmaz hissəsi kimi birbaşa 

hüquqi qüvvəyə malikdirlər və məhkəmələr və digər dövlət orqanları tərəfindən adi 

qanunlar kimi tətbiq olunacaqdır. Başqa sözlə, «beynəlxalq hüquq – ölkə hüququnun bir 

hissəsidir» ifadəsi «beynəlxalq hüquq ölkə daxilində birbaşa tətbiq olunur» ifadəsi ilə eyni 

deyil. 

 Beynəlxalq müqavilə ilə dövlətdaxili hüquq ziddiyyət təşkil edəndə məhkəmə bu 

müddəaları ləğv edə və ya dəyişdirə bilməz, yalnız həmin müddəaların tətbiqindən imtina 

edir. Dövlətdaxili hüquq norması qüvvədə qalır. Lakin bu zaman Azərbaycanın öz 
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qanunvericiliyini beynəlxalq hüquqa uyğunlaşdırmaq kimi beynəlxalq öhdəliyi haqqında 

məsələ ortaya çıxır. 

 Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 151-ci maddəsində beynəlxalq 

müqavilələrin Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə aid olan normativ 

hüquqi aktlardan üstün qüvvəyə malik olması göstərilmişdir. 

 Yalnız Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və referendumla qəbul edilən 

aktlar bu qaydada istisnalıq təşkil edir. 

 Göstərilən qaydanın Konstitusiyada müəyyənləşdirilməsini, beynəlxalq hüququn 

subyekti kimi, Azərbaycan Respublikası tərəfindən beynəlxalq hüququn ən vacib 

prinsiplərindən biri olan beynəlxalq öhdəliklərin vicdanla yerinə yetirilməsini şərtləndirən 

əsas amillərdən biri hesab etmək olar. 

 Azərbaycanın «beynəlxalq hüquq bazasında», dövlətimizin bu günə qədər 

qoşulduğu universal sazişlər xüsusi yer tutur. Həmin sazişlərin içərisində aşağıdakıları 

göstərmək olar: 

 İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında 1966-cı il Beynəlxalq Paktı 

(qoşulma tarixi-21 iyul 1992-ci il); 

 Vətəndaş və siyasi hüquqlar haqqında 1966-cı il Beynəlxalq Paktı (21 iyul 1992-

ci il); 

 Uşaq hüquqları haqqında 1989-cu il Konvensiyası (21 iyul 1992-ci il); 

 Ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında 1965-ci il Beynəlxalq 

Konvensiya (31 may 1996-cı il); 

 Genosid cinayətinin ödənilməsi və cəzalandırılması haqqında 1948-ci il 

Konvensiyası (31 may 1996-cı il); 

 İşgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya insan ləyaqətini alçaldan rəftar və ya 

cəza əleyhinə 1948-ci il Konvensiyası (31 may 1996-cı il) və başqaları. 

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin 

qanunvericilik sisteminin tərkib hissəsi elan olunması qanunvericilik praktikasında yeni 

haldır. Bu müddəanın qəbul edilməsi dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən beynəlxalq 

hüququn əsas mənbəyi olan beynəlxalq müqavilələrin tətbiq edilməsinə geniş imkan 

yaradır. 
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5) hüququn ümumi prinsipləri: 

Hüququn ümumi prinsipləri bütövlükdə hüququn və ya onun müəyyən sahələrinin 

ilk başlanğıcları, əsas və prinsipial müddəalarıdır. Hüququn ümumi prinsiplərinin 

hüququn mənbəyi kimi çıxış etməsi konkret norma olmadıqda münasibətin tənzimlənməsi 

və ya məhkəmə tərəfindən mübahisənin həll olunması, işə baxılması üçün əsas 

prinsiplərin rəhbər tutulması ilə bağlıdır. Bu, yəni ümumi prinsiplərin hüququn mənbəyi 

kimi çıxış etməsi, yalnız bəzi dövlətlər üçün (məsələn; Fransa, Rusiya Federasiyası) 

xarakterikdir. 

5) doktrinalar: 

Doktrinal mətnlər yüksək nüfuza malik hüquqşünaslar, hüquqşünas-alimlər 

tərəfindən hazırlanan və münasibətlərin tənzimlənməsi üçün tətbiq olunan doktrinalardır. 

Doktrinalarda hüquqi əhəmiyyətli müddəalar, ideyalar ifadə olunur. Onlar sırf hüquqi və 

ya dini-hüquqi xarakterə malik ola bilər. Məsələn, Qədim Romada bəzi hüquqşünasların 

əsərləri məhkəmələr tərəfindən hüquqi əhəmiyyətli mətnlər kimi tanınmış və işlərə 

baxılarkən həmin mətnlərin müddəaları tətbiq olunmuşdur. İslam hüququnun inkişafında 

dini hüquqi xarakterli doktrinalar fiqh məktəbləri çox mühüm rol oynamışdır. Yəhudi 

hüququnun inkişafı bütünlüklə doktrinalara əsaslanır. 

Hüququn mənbələri sistemində adətlər özünəməxsus yer tutur. O «qanuna əlavə», 

«qanundan başqa» və bəzən də «qanuna qarşı» formalarda fəaliyyət göstərə bilərdi. 

Məhkəmə təcrübəsinə münasibət müxtəlifdir. O daha çox ikinci dərəcəli (əlavə) 

mənbələrə aid edilir. 

Roman – german hüquq sistemli ölkələrdə hüququn ümumi və xüsusi sahələrə 

bölünməsi qəbul edilmişdir. Bu bölgü çox ümumi xarakter daşıyır. Ümumi hüquqa, dövlət 

orqanlarının statusunu və fəaliyyət qaydasını müəyyən edən sahələr və fərdi institutlar aid 

edilir. Xüsusi hüquqa isə fərdlərarası münasibətləri tənzim edən sahələr və institutlar 

daxildir. Bölgü üçün əsas meyar ümumi və xüsusi mənafelərdir (maraqlardır). Müasir 

dövrdə belə bölgü bir çox hüquq sistemləri üçün adi hala çevrilib. Lakin ilkin və orta 

əsrlər dövründə bu bölgü yalnız roman – german hüququna xas idi. 
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Roman – german hüquq sisteminə daxil olan milli hüquq sistemlərində hüququn 

sahələrə və institutlara ayrılması geniş yer tutur. Bu cür bölgü sistemlərinin mövcudluğu 

roma hüququnun təsiri ilə əlaqələndirilir.  

Fransanın hüquq sistemində ümumi hüquq sahələrinə ; konstitusiya hüququ; 

inzibati hüquq; maliyyə hüququ və beynəlxalq hüquq aid edilir. Xüsusi hüquq sahələri: 

mülki (xüsusi) hüquq, kommersiya hüququ (ticarət və dəniz hüququ), cinayət prosessual 

hüququ, cinayət hüququ əmək hüququ ,kənd təsərrüfatı hüququ, sənaye mülkiyyəti 

hüququ, əqli mülkiyyət hüququ, hava hüququ və beynəlxalq xüsusi hüquq hesab olunur. 

Beynəlxalq xüsusi hüquq: xaricilərin hüquqi vəziyyətini müəyyən edir, hüququn 

kolliziyasına və mülki işlərə  baxılması qaydasını özündə ehtiva edir. 
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SUAL 4. Skandinav və Latın Amerikası ölkələrinin hüquq sistemləri. 

Əksər Avropa ölkələrində hüquq sahələrinin təsnifatı alman variantına uyğun gəlir 

(İsveçrə, İspaniya və Avstriya). İtaliya, Belçika və Hollandiya fransız sxemindən istifadə 

etməklə belə bir qeyd – şərt müəyyən edir: mülki prosessual hüquq və müflisləşmiş 

borclular haqqında qanunlar maddi hüquqdan fərqli olaraq xüsusi hüququn formal 

hissəsini təşkil edir. Ümumi hüquqdan fərqli olaraq xüsusi hüququn böyük hissəsi 

məcəllələşdirilib. Ümumi hüquqda isə konstitusiya və məcəllə xarakteri daşımayan digər 

qanunlar üstünlük təşkil edir. 

Bir sıra səbəblər üzündən Avropa hüdudlarından kənarda qalan bir çox milli 

hüquq sistemləri müəyyən qeyd – şərtlə roman – german hüquq ailəsinə aid edilə bilər. 

Latın Amerikası hüququ belə hüquq sistemlərindən biridir. Qərb komparativistlərindən bir 

çoxu Latın Amerikası ölkələrini roman – german hüquq ailəsinə daxil etsələr də onları bu 

sistemin daxilində ayrıca qrup kimi təsnif etməyi zəruri hesab edirlər. 

Yaxınlıq, özünü birinci növbədə ,onun məcəllələşdirilmiş hüquq olmasında 

göstərir. Həm də məcəllələr Avropa nümunələri üzrə tərtib olunmuşdur. Buna müvafiq 

olaraq oxşar hüquq sistemləri normaların mücərrəd xarakter daşıması formalaşdı.   

Avropa modelinin əsas götürülməsi müstəmləkə hüququ olan ispan və portuqal 

hüququnun institutları və kateqoriyalarından istifadə edilməklə qurulmuşdur. Doktrinal 

xarakter daşıyan digər sənəd braziliyalı Tekser de Freytas tərəfindən hazırlanan 

«məcəllələşdirmə və sistemləşdirmə hüququ haqqında» işdir. Bu iki sənəd əsasında 1887- 

ci ildə Sarsfild tərəfindən Argentinanın Mülki Məcəlləsi hazırlanmışdır. Uruqvayda da bu 

proses eyni qaydada həyata keçirildi.  Paraqvay Argentina modelini, Kolumbiya və 

Ekvador isə bəzi yeniliklərlə Çilinin Mülki Məcəlləsini resepsiya etmişdir. Bunun ardınca 

digər hüquq sahələrinin, o cümlədən ticarət məcəlləsinin sistemləşdirilməsi həyata 

keçirildi. 

Latın Amerikası ölkələrinin ABŞ-dan məhkəmə sisteminin qurulması və fəaliyyəti 

prinsiplərini əks etmələrinə baxmayaraq, burada ABŞ-dan fərqli olaraq məhkəmə 

təcrübəsi hüququn mənbəyi hesab olunmur (əksər ölkələrdə).  

Bir sıra səbəblərə görə (müstəmləkəçilik, ekspansiya, resepsiya, ideoloji təsir) 

Avropadan kənarda yerləşən bir çox milli hüquq sistemləri   var ki, onların bəzilərini 
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qeyd-şərtlərlə roman-german hüquq ailəsinə aid etmək olar. Bunlar birbaşa olaraq roman-

german hüquq ailəsinə aid edilməsələr də, ona yaxın hüquq sistemləri hesab olunurlar. 

Belə hüquq sistemlərinə  Latın Amerikası və Skandinaviya ölkələrinin hüquq sistemləri 

aid edilir. 

Baxmayaraq ki, Latın Amerikası ölkələrinə nisbətdə Şimali Avropa ölkələri - İsveç, 

Norveç, Danimarka, İslandiya, Finlandiya coğrafi cəhətdən roman-german hüquq ailəsinə 

yaxın ölkələrdir, onları bu hüquq ailəsinə aid etmək əhəmiyyətli dərəcədə çətinliklər 

yaradır. Bəzi Avropa müəllifləri isə Skandinaviya hüququnun özünəməxsusluğu və 

muxtariyyətini əsas gətirərək ümumiyyətlə onların bu ailəyə aidiyyatını inkar edirlər.  

Aşağıdakı fərqli cəhətlər mövcuddur: 

1. Skandinaviya ölkələrinin hüquq sisteminin inkişafında roma hüququnun rolu 

Fransa və Almaniya hüququ ilə müqayisədə az olmuşdur. Bu şimal dövlətlərində Fransa 

Mülki Məcəlləsinə və Almaniya Mülki Qanunvericiliyinə bənzər məcəllələr yoxdur.  

2. Kontinental Avropa ölkələrinə nisbətən burada məhkəmə təcrübəsi daha 

əhəmiyyətli rol oynayır. Şimal hüquq sistemləri arasında sıx qarşılıqlı əlaqənin olması bu 

ölkələr arasında tarixən mövcud olan siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrlə izah edilir. 

Oxşar cəhətlər aşağıdakılardır: 

1. Şimali Avropa ölkələrinin hüququ  roman-german hüquq ailəsinə aid hüquqi 

konstruksiya və anlayışlardan geniş istifadə edir; 

2. Skandinaviya hüququ Qanunun aliliyi prinsipini qəbul edir; 

3. Skandinaviya ölkələrinin hüququnda norma mücərrəd xarakter daşıyır. 

Şimal hüquq sistemləri arasında sıx qarşılıqlı əlaqənin olması bu ölkələr arasında 

tarixən mövcud olan siyasi ,iqtisadi və mədəni əlaqələrlə izah edilir. Skandinaviya 

ölkələrinin hüququnun formalaşmasının əsası iki qanunvericilik aktı ilə qoyuldu: 1883 – 

cü ildə Danimarkada qəbul edilən Kral V Xristianın məcəlləsi (1687 –ci ildə onun qüvvəsi 

«Norveç hüququ» adı Altında Norveçə də şamil edildi) və İsveç dövlətinin 1734-cü il 

Qanunlar toplusu. Danimarkanın Məcəlləsində altı bölmə var: ümumi ; ruhanilər 

haqqında, Mülki silklər haqqında; ticarət və nikah hüququ haqqında; dəniz hüququ 

haqqında; mülkiyyət hüququ və vərəsəlik hüququ haqqında; cinayət hüququ haqqında. 

1734-cü il İsveç Məcəlləsi 9 bölmədən və 1300 paraqrafdan ibarətdir. Bu iki toplu 
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Skandinaviya hüququnun hər iki qolunun – Danimarka və İsveç hüquqlarının sonrakı 

inkişafının əsasını təşkil etdi. 

Müasir İsveç hüququnun bir çox sahələrini – əmək və səhmdar hüququ; sənaye 

mülkiyyətinin mühafizəsi haqqında və sosial təminat haqqında qanunvericilik , ətraf 

mühitin mühafizəsi haqqında qanunvericilik və inzibati hüququn bir çox bölmələrini – 

1734 - cü ilin qanunlar sisteminə daxil edilə bilməyən qanunvericilik əhatə edir. 

Danimarka Məcəlləsi tarixi bir abidə kimi qorunub saxlanmışdır. Həm 

Danimarkada, həm də Norveçdə məhkəmə təcrübəsinə hüququn mənbəyi kimi mühüm 

əhəmiyyət verən mövqe vardır. İsveçdə də məhkəmə təcrübəsinin rolu az deyil. Bu cəhət 

Skandinaviya hüququnu roman – german hüquq sistemindən fərqləndirərək onu müəyyən 

mənada ümumi hüquqa yaxınlaşdırır. 

Skandinaviya hüququ özünün inkişafının tarixi yollarının, qanunvericiliyin 

xüsusiyyətlərinin və hüququn mənbələrinin oxşarlığı zəminində vahid sistem təşkil edir. 

Bu ölkələr qanunvericilik sahəsində əməkdaşlıq edir və bu proses (keçən XIX əsrin 

sonlarında başlayan) bütün ölkələrdə eyni dərəcədə qüvvədə olan çoxsaylı unifikasiya 

edilmiş aktların yaranmasına səbəb oldu. 

Skandinaviya ölkələrində hüququn vəhdəti olmasa da yüksək səviyyəli 

ahəngdarlığına nail olmaq üçün xüsusilə əlverişli şərait mövcud olmuşdur.  
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NƏTİCƏ 

Roman – german hüquq sistemli ölkələrdə hüququn ümumi və xüsusi sahələrə 

bölünməsi qəbul edilmişdir. Bu bölgü çox ümumi xarakter daşıyır. Ümumi hüquqa, dövlət 

orqanlarının statusunu və fəaliyyət qaydasını müəyyən edən sahələr və fərdi institutlar aid 

edilir. Xüsusi hüquqa isə fərdlərarası münasibətləri tənzim edən sahələr və institutlar 

daxildir. Bölgü üçün əsas meyar ümumi və xüsusi mənafelərdir (maraqlardır). Müasir 

dövrdə belə bölgü bir çox hüquq sistemləri üçün adi hala çevrilib. Lakin ilkin və orta 

əsrlər dövründə bu bölgü yalnız roma – german hüququna xas idi. 

Roman – german hüquq sisteminə daxil olan milli hüquq sistemlərində hüququn 

sahələrə və institutlara ayrılması geniş yer tutur. Bu cür bölgü sistemlərinin mövcudluğu 

roma hüququnun təsiri ilə əlaqələndirilir.  

Fransanın hüquq sistemində ümumi hüquq sahələrinə ; konstitusiya hüququ; 

inzibati hüquq; maliyyə hüququ və beynəlxalq hüquq aid edilir. Xüsusi hüquq sahələri: 

mülki (xüsusi) hüquq, kommersiya hüququ (ticarət və dəniz hüququ), cinayət prosessual 

hüququ, cinayət hüququ əmək hüququ ,kənd təsərrüfatı hüququ, sənaye mülkiyyəti 

hüququ, əqli mülkiyyət hüququ, hava hüququ və beynəlxalq xüsusi hüquq hesab olunur. 

Beynəlxalq xüsusi hüquq: xaricilərin hüquqi vəziyyətini müəyyən edir, hüququn 

kolliziyasına və mülki işlərə baxılması qaydasını özündə ehtiva edir. 

 

 

 


