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ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ  
У СУЧАСНИЙ ПЕРІОД

Правова система, що є складне соціальне явище, постійно розвивається і змінюється під впливом процесів 
диференціації та інтеграції. У статті послідовно перераховані етапи історії розвитку правової системи Азербай-
джанської Республіки та простежується процес створення нових галузей права, на основі аналізу конкретних 
джерел права кожного історичного етапу. Звернуто увагу на співвідношення класичної (традиційної) та похідної 
галузей права, що входять у правову систему Азербайджану в даний період, виявлено тенденції розвитку елемен-
тів, які раніше були юридичним інститутом чи юридичною одиницею, ставати самостійною галуззю права. При 
вивченні правової системи будь-якої країни слід уникати універсальних узагальнень та проводити культурно- 
історичну конкретизацію відповідної країни. При цьому надмірне використання загальних та глобальних понять 
може призвести до серйозних помилок та негативних наслідків на практиці. Це з тим, що у національному само-
свідомості відхід національно-культурних витоків неприйнятний під час проведення правових реформ, і такі 
реформи не підтримуються у суспільстві. Не слід забувати, що феномен права – це абстрактна логічна система, 
а й культура, заснована на загальноприйнятих у суспільстві критеріях справедливості і гуманізму. При вивченні 
особливостей історії розвитку азербайджанської правової системи слід мати на увазі, що наша вітчизняна юри-
дична наука не має в своєму розпорядженні достатніх відомостей про етногенез і архетипи права в Азербайджані. 
Можна зустріти дослідницькі роботи, що охоплюють конкретний історичний період та присвячені якомусь кон-
кретному структурному елементу правової системи. Однак, на жаль, етапи розвитку правової системи Азербай-
джану не вивчені як єдина система, взаємопов’язана і відповідно до історичної послідовності. Сьогодні актуаль-
ним є вивчення таких питань, як генезис азербайджанського права, специфіка його форм та інститутів, історія 
правової думки азербайджанського народу.

Ключові слова: правова система Азербайджану, історія права Азербайджану, розвиток правової системи, 
сучасна правова система, нові галузі права, медичне право, поліцейське право, комплексні галузі.

Abbasova N. A. FORMATION OF THE LEGAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN IN THE MODERN 
PERIOD

The legal system, which is a complex social phenomenon, constantly develops and changes under the influence 
of processes of differentiation and integration. The article sequentially lists the stages of the history of the development 
of the legal system of the Republic of Azerbaijan and traces the process of creating new branches of law, based on 
an analysis of the specific sources of law of each historical stage. Attention is drawn to the correlation between 
the classical (traditional) and derivative branches of law that are part of the legal system of Azerbaijan at the present 
time, and trends in the development of elements that used to be a legal institution or legal unit, to become an independent 
branch of law, are revealed. When studying the legal system of any country, universal generalizations should be 
avoided and a cultural and historical specification of the corresponding country should be carried out. At the same 
time, excessive use of general and global concepts can lead to serious errors and negative consequences in practice. This 
is due to the fact that in national self-consciousness, a departure from national-cultural sources is unacceptable when 
carrying out legal reforms, and such reforms are not supported in society. It should not be forgotten that the phenomenon 
of law is not only an abstract logical system, but also a culture based on the criteria of justice and humanism generally 
accepted in society. When studying the features of the history of the development of the Azerbaijani legal system, it 
should be borne in mind that our domestic legal science does not have sufficient information about the ethnogenesis 
and archetypes of law in Azerbaijan. You can find research papers covering a specific historical period and devoted to 
any specific structural element of the legal system. However, unfortunately, the stages of development of the legal 
system of Azerbaijan have not been studied in the form of a single system, interconnected and in accordance with 
the historical sequence. Today, it is important to study such issues as the genesis of Azerbaijani law, the specifics of its 
forms and institutions, the history of the legal thought of the Azerbaijani people.
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Вступ. Законодавство та державний механізм 
кожної країни формуються та діють на основі 
її унікального історико-культурного розвитку. 

Безумовно, географічне положення країни, ета-
пи історичного розвитку, національні, релігійні, 
культурні та інші особливості є важливими чин-
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никами формування правової думки та правової 
культури, а також правової системи держави. 
Грецьке слово «система», що означає «союз» або 
«складання частин», означає ціле, що складаєть-
ся з взаємопов’язаних і взаємодіючих частин. Сто-
совно права поняття системи означає об’єднання 
окремих частин права в єдине ціле. Іншими слова-
ми, правова система є складним, постійно розвива-
ється соціальним явищем, що встановлює закони 
суспільного життя в нормативній формі. У док-
трині національного права Азербайджану право-
ва система трактується як внутрішня структура, 
заснована на логічному єдності та взаємної гармо-
нії правових норм, що характеризується розподі-
лом права на відносно самостійні частини [1, 222].

Питання історії права предмет дослідження 
багатьох представників правової науки, зокрема 
й у Азербайджані. Причиною цього є необхідність 
формування спеціальних курсів з історії та теорії 
права при підготовці майбутніх юристів, так і роз-
виток системи права в рамках правової держави. 
Серед провідних фахівців у галузі історії права 
слід назвати М. Мелікову [2], Х. Ісмаїлова [3], 
Р. Алекперова та С. Салімова [4]. Багато розро-
бок, пов’язаних із окремими галузями права, де 
обов’язково є звернення до історично витоків. Це 
праці Е. Алієва [5], А. Асадова [6], С. Гасанова [7], 
А. Мустафазаде, З. Асланова [8] та інших. Ми роз-
глянули проблему у вигляді огляду наявних пози-
цій та думок.

Метою цього дослідження є аналіз підходів до 
проблеми історії правової думки в Азербайджа-
ні, виявлення невирішених питань у формуванні 
загального концептуального підходу в обґрунту-
ванні та подальшому розвитку історії права як 
окремої галузі юридичної науки.

Методика проведення дослідження. Методи-
ка дослідження пов’язана з аналізом підходів 
у сучасних дослідженнях з історії та теорії права 
на основі концептуальних досягнень правової нау-
ки. До аналізу залучено працю вчених як радян-
ського, так і пострадянського простору, у тому 
числі й вітчизняних.

Результати досліджень.
Правова система чи система права?
Деякі теоретики використовують терміни 

«правова система» та «система права» для опису 
двох різних підходів до правової системи у вузь-
кому та широкому значенні. У вузькому сенсі пра-
вова система визначається інституціоналізованою 
структурою і включає міжелементну взаємоза-
лежність, взаємоспіввідношення та міждисци-
плінарну структуру. У найширшому сенсі право-
ва система є складною категорією, що включає, 
крім інституціоналізованої структури, та інші 
компоненти правового життя суспільства, що 
відбивають правову організацію нашого суспіль-
ства та держави загалом. У цьому сенсі правова 

система, поряд із самим правом, охоплює право-
ве мислення, правову культуру, правову освіту, 
правовідносини, правопорядок, правові традиції 
та інші важливі складові.

Слід зазначити, що питання про те, з яких еле-
ментів складається правова система, досі є пред-
метом дискусій у науковій літературі. Якщо роз-
глядати юридичну доктрину в хронологічному 
порядку, можна побачити, що ставлення до 
структурної структурі категорії правової системи 
змінювалися з часом. Наприклад, 1979 р. проф. 
Ю.А. Тихомиров зазначав, що поняття право-
вої системи включає у собі законодавство та інші 
джерела права, мети і принципи регулювання, 
і навіть системні відносини [9, с. 33]. На думку 
автора, йдеться:

• про праворозуміння, правосвідомість, ідеї, 
теорії та образи права;

• про проектування права, про прогнозування, 
програми та стратегії, плани розвитку законодав-
ства та правового забезпечення;

• про правотворчість, про регламентовані ста-
дії розробки проектів законів та інших правових 
актів, їх обговорення, прийняття та набрання 
чинності;

• про правозастосування, включаючи канали 
управлінської та судової діяльності, практику 
соціальних установ та бізнес-структур, динаміку 
ставлення громадян до права;

• про контрольно оціночний механізм, що 
включає правовий моніторинг та аналіз інформа-
ції про дію норм та інститутів, їх ефективність, 
аналіз колізійних ситуацій та суперечок, вияв-
лення відхилень від правових моделей та їх корек-
цію [10, с. 15-22].

У підручнику «Теорія загального права» 
С. С. Алексєєва, що відноситься до порівняно 
пізнішого історичного періоду, ми бачимо, що 
поряд з правом, його джерелами, а також актами 
застосування норм права, правовідносини та пра-
ва людини та свободи входять до категорії право-
вої системи [11, с.87-88]. У 1987 р. Н.І. Матузов 
у   своїй монографії «Правова система та особи-
стість» зазначав, що правова система суспільства 
утворена такими елементами:

1) право як сукупність норм, створених та охо-
ронюваних державою;

2) законодавство (нормативні акти) як форма 
вияву правових норм;

3) правові інститути, що реалізують правову 
політику держави;

4) судова практика та інша юридична прак-
тика;

5) механізм правового регулювання;
6) процес реалізації права (включаючи акти 

застосування та тлумачення);
7) права, свободи та обов’язки громадян (право 

в суб’єктивному сенсі);
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8) правовідносини;
9) законність та правопорядок;
10) правова ідеологія;
11) суб’єкти права;
12) системні відносини, що забезпечують 

єдність, повноту та стійкість правової системи;
13) інші юридичні явища, що створюють «інф-

раструктуру» правової системи (юридична відпо-
відальність, правосуб’єктність, правовий статус 
та ін) [12, с.25].

Структурні елементи правової системи у сучас-
ній юридичній літературі не конкретизовано. 
Наприклад, П. Рабинович зазначає, що «структу-
ра правової системи означає об’єктивне вивчення 
внутрішньої організації права конкретної держа-
ви» [13, с.298]. З іншого боку, проф. В.М. Синю-
ков досить широко трактує зміст правової системи 
та відносить до правової системи такі елементи:

- законодавча система;
- структура правоохоронних органів та органі-

зацій;
- регіональна та місцева правова інфраструк- 

тура;
- Система контролю та інспекції;
- система профілактики правопорушень та соці-

ального контролю;
- система правової інформатизації та правової 

комунікації;
- Організація правової реабілітації правопо-

рушників;
- Інфраструктура прав людини;
- альтернативні форми вирішення спорів;
- система правової освіти, система підвищення 

кваліфікації та перепідготовки кадрів;
- «мозкові центри» генези, створення та захи-

сту правової ідеології;
- принципи панівного правового мислення;
- Система релігійно-правового регулювання;
- методи легалізації соціальних фактів [14, с. 198].
Однак М. І. Байтін виступає проти такого 

розширювального тлумачення системи права, 
стверджуючи, що воно «створює гіпертрофовану 
широку картину системи права, взаємовпливу 
правових подій на події історико-політичні, соціо-
культурні, національно-релігійні, життя суспіль-
ства та держави, призводить до стирання кор-
донів між правовими та неправовими подіями» 
[15, 28-39]. Всупереч позиції М.І. Байті, слід 
зазначити, що подібна «плутанина» призводить до 
відходу від суто позитивістської позиції у вивчен-
ні такої складної категорії, як правова система, 
та перетворенню її на предмет дослідження у соці-
альних науках загалом.

Вітчизняні автори Ф. Мехтієв та Е. Гулієв вва-
жають, що різницю між «правовою системою» 
і «системою права» створено штучно в російській 
юридичній літературі, і цей поділ не має прак-
тичного значення. У свою чергу, автори підкрес-

люють, що поняття правової системи складається 
не тільки з правових норм, але й організаційних, 
соціокультурних явищ, пов’язаних з реальністю, 
і включає три групи правових явищ у правовій 
системі:

1) правові норми, установи та напрями (норма-
тивна сторона) – сукупність правових норм, що 
визначаються, або санкціонованих державою, що 
охороняються його примусовою силою суспільних 
цінностей;

2) сукупність юридичних інститутів та результа-
ти їх діяльності (організаційні сторони та юридич-
на практика) – сукупність законодавчих, виконав-
чих, судових та правоохоронних органів держави, 
а також юридичних осіб та організацій, що нада-
ють різні види юридичних послуг населенню, їх 
діяльність та досвід, що виник у зв’язку з з цим;

3) сукупність панівних у суспільстві правових 
поглядів, уявлень, ідей (правова культура), сукуп-
ність думок, уявлень, думок і почуттів суспільства 
загалом, і навіть різних соціальних груп, верств, 
окремих осіб, теоретичні підходи до системи пра-
вових і правових інститутів суспільстві [8, с. 121].

Ще одним моментом плутанини в юридичній 
літературі є вживання, поряд з поняттями право-
вої системи, як правова система третього понят-
тя – поняття правового сімейства. Іноді звана 
сімейством правових систем, ця категорія сприй-
мається як сукупність національних правових 
систем. У юридичній літературі можна знайти 
численні типологічні угруповання національних 
правових систем, і іноді кажуть, що «кількість 
класифікацій правових сімейств дорівнює кілько-
сті компаративістів» [2, с. 104].

За загальноприйнятою у доктрині світового 
права класифікації виділяють такі правові сімей-
ства:

1) романо-німецька;
2) англо-саксонська (загальне право);
3) сімейство релігійно-канонічного права;
4) сімейство соціалістичного права;
5) сімейне право, засноване на звичайному 

праві.
У юридичній літературі існує кілька різних 

позицій щодо того, до якого правового сімей-
ства належить правова система Азербайджану. 
Наприклад, професор В.М. Синюков зазначає, 
що слов’янське правове сімейство включає росій-
ське право (Росія та її суб’єкти), західно- та схід-
нослов’янське право (Україна, Білорусія, Бол-
гарія, Чехія, Словаччина, Сербія, Чорногорія, 
Боснія та Герцеговина, Хорватія, Македонія, 
Румунія, Молдова, Греція, Угорщина), євра-
зійське право (Казахстан, Узбекистан, Таджикис-
тан, Туркменістан) та закавказьке право (Грузія, 
Вірменія, Азербайджан, Південна Осетія, Абха-
зія) [14, с. 190]. Поділ слов’янського права такі 
структурні частини зумовлено переважно очевид-
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ними культурними відмінностями між неслов’ян-
ськими державами. Навіть території у складі 
Росії, такі як Татарстан та Башкортостан, тради-
ційно відносяться до греко-візантійсько-слов’ян-
ського типу. Причина, через яку азербайджан-
ська правова система належить до слов’янського 
правового сімейства та закавказької галузі права, 
полягає в тому, що Азербайджан довгий час був 
частиною Російської імперії, а згодом – СРСР.

Етапи розвитку правової системи Азербай-
джану

Як відомо, у доісламських давньоазербайджан-
ських державах (рабовласництво та ранній феода-
лізм) як регулятори суспільних відносин вико-
ристовувалися звичаї, релігійні норми, а також 
царські та шахські укази. Джерела права, що 
належать до цього періоду, дають відомості про 
існування таких сфер, як право власності, зобов’я-
зальне право, право на шлюб, право на позов і кри-
мінальне право з чітко регламентованою кримі-
нально-виконавчою системою [4, 31].

З приєднанням Азербайджану до Халіфату 
у VII столітті у цій сфері встановилася гегемонія 
ісламської правової системи та суспільні відноси-
ни регулювалися ісламським правом. Як основні 
джерела ісламського права, що мало досить доско-
налу систему, використовувалися Коран, Сун-
на, кіяс, іджма’, фетви і адат (звичаї). У рамках 
громадянського права, що займає особливе місце 
в ісламському праві і має чіткі та продумані нор-
ми, стали виділятися дві підгалузі – речове право 
та договірне право. Спадкові відносини було виве-
дено зі сфери сімейного правничий та стали само-
стійним предметом права. Цей історичний період 
характеризувався наявністю галузі криміналь-
ного права, що передбачає як світські, і майбутні 
(божественні) покарання, і навіть суд, керований 
нормами юриспруденції.

До початку XIX століття в Азербайджані про-
довжувало панувати ісламське право, а релігійні 
джерела, як і раніше, вважалися основним джере-
лом права. Навіть після встановлення Російської 
імперії в Азербайджані невизнання ісламського 
права може розглядатися як неповага та приду-
шення національних звичаїв та традицій (справа 
була суворо виключена з юрисдикції шаріатських 
судів) [3, с. 334].

У XVIII–XIX століттях внаслідок впливу євро-
пейського імперіалізму на мусульманські суспіль-
ства вестернізація правових систем мусульман-
ських країн, а також розвиток вчення класичної 
юриспруденції ісламської стали сповільнювати-
ся. Правові системи мусульманських товариств, 
що знаходилися безпосередньо під колоніальним 
пануванням, зазнали характерних трансформа-
цій у дотику до правової культури колоніальної 
держави. Аналогічна ситуація спостерігалася 
й у Азербайджані. Внаслідок послідовних адміні-

стративних (судових) і судових реформ, що прово-
дяться Російською імперією в XIX столітті, позиції 
мусульманського права ослабли, а релігійне пра-
во було витіснене світським правом. Виникнення 
нових суспільних відносин у суспільстві спричи-
нило появу нових правових норм та галузей права. 

У вказаний час майже всі галузі права, що існу-
вали в правовій системі Російської імперії, були 
представлені і в системі Азербайджану. У пра-
вовій системі Азербайджану сформувалися нові 
галузі права, яких раніше не існувало, як адміні-
стративне право, аграрне право, страхове право. 
Звісно,   суспільні відносини, пов’язані з предме-
том регулювання цих сфер, були новими. У мину-
лому ці відносини регулювалися нормами інших 
галузей права, але значні суспільно-політичні змі-
ни у суспільстві, і навіть адміністративно-правові 
реформи створили необхідність детальнішого, вдо-
сконаленого регулювання цих відносин, у резуль-
таті відповідні галузі права стали самостійними. 
Поряд із новими галузями права значно вдоско-
налювалися класичні галузі права, такі як май-
нове право, кримінальне право, судова практика.

Проголошення державної незалежності 
в 1918 дозволило провести радикальні реформи 
в соціальній структурі, державному устрої та пра-
вовій системі Азербайджану. Ухвалення законо-
давчим органом Азербайджанської Демократич-
ної Республіки актів, що охоплюють більшість 
сфер життя суспільства, продемонструвало намір 
нової незалежної держави провести масштабні 
реформи у цивільній, кримінальній, адміністра-
тивно-процесуальній та, головне, конституцій-
ній сферах. Основними джерелами права у період 
існування Азербайджанської Демократичної Рес-
публіки є ухвали Національної Ради, закони пар-
ламенту, законодавчі акти Кабінету Міністрів. 
У той самий час слід зазначити, що, постанови 
і розпорядження, прийняті під час правління 
Бакинського Ради та царської Росії, використову-
валися як джерело права, адаптований до нових 
умов. Головною особливістю, яка відрізняла пра-
вову систему Азербайджанської Демократичної 
Республіки від колишніх правових систем, було 
надання виборчого права всім громадянам (як 
чоловічої, так і жіночої статі). Розвиток виборчого 
права у суспільстві призвело до створення достат-
ньо підготовленого для свого часу виборчого зако-
нодавства, що регламентує найдрібніші деталі.

Ще одним нововведенням у правовій систе-
мі Азербайджанської Демократичної Республі-
ки стало створення митних органів незалежної 
держави та правове регулювання їхньої діяльно-
сті. Згідно з постановою від 10 серпня 1918 року, 
що забезпечила функціонування митної систе-
ми в період Азербайджанської Демократичної 
Республіки, насамперед було створено митниці 
у найбільш затребуваних місцях та з необхідним 
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числом службовців, а також відповідні організа-
ційні структури. Згодом ухвалення численних 
рішень у парламенті з питань митної справи при-
звело до виділення митного права в окрему сферу. 
Прийняття численних нормативних актів у сфері 
судочинства (особливо у зв’язку з діяльністю вій-
ськових судів) у період призвело до розвитку від-
повідних галузей права.

З прийняттям першої Конституції 1921 року 
було визначено новий напрямок розвитку право-
вої системи Азербайджану, і почався новий етап 
розвитку. Основні положення різних галузей 
права безпосередньо закріплювалися у Консти-
туції, чітко визначалися межі (предмет регулю-
вання) регульованих ними суспільних відносин. 
Власність на землю в Азербайджані, як і інші 
суспільні відносини, пов’язані із землею, пере-
важно регулювалися аграрним законодавством. 
Виникнення нового типу суспільних відно-
син, пов’язаних із землеволодінням, спонукало 
Радянську владу прийняти нові акти. Ухвалення 
в 1935 році нового Типового статуту сільсько-
господарської артілі дозволило поглибити відно-
сини зі структурою колгоспів, а також доповнити 
правову систему новою галуззю права – земель-
ним та колгоспним правом. 

Слід зазначити, що джерела радянського пра-
ва Азербайджані характеризувалися повною світ-
ською. Сучасні кодифіковані акти також вперше 
трапляються саме в рамках радянської правотвор-
чості. Як відомо, до застосування радянського 
законодавства інститут кодифікації ісламського 
права, який панував на території Азербайджану, 
було привнесено з інших мусульманських країн. 
Загалом у Радянському Азербайджані кодифіко-
вані акти, тобто. кодекси були прийняті в більшо-
сті областей правової системи - цивільного права, 
сімейного права, трудового права, криміналь-
ного права, кримінально-процесуального права, 
цивільного процесуального права.

Друга світова війна, що почалася, зажадала 
створення суворого законодавства з використан-
ням усіх законних методів і засобів для зміцнення 
як фронту, так і тилу. Галузями, що найбільш змі-
нилися за роки війни, були спадкове право, трудо-
ве право, колгоспне право, сімейне право, кримі-
нальне право та процесуальне право.

У повоєнні роки, поряд із традиційними дже-
релами права, до переліку джерел азербайджан-
ського права були включені також і рішення 
Пленуму Верховного суду. Ще одним нововведен-
ням в азербайджанській правовій системі у роки 
стало виділення права соціального забезпечення 
у самостійну галузь права. Також із прийняттям 
у 1973–1979 роках Водного кодексу, Земельного 
кодексу та Лісового кодексу виникла необхідність 
визнання екологічного права окремою галуз-
зю права, що регулює відносини, що виникають 

у зв’язку з об’єктами, тобто усі відносини в галузі 
взаємодії природи та суспільства [6, с. 40].

З ухваленням 31 серпня 1991 року «Декларації 
про відновлення державної незалежності Азербай-
джанської Республіки» було зроблено важливий 
правовий крок щодо відновлення багатовікових 
традицій державності азербайджанського наро-
ду. Прийняття «Конституційного акта держав-
ної незалежності Азербайджанської Республіки» 
18 жовтня 1991 р., який вважається стратегічним 
документом для держави, стало першим кроком 
у формуванні правової бази незалежної респу-
бліки. Цей Закон, поряд із встановленням основ 
державного устрою, політичного устрою та еконо-
мічного розвитку незалежної Азербайджанської 
Республіки, сформував законодавчу базу для під-
готовки Конституції, що відповідає новим вимо-
гам та ставить нові цілі.

Прийняття першої Конституції незалеж-
ної Азербайджанської держави на референдумі 
12 листопада 1995 ознаменувало початок нового 
етапу у розвитку правової системи. Конституція 
1995 р. передбачала приватну власність, Консти-
туційний суд, місцеве самоврядування (муніципа-
літети) та інші нові інститути, чужі радянському 
праву, наголошуючи на необхідності радикаль-
ної реформи правової системи. Послідовні судо-
во-правові реформи, зокрема, «Про заходи щодо 
здійснення судової реформи» (1 грудня 1998 р.), 
«Про модернізацію судової системи» (19 січня 
2006 р.), Укази Президента Азербайджанської 
Республіки «Про поглиблення реформ у судовій 
системі «(3 квітня 2019 р.), а також інші численні 
законодавчі акти повністю змінили та покращили 
рівень функціонування судової системи Азербай-
джану та якість її роботи.

Обговорення результатів. Як видно з коротко-
го історичного екскурсу, правова система країни 
розвивається досить динамічно та активно реа-
гує на зміни соціальної структури суспільства 
та державного устрою. Чинна правова система 
Азербайджану продовжує свою еволюцію, інакше 
виникнуть гострі протиріччя між регульованими 
законом суспільними відносинами та законом, 
що є інструментом регулювання, внаслідок чого 
закон втратить свою функцію, що регулює.

На основі аналізу багатьох досліджень за наці-
ональною правовою системою Азербайджану мож-
на відзначити, що в останній час правова система 
Азербайджану включає наступні галузі права: 
конституційне право, цивільне право, криміналь-
не право, кримінально-виконавче право, адміні-
стративне право, аграрне право, фінансове право, 
екологічне право, господарське (підприємницьке) 
право, міграційне право, трудове право, право 
соціального забезпечення, сімейне право, житло-
ве право, міжнародне загальне право, міжнародне 
право, цивільно-процесуальне право, кримінально- 
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процесуальне право, адміністративно-процесуаль-
не право. Слід зазначити, що це перелік перестав 
бути вичерпним, оскільки складових елементів 
правової системи характерні як процеси інтегра-
ції, і процеси диференціації. В цілому бурхливий 
розвиток суспільних відносин в окремих сферах 
суспільного життя призводить до відділення юри-
дичних галузей або інститутів від тієї галузі пра-
ва, в якій вони виросли і стали новою самостійною 
галуззю права.

Останнім часом дослідники доктрини права 
в Азербайджані активно розробляють теоретичні 
засади нових галузей права. Однією з нових облас-
тей права є медичне право. Існування цієї галузі 
як самостійної обговорювалося на конференції 
«Медичне право як нова галузь азербайджанської 
правової науки», організованій Інститутом пра-
ва та прав людини Національної академії наук 
Азербайджану 21 лютого 2018 року. Виступаючи 
на конференції, доктор юридичних наук, профе-
сор Айтен Мустафазаде зауважила, що «медичне 
право охоплює все, від закону ембріона до права 
трупа» і говорила про необхідність викладання 
медичного права в Азербайджанському медич-
ному університеті та інших юридичних вишах 
і навіть про заснування ступеня магістра медич-
ного права у вищих навчальних закладах. Як 
видно, наукове співтовариство вже розглядає 
медичне право як нову галузь науки та дискутує 
про порядок його регулювання (медичне право, 
що формується у процесі становлення, функці-
онування та розвитку сфери охорони здоров’я, 
а також у процесі регулювання медичної діяльно-
сті, охорони здоров’я громадян, надання медичної 
допомоги, організації лікувально-діагностичного 
процесу, здійснення лікувально-профілактичних 
заходів та санітарно-епідеміологічних заходів, 
медичного обслуговування, санаторно-курортно-
го лікування, і є сукупністю правових норм, що 
регулюють зазначені відносини) [8, с. 14]. 

Ще недавно було запропоновано виділити 
ембріональне право як новий правовий інсти-
тут у рамках медичного права. Основна відмін-
ність ембріонального права з інших галузей пра-
ва у тому, що у ембріональних правовідносинах 
суб’єкт, т. е. зародок, неспроможна захищати 
свої права, як суб’єкт. Внаслідок розвитку ембрі-
ональної правової системи права майбутньої дити-
ни будуть гарантовані ще у внутрішньоутробному 
періоді [16].

Починаючи з 1990-х років термін європейське 
право почав активно використовуватися в між-
державній практиці європейських країн, міжна-
родно-правовій системі, а також у юриспруденції. 
Європейське право, яке трактується по-різному, 
розуміється в доктрині азербайджанського пра-

ва як «система правових норм, що регулюють 
суспільні відносини, що сформувалися в ході інте-
граційного процесу в рамках європейських орга-
нізацій» [17].

Лікар юридичних наук Е.А. Алієв представ-
ляє поліцейське право як новостворену галузь 
права та пропонує називати його «поліцейським 
правом», як сукупності правових норм, що регу-
люють діяльність держави у сфері охорони гро-
мадського порядку, забезпечення громадської 
безпеки та боротьби зі злочинністю [18, с. 12]. 
Таких прикладів можна навести достатню кіль-
кість. Так, господарське право є «сукупністю пра-
вових норм, що регулюють суспільні відносини 
в галузі економіки» [5, с. 8], корпоративне право - 
це «сукупність складних правових норм, що регу-
люють майнові, особисті немайнові, організацій-
ні, управлінські елементи [8, с. 30], інформаційне 
право трактується як «комплексна область права, 
що регулює суспільні відносини, що виникають 
у зв’язку з виробництвом, обробкою та споживан-
ням інформації» [19, с. 15].

Вважається, що у багатьох випадках визнання 
самостійності правового поля потрібен систем-
ний акт, т. е. кодекс. Однак, це серйозна помил-
ка. Насамперед слід зазначити, що ставлення між 
областю правничий та склепінням норм, які сто-
суються цій галузі права, аналогічно відношенню 
між областю правничий та областю законодавства, 
тобто. Існують зовнішні форми вираження (фор-
мально джерела права). З іншого боку, тверджен-
ня про те, що «якщо є правове поле, то має бути 
і однойменний кодекс», є невірним. У правовій 
системі можна зустріти «галузі права без кодек-
су», а також «кодекси без галузі права». Напри-
клад, наявність в Азербайджанській Республіці 
Кодексу торговельного морського судноплавства 
не є підтвердженням створення самостійної, одно-
йменної юридичної особи. Або відсутність одно-
йменного кодифікаційного акта у сфері фінансо-
вого права, що є самостійною галуззю права, не 
обмежує предмет регулювання цієї галузі права. 
Можна навести інші аналогічні приклади [20].

Висновки. Загалом основу правового регу-
лювання складає сукупність загальноправових 
актів, які приймаються органами державної 
влади у встановленій формі та в установленому 
порядку, інакше кажучи, система законодавства. 
Під час обговорення органічного зв’язку правової 
системи держави та системи законодавства слід 
мати на увазі, що до змісту законодавчого акта 
можуть входити правові норми, що належать до 
кількох різних галузей права. Таким чином, пра-
вова система та система законодавства – це дві 
різні сторони однієї й тієї самої сутності, образно 
кажучи, як дві сторони однієї медалі.
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