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Тема 1. Порівняльне правознавство як наука. 

План лекції: 

1. Історія виникнення порівняльного правознавства. 

2.  Поняття, об’єкт, предмет порівняльного правознавства.  

3. Місце порівняльного правознавства в системі юридичних наук.  

4. Значення порівняльного правознавства. 

 

Рекомендована література: 

1. Бехруз Х. Порівняльне правознавство: сучасні грані досліджень / 

Порівняльне правознавство. 2013. № 1-2. С. 278-285. 

2. Кох. Х. Международное частное право и сравнительное правоведение: пер. 

с нем. / Х. Кох, У. Магнус, П. Моренфельс Винклер фон М: Междунар. 

отношения, 2001 480 с 

3. Кресін О. Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і нові 

виклики / Вісник Національної академії правових наук України. 2015. № 4. 

С. 108-114. 

4. Мудриєвська Л. Значення порівняльного правознавства у становленні 

позитивістських поглядів Ф.В. Тарановського / Порівняльне 

правознавство. 2013. № 1-2. С. 357-361. 

5. Погребняк С. П. [та ін.]. Порівняльне правознавство: підручник за заг. ред. 

О. Петришина ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". Х.: 

Право, 2012. 272 с.  

6. Погрібний О.О., Погрібний І.М., Волошенюк О.В. та ін. Порівняльне 

правознавство: Навч. посібник/За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. 

АПрН України О.Н. Ярмиша Харків: Вид-во Харківського нац. ун-ту 

внутр. справ, 2006 298 с. 

7. Саїдов А.Х. Порівняльне правознавство (основні правові системи 

сучасності): Підручник / За ред. В.А. Туманова. М.: МАУП, 2003. 448 с. 

8. Ситар І.М. Природа порівняльного правознавства / Наукові записки 

Львівського університету бізнесу та права. 2013. Вип. 10. С. 310-313 
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9. Ситар І.М. Місце порівняльного правознавства в системі юридичних 6а 

соціальних наук / Південноукраїнський правничий часопис. 2012. № 4. 

С. 74-77. 

10. Ткаченко В.Д. Порівняльне правознавство/ В.Д. Ткаченко, С.П. Погребняк, 

Д.В. Лук'янов; X.: Право, 2003 274. 

11. Туманова В. А. Порівняльне правознавство (основні правові системи 

сучасності):Підручник / М.: МАУП, 2003. 448 с 

12. Тюріна О.В. Значення історії порівняльного правознавства як напряму 

наукових досліджень / Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 

2015. № 1. С. 41-44 

Мета лекції: 

Розкрити предмет і значення курсу «Порівняльне правознавство»; 

надати визначення поняття «порівняльне правознавство» як методу, науки та 

навчальної дисципліни, дати уявлення про структуру порівняльного 

правознавства, окреслити місце порівняльного правознавства у системі 

правничих наук, та значення для розвитку правових дисциплін 

Вступ 

Порівняльне правознавство займає виключне місце зв’язуючої ланки в 

системі правових дисциплін. В умовах світової глобалізації, перед людством 

постає завдання гармонізації та уніфікації національного законодавства. Таким 

чином, дедалі зростає значення методу порівняння щодо законодавства, та 

систем права загалом.  

Для успішного вивчення та застосування порівняльного правознавства 

необхідно виділити межі предмету науки, методу та дисципліни порівняльного 

правознавства, та визначити взаємозв'язок з суміжними дисциплінами. 

1. Історія виникнення порівняльного правознавства. 

Виникнення порівняльного правознавства як самостійного наукового 

напряму невіддільне від усього комплексу змін, які відбулися у світі, зокрема, в 

політичній, соціальній, економічній та культурній сферах життя суспільства 

протягом XIX і XX століть. Створення французького Товариства порівняльного 
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законодавства у 1869 р. мало на меті вийти за рамки власної законодавчої 

системи, що передбачало втрату рис локальності й сприйняття досвіду, 

накопиченого в інших правових системах. У межах французької школи 

порівняльного правознавства предметом порівняльного законодавства було не 

право взагалі, а чинні правові норми й інститути. Особливість цієї школи 

полягала у досягненні не теоретично абстрагованих, а необхідних для 

законодавчої діяльності висновків. На I Міжнародному конгресі порівняльного 

права у 1900 р. були окреслені фундаментальні проблеми цієї галузі знання.  

Наслідком популяризації ідей порівняльного правознавства стало створення 

у різних регіонах світу численних інститутів і центрів порівняльного 

правознавства: спочатку в Європі (Мюнхен, 1916 р.; Ліон, 1920 р.; Кордова, 

1925 р.; Париж, 1932 р. та ін.), а згодом у Латинській Америці (Мехіко, 1940 р. 

та ін.) У 1924 р. була заснована Міжнародна академія порівняльного права, ст. 2 

Статуту якої визначила головну мету Академії — порівняльне вивчення 

правових систем. Після Другої світової війни починається новий етап у 

розвитку порівняльного правознавства, пов’язаний з новою ситуацією у світі, 

що відобразила прагнення народів до кращого взаєморозуміння. У суспільній 

свідомості зріс престиж порівняльного правознавства, і як наслідок — істотне 

збільшення кількості наукових публікацій, бібліографій. Зріс якісний рівень 

досліджень, спрямований не лише на емпіричне застосування порівняльного 

методу, а й на розробку основних шляхів вирішення теоретичних проблем 

порівняльного правознавства. Наприкінці XX ст. склалися нові реалії, пов’язані 

насамперед з розширенням глобалізаційних процесів і, відповідно, 

коригуванням основних напрямів порівняльно-правових досліджень. Це 

отримало відображення у різних конгресах, конференціях, симпозіумах та 

інших заходах, спрямованих на пошук місця і ролі порівняльного правознавства 

у вирішенні нагальних проблем, що стоять перед різними правовими 

системами. Зокрема, це отримало відображення у роботі XIV Міжнародного 

конгресу порівняльного права, що відбувся у 1994 р. в Афінах.  
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25 липня — 1 серпня 2010 р. у Вашингтоні відбувся XVIII Міжнародний 

конгрес порівняльного права, організований Міжнародною академією 

порівняльного права, Американським товариством порівняльного права. Теми 

пленарних і секційних засідань відображали основні напрями досліджень 

порівняльного правознавства, зокрема: «Порівняльне право: проблеми і 

перспективи», «Порівняльне право і релігія», «Місце порівняльного права в 

університетській освіті», «Роль порівняльного права в судах і міжнародних 

трибуналах», «Фінанси і банки в мусульманських країнах у порівняльній 

перспективі», «Заборона катувань і культурний релятивізм», «Сучасне приватне 

право» та ін.  

Висновки до першого питання. 

Таким чином, порівняльне правознавство як наука, почало формуватися у 

кінці ХІХ ст. у зв’язку з світовими процесами глобалізації та корінними 

змінами в уявленні людей, щодо основоположних прав і свобод. На теперішній 

час, порівняльне правознавство стало засобом  поглиблення знань про право як 

на рівні національного явища, так і на рівні правових систем. 

2. Об’єкт, предмет, структура порівняльного правознавства. 

Порівняльне правознавство є досить складним утворенням, яке має 

багатоманітний характер, а термін «порівняльне правознавство» має потрійне 

значення: 

1. порівняльне правознавство як метод, що є науковим засобом 

вивчення правових явищ, завдяки застосуванню якого стає можливим виявити 

загальне, особливе й одиничне у правових системах; 

2. порівняльне правознавство як наука, що є сукупністю наукових 

знань про правові системи; 

3. порівняльне правознавство як навчальна дисципліна, що є 

предметом, який викладається у вищих навчальних закладах і орієнтований на 

отримання знань про правові системи. 

 Відповідно до предмету порівняльного правознавства як науки в 

узагальненому його вигляді охоплюється: 
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1. теорія порівняльно-правового методу; 

2. загальні принципи та закономірності виникнення, функціонування і 

розвитку різних правових систем. 

 Порівняльне правознавство має наступні визначення : як метод – це 

сукупність прийомів виявлення загальних і специфічних закономірностей 

виникнення, розвитку, функціонування правових систем (їх елементів) за 

допомогою їх порівняння Порівняльне правознавство як наука - це сукупність 

наукових знань про правові системи. Порівняльне правознавство як навчальна 

дисципліна – це навчальний предмет, що викладається у вищих навчальних 

закладах та орієнтований на отримання знань про правові системи. 

Предмет порівняльного правознавства – загальні і специфічні 

закономірності виникнення, функціонування і розвитку національного 

законодавства та правових систем світу в їх порівняльному пізнанні. 

Порівняльне пізнання може походити як мінімум із двох правових систем. 

Важливо підкреслити, що предмет порівняльного правознавства як самостійної 

науки не тільки містить у собі процес порівняння окремих нормативно-

правових актів, галузей права або інститутів, а й охоплює правові системи в 

цілому. Порівняння припускає діяльність, у ході якої відповідні елементи 

порівнюваних правових систем зіставляються для того, щоб визначити наявні 

між ними подібності і відмінності. Правові системи, як і право, існують у 

просторі і часі. Вони мають минуле, теперішнє і майбутнє. Об'єктом порівняння 

є правові системи світу, які розкриваються через їх компоненти (елементи): 

праворозуміння, правові норми та їх види, система праву, джерела права, 

нормативно-правові акти, правозастосовні акти, принципи права, юридичну 

техніку та ін. Ретроспективне порівняння є передумовою адекватного 

розуміння сучасного функціонування правових систем і прогнозування їх 

розвитку. 

Об'єктами загального порівняльного правознавства можуть бути: 

1) сучасні типи правових систем (загальне міжтипове порівняння); 

2) правові системи різних типів (окреме міжтипове порівняння); 
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3) правові системи, що належать до одного типу (внутрішньотипове 

порівняння). 

Висновки до другого питання. 

Визначаючи предмет порівняльного правознавства слід виходити з того, 

що воно розглядається на трьох рівнях: як наука, як метод та як навчальна 

дисципліна. З точки зору науки предмет порівняльного правознавства можна 

визначити як закономірності виникнення, функціонування і розвитку 

національного законодавства та правових систем світу в їх порівняльному 

пізнанні. 

Об’єктом порівняльного права є законодавство країни (національне 

законодавство) та правові системи, при цьому, до національного законодавства 

може застосовуватись метод порівняння на кількох рівнях: з законодавством 

країни, що належать до одного типу правової системи, чи міжтипове 

порівняння. 

3. Місце порівняльного правознавства в системі юридичних наук.  

Порівняльне правознавство перебуває у взаємозв'язку з іншими 

юридичними науками. 

1. Порівняльне правознавство і група теоретико - історичних наук. 

Порівняльне правознавство і теорія держави і права. Взаємозв'язок між 

цими науками не викликає сумнівів. Для того щоб переконатися в цьому, 

досить згадати зовсім недавні часи, коли порівняльне правознавство 

розглядалося як один з напрямів у складі теорії держави та права. Між цими 

науками існує двосторонній зв'язок: матеріал, зібраний порівняльним 

правознавством, висновки, яких дійшли вчені-компаративісти, 

використовуються теорією держави і права для формулювання своїх 

закономірностей. Це зрозуміло: найбільш загальні закономірності виникнення, 

розвитку та функціонування держави і права, що становлять предмет теорії, 

притаманні праву незалежно від національних кордонів. У свою чергу 

порівняльне правознавство використовує у своїх дослідженнях досягнення 
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теорії держави і права, передусім понятійний апарат та методологічний 

арсенал. 

Порівняльне правознавство та історія держави і права. Як відомо, історія 

держави і права вивчає загальні закономірності та специфічні особливості 

виникнення і функціонування держави і права в певній країні у хронологічній 

послідовності. Запозичення порівняльним правознавством історичних знань є 

безперечним: історія впливає на розвиток правової системи країни. Тому 

використання досягнень науки історії держави і права в компаративістиці є 

вкрай необхідним. Порівняльне правознавство, зі свого боку, є відповідальним 

насамперед за постачання для науки історії держави і права порівняльної 

методології. 

Порівняльне правознавство і галузеві юридичні науки. Галузеві науки 

дуже активно використовують матеріали порівняльного правознавства, 

зокрема, для поглибленого вивчення національного права, для внесення 

обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства. У свою 

чергу порівняльне правознавство (особливо така його частина, як спеціальна 

галузева компаративістика) повинне спиратися на досягнення галузевих наук. 

Унаслідок взаємодії порівняльного правознавства та галузевих юридичних наук 

утворюються порівняльні галузеві навчальні дисципліни (такі як конституційне 

право зарубіжних країн, порівняльне кримінальне право, порівняльне цивільне 

право). Сьогодні існує необхідність більш широкого впровадження цих 

дисциплін у навчальний процес. 

Порівняльне правознавство і наука міжнародного права. Порівняльне 

правознавство активно взаємодіє як з міжнародним приватним, так і з 

міжнародним публічним правом. 

Міжнародне приватне право, як відомо, складається з тих норм, що 

регулюють цивільно-правові відносини і мають міжнародний характер. Воно 

опосередковано має справу з правовими системами різних держав, оскільки 

саме в них містяться норми міжнародного приватного права. Ця обставина 

обумовлює схожість цієї науки з порівняльним правознавством.  
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На відміну від порівняльного правознавства міжнародне приватне право, 

як правило, має справу з колізійними нормами (тобто дає відповідь на питання, 

право якої країни підлягає застосуванню в конкретних обставинах), а також з 

нормами, які безпосередньо регулюють такі міжнародні відносини (норми так 

званих уніфікованих актів міжнародного приватного права). Об'єктом 

порівняльного правознавства є норми не тільки приватного (цивільного) права, 

але й публічного права. Порівняльне правознавство, порівнюючи норми 

національних правових систем, відповідає, наприклад, на питання, чим вони 

відрізняються, яке місце вони посідають у національній правовій системі. 

Цікаво зазначити, що сьогодні існують спроби видання спільних 

підручників з міжнародного приватного права і порівняльного правознавства. 

Саме комплексне вивчення цих дисциплін дає найповніше уявлення про 

зарубіжне право, що є безперечним підтвердженням тісного взаємозв'язку, який 

існує між даними науками. 

Висновки до третього питання 

Порівняльне правознавство тісно взаємодіє з іншими галузями права. На 

загально-теоретичному рівні порівняльне правознавство забезпечує 

методологію досліджень та понятійний апарат у теорії держави та права. Також 

для проведення досліджень використовуються емпіричний матеріал зібраний 

історичними науками. Натомість галузеві науки використовують результати 

отриманні за допомогою порівнянь правових систем для розкриття власного 

предмету. Найтісніша, з-поміж, галузевих наук взаємодія між порівняльним 

правознавством та міжнародним приватним правом, викликана схожістю 

об’єктів вищезазначених наук. 

4. Значення порівняльного правознавства. 

Досліджуючи історію порівняльного правознавства, набувається 

унікальна можливість поглибити свої знання щодо історії формування та 

накопичення юридичних знань як у певній країні, так й у світі загалом, а через 

це й генезису певної правової системи та історії національного права і 

міжнародного права. Розглядаючи відповідний напрям дослідження як 
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сукупність, систему наукових фактів, які адекватно відбивають певні 

властивості і відношення об’єкта і предмета дослідження і водночас залежать 

від практичних потреб визначення шляхів удосконалення юридичної науки, їх 

загальнотеоретичного осмислення, стану відповідних юридичних наукових 

знань, сучасних проблем їх подальшого розвитку і т.ін., історія порівняльного 

правознавства як напрям наукових досліджень може розглядатися: по-перше, у 

змістовному аспекті – як сукупність певним чином виділених закономірностей, 

тенденцій, властивостей, відносин і залежностей порівняльного правознавства; 

по-друге, з формального боку – у вигляді результатів раніше проведених 

юридичних наукових досліджень, теоретичних конструкцій, понятійного 

апарату тощо. Подібний дуалізм змісту і форми відповідного напряму наукових 

досліджень передбачає й наявність його третього складника - адекватності 

формальної сторони змістовним аспектам, інакше кажучи, стан наукового 

опрацювання, у якому відбиваються, закріпляються і визначаються 

характеристики порівняльного правознавства як юридичної науки. Отже, 

значення історії порівняльного правознавства як напряму наукових досліджень 

полягає у можливості поглиблення знань як про природу і потенційні 

предметно-методологічні можливості порівняльного правознавства, так й щодо 

пізнання правової системи на рівні її як національного явища, так і теоретико-

правової категорії. 

Дослідження у сфері порівняльного правознавства мають сьогодні досить 

велике теоретичне і прикладне значення. Підвищення значення порівняльного 

правознавства в Україні безпосередньо пов'язане із здобуттям нею державної 

незалежності в 1991 році і обумовлюється потребою у формуванні власної 

української національної правової системи, яка відповідала б сучасним 

тенденціям правового розвитку та міжнародним стандартам, сприяла б 

приєднанню України до світових (передусім європейських) інтеграційних 

процесів. 

Значення порівняльно-правових досліджень обумовлюється також тим, 

що вони дозволяють вийти за національні кордони своєї правової системи, 
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глянути під особливим кутом зору на низку традиційних проблем юридичної 

науки та практики, розширити обрії юридичних пошуків, здійснити обмін 

правовою інформацією, науковими ідеями, враховувати як позитивний, так і 

негативний зарубіжний юридичний досвід у різних сферах — у науковій, 

освітянській і практичній. 

Для юридичної науки використання порівняльного правознавства є 

особливо важливим. Відомо, що істина пізнається в порівнянні. Тому без 

порівняння неможливе з'ясування сутності будь-якого юридичного феномена. 

Порівняльне правознавство допомагає встановити, як вирішується та сама 

правова проблема в різних країнах, і, таким чином, сприяє вивченню 

національного права. Порівняльно-правовий аналіз здатний озброїти науковця 

ідеями та аргументами, які не можна отримати при знанні лише національного 

права. У наш час без врахування даних компаративістики загальнотеоретичні 

висновки не можуть претендувати на універсальний статус. У межах 

порівняльного правознавства аналізується й більшість проблем галузевих 

юридичних наук. 

Враховуючи зарубіжний досвід, законодавець, з одного боку, виявляє та 

запозичує все те корисне, що виправдало себе за рубежем при вирішенні певної 

проблеми, а з другого боку – надає можливість урахувати негативні аспекти 

зарубіжного досвіду, попередити неефективність тих чи інших правових 

рішень. Наприклад, розроблювачі Цивільного кодексу України враховували 

багатий досвід зарубіжних цивільних і комерційних кодексів (наприклад, 

Цивільного кодексу Нідерландів, Німеччини, Росії), і це, безумовно, покращило 

його зміст. 

У судовій практиці судді, використовуючи компаративістський науковий 

метод, заповнюють прогалини в праві, тлумачать норми права. Найактивніше 

звертається до порівняльного правознавства Конституційний Суд України, 

використовуючи зарубіжний правовий досвід при обґрунтуванні власних 

рішень. 
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Нарешті, у приватній юридичній практиці порівняльне правознавство 

допомагає юристам компетентно вирішувати проблеми, пов'язані з 

застосуванням зарубіжного права. Кількість цих проблем в останні роки 

зростає швидкими темпами. 

Порівняльне правознавство є корисним і для міжнародного 

співробітництва. Воно сприяє гармонізації й уніфікації національних правових 

систем, його результати використовуються під час розробки міжнародних 

конвенцій, рекомендаційних (модельних) документів, колізійних норм і 

типових договорів. 

Висновки до четвертого питання 

Порівняльне правознавство відіграє важливу роль у сфері суспільних 

відносин, оскільки служить інструментом гармонізації законодавства, а також 

допомагає вирішувати конфліктні питання у випадку прогалин в законодавстві 

як на національному так і на міжнародному рівнях. 

Висновки з теми: 

Таким чином, порівняльне правознавство, як наука, почало формуватися у 

кінці ХІХ ст. у зв’язку з світовими процесами глобалізації та корінними 

змінами в уявленні людей, щодо основоположних прав і свобод. На теперішній 

час, порівняльне правознавство стало засобом поглиблення знань про право як 

на рівні національного явища, так і на рівні правових систем. 

Визначаючи предмет порівняльного правознавства слід виходити з того, 

що воно розглядається на трьох рівнях: як наука, як метод, та як навчальна 

дисципліна. З точки зору науки предмет порівняльного правознавства можна 

визначити як закономірності виникнення, функціонування і розвитку 

національного законодавства та правових систем світу в їх порівняльному 

пізнанні. 

Об’єктом порівняльного права є законодавство країни (національне 

законодавство) та правові системи, при цьому, до національного законодавства 

може застосовуватись метод порівняння на кількох рівнях: з законодавством 
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країни, що належать до одного типу правової системи, чи міжтипове 

порівняння. 

Порівняльне правознавство тісно, двосторонньо взаємодіє з іншими 

галузями права. На загально-теоретичному рівні порівняльне правознавство 

забезпечує методологію досліджень та понятійний апарат у теорії держави та 

права. Також для проведення досліджень використовуються емпіричний 

матеріал зібраний історичними науками. Натомість галузеві науки 

використовують результати отриманні за допомогою порівнянь правових 

систем для розкриття власного предмету. Найтісніша, з-поміж, галузевих наук 

взаємодія між порівняльним правознавством та міжнародним приватним 

правом, викликана схожістю об’єктів вищезазначених наук. 

Порівняльне правознавство відіграє важливу роль у сфері суспільних 

відносин, оскільки служить інструментом гармонізації законодавства, а також 

допомагає вирішувати конфліктні питання у випадку прогалин в законодавстві 

як на національному так і на міжнародному рівнях. 
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ТЕМА 2. Правова система як об’єкт дослідження порівняльного 

правознавства  

 

План лекції: 

1. Поняття правова система. 

2. Значення класифікації правових систем. 

3. Класифікація правових систем. 

4. Правова система України серед світових правових систем. 

Рекомендована література: 

1. Варга Ч. Theatrum legale mundi. Про класифікацію правових систем / 

Порівняльне правознавство. 2012. № 3-4. С. 17-37. 

2. Лукьянов Д.В. Национальные и наднациональные правовые системы в 

современном мире / Закон и жизнь. 2013 № 8/4 С. 38-42.  

3. Лук'янов Д. Сучасні погляди на проблему класифікації та типології 

правових систем / Порівняльне правознавство. 2012. № 3-4. С. 56-62. 

4. Луць Л.А. Типологізація сучасних правових систем світу: відкрита 

лекція / Л.А. Луць К. ; Сімферополь : Логос, 2007 89 c. 31. Марченко М.Н. 

Источники права : монография / М.Н. Марченко М. : Проспект, 2005 342 с.  

5. Марченко М.Н. Правовая система Европейского Союза : монография / 

М.Н. Марченко, Е. М. Дерябина М. : Норма : ИНФРА-М, 2012 704 с. 

6. Настасяк І. Типологізація чи класифікація сучасних правових систем 

світу? / Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. № 5. С. 41-46. 

7. Онуфрієнко О.В. Сучасні підходи до класифікації правових систем: 

порівняльний аналіз / Вісник Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2013.  

8. Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т Т. 1: 

Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку 

правової системи України / за заг. ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина Х., 2008 

728 с.  
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9. Тополь Ю.О. Правові системи сучасності: поняття та проблеми 

класифікації / Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та 

права. 2002. № 4. С. 27-34.  

10. Хаустова М.Г. Правова система України серед правових систем 

сучасності / Проблеми законності. 2013. Вип. 123. С. 23-33. 

11. Хаустова М.Г. Проблеми класифікації правових систем / Вісник 

Національної академії правових наук України. 2014. № 2. С. 53-65. 

12. Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного 

права : в 2 т. : пер. с нем. / К. Цвайгерт, Х. Кетц. Т. 1: Основы М. : Междунар. 

отношения, 2000 479 с.  

13. Чиркін В. Формаційно-цивілізаційний підхід до класифікації правових 

систем і сімей / Порівняльне правознавство. 2012. № 3-4. С. 63-83. 

14. Чистякова Ю. Класифікація правових систем / Юридичний вісник. 2014. 

№ 4. С. 6-10.  

Мета лекції: 

Дати загальне уявлення про поняття «правова система» як у вузькому так 

і широкому значені, а також співвідношення правової системи та правової сім’ї 

У лекції розкривається значення класифікації правових систем, наводиться 

перелік класифікаційних критеріїв, та підходи до класифікації правових систем. 

На підставі класифікаційних критеріїв правових систем проводиться 

групування за правовими системами.  

Вступ. 

Правова система – це основна структурна одиниця, яка є об’єктом 

дослідження порівняльного правознавства. Необхідною умовою застосування 

методу порівняння до правових систем є наявність закономірностей у існуючих 

національних правових систем, що дозволяє групувати їх у правові сім’ї, для 

подальшого здійснення аналізу їх схожості та розбіжностей. 

Підходи до класифікації правових систем відіграють важливу роль в 

напрямках розвитку конкретної національної правової системи, більш того 
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віднесення правової системи до тої чи іншої правової сім’ї може мати навіть 

політичний окрас. 

Важливе значення має встановлення місця вітчизняної правової системи 

серед правових систем світу.  

1. Поняття правова система. 

Категорії «право» і «правова система» не є тотожними, не підмінюють 

одна одну, а залишаються самостійними. Правова система не охоплює і не 

може бути охоплена поняттям права навіть у широкому (соціологічному) 

розумінні. Правова система у правовій науці вживається в декількох значеннях. 

У вузькому змісті під цією системою розуміється право певної держави, тобто 

«національна правова система». Широке розуміння правової системи поряд із 

правом як системою норм містить у собі ряд інших компонентів правового 

життя суспільства. Аналіз їх дозволяє побачити такі сторони і аспекти 

правового розвитку, які не можуть бути розкриті шляхом аналізу одних лише 

норм права. Тут необхідні зведення різноманітних компонентів правової 

дійсності до трьох категорій: праворозуміння, правотворчості та 

правозастосування. 

Компонентами правової системи називають: 1) систему права; 2) систему 

законодавства; 3) правові інститути і правові установи (правотворчі та 

правозастосовчі); 4) правові поняття, принципи, символіку; 5) правову 

політику, ідеологію, культуру; 6) юридичну практику У юридичній літературі 

існує розширювальне тлумачення структури правової системи. Компонентами 

правової системи при цьому виступають такі елементи: 1) право як сукупність 

створених державою норм; 2) законодавство як форма виразу цих норм; 

3) правові інституції, які здійснюють правову політику держави; 4) судова та 

інша юридична практика; 5) механізм правового регулювання; 6) процес 

правореалізації; 7) права, свободи і обов'язки громадян; 8) система 

функціонуючих у суспільстві правовідносин; 9) законність 10) правова 

ідеологія; 11) суб'єкти права; 12) системні зв'язки, які забезпечують єдність, 

цілісність і стабільність системи; 13) інші правові явища, що утворюють 
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«інфраструктуру правової системи» (наприклад, правосуб'єктність, правовий 

статус, юридичну відповідальність, законні інтереси та ін.). Таким чином, 

правова система — поняття складне і багатопланове, яке містить цілий 

комплекс компонентів, впливає на суспільні відносини. 

Національні правові системи певного типу по подібності, єдності їх 

елементів об'єднуються в групи, які називаються «правовими сім'ями». Правова 

сім'я — це сукупність національних правових систем, заснована на спільності 

джерел, структури права та історичного шляху його формування. Кожна 

правова сім'я має свій специфічний комплекс безпосередніх юридичних 

детермінант. Поняття «правова сім'я» відбиває ті особливості деяких правових 

систем, які є результатом подібності їхнього конкретно-історичного розвитку: 

структури, джерел, провідних галузей і правових інститутів, правової культури, 

традицій, особливостей правозастосовчої діяльності, юридичного мислення і т. 

п. Під правовою сім'єю розуміється «більш-менш широка сукупність 

національних правових систем, об'єднаних спільністю історичного формування, 

структури, джерел, провідних галузей і правових інститутів, правозастосування, 

поняттєво-категоріального апарату юридичної науки». Таким чином, правова 

система — поняття складне і багатопланове, що містить цілий комплекс 

компонентів, здійснюючих нормативно-організаційний вплив на суспільні 

відносини.  

Таким чином, правову систему у широкому значені можна визначити як 

сукупність усіх правових явищ, існуючий в даному суспільстві у конкретний 

момент, що включає норми, інститути, галузі права, законодавство, доктрину 

права, правові традиції, правову культуру, правову свідомість, правопорядок 

тощо. 

Правові сім’ї можна визначити як сукупності національних правових 

систем, об’єднаних спільністю ознак, що і вказують на їх суттєву схожість. 

Висновки до першого питання. 

Правова система має визначення у широкому та вузькому значенні. У 

вузькому змісті під цією системою розуміється право певної держави, тобто 
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«національна правова система». Правову систему у широкому значені можна 

визначити як сукупність усіх правових явищ, існуючий в даному суспільстві у 

конкретний момент, що включає норми, інститути, галузі права, законодавство, 

доктрину права, правові традиції, правову культуру, правову свідомість, 

правопорядок тощо. 

Правова система у широкому значенні має ряд компонентів, саме завдяки 

цим компонентам можлива подальша класифікація правових систем. 

2. Значення класифікації правових систем. 

Необхідність і важливість класифікації правових систем викликані 

певними причинами. По-перше, суто науковими, пізнавальними й освітніми, 

оскільки глибоке й різнобічне пізнання правової карти світу вимагає не тільки її 

загального розгляду, а й вивчення її окремих частин, що містять у собі подібні 

правові системи. По-друге, їх класифікація полегшує визначення місця й ролі 

конкретної правової системи в системі загальній, дає змогу робити 

обґрунтовані прогнози щодо шляхів подальшого розвитку як окремих правових 

систем, так і їх сукупності в цілому. По-третє, нею досягаються суто практичні 

цілі – уніфікація чинного законодавства й удосконалення національних 

правових систем  

Класифікація правових систем – це процес, перманентно властивий 

юридичній компаративістиці з найперших днів її зародження. Окрім того, 

питання класифікації правових сімей є одним із найбільш дискусійних у 

порівняльному правознавстві. Класифікація правових систем на фоні їх 

сукупності дозволяє: а) більш глибоко й різнобічно досліджувати окремі 

правові системи; б) розкрити їх переваги й недоліки, виробити практичні 

рекомендації та пропозиції щодо їх часткового вдосконалення чи повного 

реформування. Вона: а) сприяє своєрідному обміну досвідом між різними 

правовими системами щодо їх найбільш оптимальної побудови й 

функціонування; б) створює передумови для запозичення іншими системами 

норм, які найбільше виправдали себе, принципів та інститутів в) полегшує 

окреслення місця й ролі конкретної правової системи в загальній світовій 
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системі; г) надає змогу робити обґрунтовані прогнози стосовно шляхів 

подальшого розвитку як окремих правових систем, так і їх сукупності в цілому; 

д) сприяє уніфікації чинного законодавства й удосконаленню національних 

правових систем. 

Висновки до другого питання. 

Класифікація правових систем має важливе значення для створення умов 

взаємодії різних їх типів, слугує основою для уніфікації певних правових норм 

національного права. Класифікація правових систем також відіграє політичну 

роль, оскільки слугує підставою для запозичення правових норм та принципів 

права з відповідної правової сім’ї, окреслення місця й ролі конкретної правової 

системи в загальній світовій системі. 

3. Класифікація правових систем. 

На сучасній правовій карті світу співіснує величезна кількість 

національних правових систем. Офіційними членами ООН на сьогоднішній 

день є близько 200 держав, і кожна держава має свою власну національну 

систему права, яка є нормативним відображенням історичних, політичних, 

культурних і релігійних особливостей кожного народу і суспільства. Проблема 

класифікації правових систем з'явилася разом з виникненням порівняльного 

правознавства як науки. 

Наявність загальних ознак у різних правових системах дозволяє 

класифікувати їх або поділяти між собою на окремі групи, або правові сім’ї.  

Традиційно складним залишається питання вибору критеріїв класифікації 

національних правових систем. Ще до 1880 р. французький юрист Е. Глассон, 

мабуть, одним із перших у Європі розглянув проблему групування подібних по 

суті правових систем. Керуючись насамперед генетичним базисом побудови 

спільнот правових систем, він зробив спробу їх поділу на три великі групи. 

Першу становлять країни, в яких найбільше виявляється вплив римського права 

(Італія, Румунія, Португалія, Греція, Іспанія); другу – держави, де римський 

вплив незначний, а право засноване переважно на звичаях і варварському праві 

(Англія, Скандинавські країни, Росія); третю – правові сім’ї, які ввібрали в себе 
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рівною мірою ознаки римського й германського права (Франція, Швейцарія, 

Німеччина). Керуючись тим самим історико- юридичним критерієм у пошуку 

якісної спрямованості спорідненості спільнот правових систем, аргентинський 

юрист Е. Мартінес виокремив чотири групи спільнот: а) варварську, правовою 

платформою якої виступають норми національних звичаїв, так званих 

Варварських правд (право Англії, Швеції та Норвегії); б) варварсько- романську 

(право Франції, Німеччини та Австрії); в) варварську-романо-канонічну (право 

Португалії й Іспанії); г) романо-канонічно-демократичну (право США, 

Швейцарії та Росії). Сама ідея групування правових систем у правові сім’ї була 

підтримана теоретиками права в 1900 р. на першому Міжнародному конгресі 

порівняльного права в Парижі й поширена вже на початку XX cт., учасники 

якого ще не мали чіткого уявлення про методи класифікації правових систем. У 

другій половині XX ст. найбільшого поширення набули два головних напрями 

класифікації правових систем. Перший розкрито Р. Давідом, який запропонував 

ідею трихотомії – виокремлення трьох основних правових сімей – романо-

германської, загальної й соціалістичної на підставі двох критеріїв – юридичної 

техніки й однакових філософських, політичних та економічних принципів. Усі 

інші правові системи вчений об’єднав під умовною назвою «інші види 

суспільного устрою та права», серед яких розглядалося мусульманське, 

індуське й індійське право, а також правові системи країн Африки й Далекого 

Сходу. При цьому вчений підкреслює: «Якими не були б значущими ці сім’ї і 

якою б широкою не була сфера їх поширення, ними не обмежується весь 

сучасний юридичний світ. Поряд з установками, які віддзеркалюють ці сім’ї, 

або в поєднанні з ними в багатьох країнах панують інші підходи до організації 

життя суспільства. Другий напрям представлено К. Цвайгертом, який доповнив 

розроблену на підставі генеалогічно-історичного модусу класифікацію 

Арманжона, Нольде й Вольфа, оскільки її автори відмовилися від використання 

усіх зовнішніх критеріїв. Учений наголосив, що «раціональна класифікація 

сучасних правових систем потребує вивчення їх змісту», й запропонував у 60-х 

рр. XX ст. використовувати як критерій класифікації поняття «правовий стиль», 



 

 

22 

 

що складається з п’ятьох чинників (по суті, критеріїв юридичного мислення; в) 

специфічність правових інститутів; г) природа джерел права і способи їх 

тлумачення; д) ідеологічні чинники. У найбільш завершеному вигляді ця 

концепція була відображена у спільній праці К. Цвайгерта й Х. Кетца 

«Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права», яка 

побачила світ у 1971 р. Ця багата за змістом двотомна робота заснована на 

систематичному викладенні фактичного матеріалу внаслідок чого набула 

широкої популярності у світі. Її автори розрізняли вісім правових сімей: ро- 

манську, германську, англо-американську, соціалістичну, скандинавську, 

далекосхідну, ісламську й індуську Зазначимо, що обидві класифікації (як 

найбільш загальна тричленна, так і більш детальна) є корисними, мають право 

на існування. Проте жодна з типологій не є досконалою, бо всі вони є 

неповними, тому що не охоплюють усіх правових систем. У наведених 

класифікаціях порушена логіка, оскільки не можна розглядати окремі релігійні 

системи (наприклад, мусульманське право) як правові сім’ї, тому що вони не 

поєднують у своєму складі різні правові системи. Отже, складність правової 

класифікації полягає не тільки в безмежній багатоманітності національних 

правових систем, й у тому, що нерівномірність соціального й історичного 

розвитку зумовлює можливість існування на одному синхронному зрізі різних 

стадій правового розвитку. У зв’язку із цим систем кожна правова сім’я має 

розглядатися на фоні її історичного розвитку. Тому має рацію Р. Леже, коли 

вказує, що класифікація цих систем повинна засновуватися не тільки на 

критерії технічному (прийняття правових рішень у системах, які намагаються 

об’єднати в одну сім’ю, має засновуватися на однаковій юридичній техніці) й 

ідеологічному (правові системи однієї сім’ї повинні охоплюватись однією 

концепцією права), а й на історичному й соціологічному критеріях (системи 

держав, які не мають справжніх правових традицій, не можуть бути об’єднані в 

одну сім’ю з тими державами, де право ефективно функціонує протягом 

тривалого часу і сприймається як важлива соціальна цінність). Необхідно 

використання наукових доробок права, соціології й політології. Принципова 
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своєрідність указаної конструкції полягає в тому, що вченим запропоновано 

поділ правових систем на дві групи: в одну з них він включає сім’ї, що 

поєднують системи із загальними ознаками в технічному, ідеологічному й 

соціологічному аспектах; друга представлена автором різними групами 

правових систем, об’єднаних у стабільну спільноту на підставі тієї чи іншої 

ідеологічної платформи. До першої групи правових систем Р. Леже відносить 

систему романо-германську й систему загального права до другої – 

мусульманське й індуське право. Цю ж точку зору підтримує й М. М. 

Марченко, вказуючи на потребу врахування політичних, ідеологічних, а 

головне – культурних чинників. Він вирізняє найбільш поширені й 

найвпливовіші з існуючих правові сім’ї: романо-германську, англосаксонську 

(або систему загального права), правові системи соціалістичних і 

постсоціалістичних країн, іудейське й мусульманське право. Науковець 

підкреслює, що в сучасному житті й у реальній дійсності немає й не може бути 

завершеної правової або будь-якої іншої класифікації і що будь-яка 

виокремлена правова сім’я неминуче матиме відносний характер. Більш 

детальна класифікація, заснована на ідеолого-релігійному базисі, представлена 

К. Осакве. На першому рівні дихотомічної макрокласифікації він поділяє 

правові системи на два великих блоки – релігійний і нерелігійний. До 

релігійних правових систем він відносить: мусульманське (ісламське) право; 

єврейське (іудейське); канонічне право католицької церкви й індуське. Другий 

блок макрокласифікації (нерелігійні правові системи) за критерієм 

праворозуміння й роллю права в суспільстві, на думку вченого, слід поділяти на 

західні, незахідні й квазізахідні правові системи. Відповідно їх західний блок 

представлено правом романо-германським, англо-американським і 

скандинавським; незахідний – південно-східним, азіатським та африканським 

правом, квазізахідний – соціалістичним (Китай, Лаос, Кампучія, КНДР, Куба, 

Ангола, Ефіопія, Мозамбік). На думку В. Лафітського, у рамках багатьох 

спільнот виокремлюють сім’ї правових систем, об’єднаних загальними 

національними й історичними коренями, спільними цілями, структурно-
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функціональними і стильовими особливостями права. Це наступна лінія 

розлому правового простору світу. Так, у спільноті християнської традиції 

права можна виокремити сім’ї романо-германського (або континентального), 

англосаксонського (або загального), скандинавського, латиноамериканського і 

слов’янського права. Останні спільноти правових систем діють у межах держав, 

у яких вони первісно виникли: індуське – в Індії, конфуціанське – в Китаї, 

синтоїстське – в Японії, іудейське – в Ізраїлі. Як вважає правник, віднесення 

національної правової системи до тієї чи іншої спільноти, сім’ї чи групи 

залежить від того, який із чинників або яка їх сукупність переважає. В. М. 

Синюков пропонує власні погляди на основні правові сім’ї сучасності, 

враховуючи при цьому характер історичної традиції правової сім’ї, стилю, 

вираженого у специфіці юридичних, духовних (релігія, етика та ін.) і 

культурно-історичних джерел. Серед основних правових традицій він 

виокремлює: загальне (англосаксонське) право, романо-германську правову 

сім’ю, традиційну правову систему, побудовану на звичаєвому праві, й 

релігійні правові системи (мусульманське, індуське право), а також слов’янську 

правову сім’ю як самостійну гілку правової цивілізації, що виникла у зв’язку з 

розпадом світової соціалістичної системи зі збереженням соціалістичного типу 

права в низці держав, глибокими змінами в їх суспільно-політичному ладі з 

набуттям відносної новизни, а тому потребує додаткового обґрунтування. Т. В. 

Кашаніна підкреслює, що сім’я права (або правова система світу) – це група 

національних систем права, що мають подібні ознаки, головною з яких є форма 

останнього. Окрім цього, як указує вона, при виокремленні сімей права мають 

враховуватися принципи і структура права, правова культура, традиції права та 

ін. Принципи права, вважає дослідниця, – одна з необхідних характеристик 

будь-якої правової сім’ї. Ураховуючи названі критерії, вона виокремлює такі 

правові сім’ї:  

1. Сім’я звичаєвого права, яка охоплює держави Африканського 

континенту. Її головними принципами є такі: а) обов’язок важливіше за право; 

б) колективізм, племенна солідарність; в) відсутність поняття «приватна 
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власність»; г) узгодженість, примирення; д) принцип нерозривності 

матеріального права і процедури та ін.  

2. Сім’я мусульманського права, куди входять арабська сім’я права, 

ісламське й мусульманське право. Відповідна її правова ідеологія полягає у 

принципах мусульманського права, що охоплюють: а) принцип вічності 

шаріату; б) принцип незмінності шаріату; в) принцип універсальності та 

верховенство шаріату; г) принцип рівності (застосовується тільки до 

правовірних, причому це стосується тільки чоловіків) та ін.  

3. Сім’я загального права, яка заснована на раціональних засадах. 

Особливостями її принципів є такі: а) закон стає законом тільки після 

ґрунтовної апробації його судовою практикою б) вони мають регулююче 

значення: тільки відбиваючись у судових рішеннях; в) головним є принцип 

справедливості, сутність якого зводиться до встановлення еквіваленту 

покарання вчиненому; г) відповідальність за вину задля результатів розгляду 

справи особливого значення не має та ін.  

4. Романо-германська сім’я права, що вирізняється доктринальністю і 

через це її ще називають «професорське право». Саме це накладає відбиток на її 

принципи права: а) вчені-юристи є основними розробниками зазначених 

принципів, що становлять каркас юридичної думки; б) судова влада не може 

вільно їх формулювати або відхиляти; в) поважаючи принципи права, в 

законодавстві закріплено їх достатня кількість; г) вони становлять ієрархічну 

систему (загальноцивілізаційні, правової сім’ї, загальні, міжгалузеві, галузеві, 

інституціональні); д) принцип рівності та інщ. 

М. В. Захарова визначає головний, на її думку, критерій класифікації – 

стиль правового мислення, тобто спосіб інтелектуальної діяльності у правовій 

сфері. Саме цей критерій і дозволив ученій виокремити чотири основних стилі 

правового мислення: а) континентально-європейський, зорієнтований на 

зовнішній, як правило, законодавчий спосіб правоутворення; б) 

англосаксонський – процес правоутворення, що перш за все має судовий, а не 

законодавчий характер; в) традиційний, що ґрунтується на внутрішньо- 
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соціальному способі правоутворення; г) релігійно-доктринальний, що являє 

собою процес релігійного одкровення, який репродукують на матеріальну 

площину або автори святих книг, або доктринери їх текстів. Окрім того, М. В. 

Захаровою визначено, що залежно від специфіки побудови власного 

нормативного елемента всі правові системи можна поділити на так звані 

моноядерні й поліядерні. Наполягає на комплексному критерії градації спільнот 

правових систем Л. Луць. Оцінюючи їх сучасний стан, вона називає такі типи 

об’єктів компаративного наукового пошуку: а) романо-германський 

(континентальне право); б) англо-американський (загальне право); в) змішаний 

(або дуалістичний) – скандинавський підтип; г) релігійно-общинний; 

д) мусульманський, індуський підтипи; е) також традиційно-філософський – 

японський і китайський, звичаєво-общинний підтипи); є) міждержавний. При 

цьому складовими елементами комплексного критерію порівняльного 

правознавства вчена називає особливості інституціональної, функціональної й 

нормативної частин конкретного типу правових систем. Отже, виокремлення 

комплексного критерію компаративістсько-правової диференціації має під 

собою вагомі підстави. Саме за допомогою подібної конструкції можна оцінити 

різноманітні грані правових систем і їх спільнот. На сьогодні використовуються 

критерії класифікації правових систем, які спираються головним чином на 

правову культуру, правові традиції і правовий стиль. Саме ідеологічний 

складник – правова свідомість і правова культура суспільства – має стати 

основним критерієм типологізації правових систем на правові сім’ї. Форма всіх 

інших явищ правової системи (правові норми та їх системи, джерела права, 

особливості правозастосування тощо) є наслідком певної правосвідомості 

суспільства. Водночас застосування у процесі дослідження такого складного 

явища, як критерій поділу, може викликати певні труднощі. Тому в деяких 

випадках можливим є виокремлення інших додаткових критеріїв, які, з одного 

боку, повинні якомога яскравіше відзеркалювати специфіку правосвідомості 

певного соціуму, з другого – бути простими, інструментальними і зручними для 

порівняння. Одним із найбільш зручних щодо цього критеріїв є джерела права. 
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Як підкреслює М. М. Марченко, саме в останніх значною мірою відбивається 

специфіка праворозуміння в різних правових системах. Отже, поряд із 

загальновизнаними сім’ями романо-германського й англо-американського 

права необхідно виокремлювати дві самостійні сім’ї – релігійного і 

традиційного права. Головними критеріями виокремлення кожної з них є доволі 

суттєві відмінності в їх праворозумінні, хоча досить чітко простежується 

різниця й за похідним критерієм – за джерелом права. Таким чином, світ 

правових систем характеризується як багатоманітністю, так і відносною 

єдністю. А тому питання про кількість і групування правових сімей завжди 

буде викликати значний науково-практичний інтерес у теоретиків права. 

Висновки до третього питання. 

Існує численна кількість підходів до класифікації правових систем 

заснованих на різних класифікаційних критеріях, проте більшість з них 

виділяють англосаксонську та романо-германську правові сім’ї. Також для 

класифікації правової системи важливе значення має ступінь впливу на неї 

релігійних факторів, держави зі значним впливом релігійних норм утворюють 

власні релігійно-доктринальні правові сім’ї. Держави, що не зазнали значного 

впливу романо-германської або англосаксонської сімей, мають правову 

систему, здебільшого, засновану на традиційних нормах відповідних 

суспільств. 

4. Правова система України серед світових правових систем. 

Можна виокремити наступні концепції належності правової системи 

України до певної сім’ї – пострадянських правових систем, романо-германської 

і східноєвропейської. Крім того, деякі дослідники обґрунтовують тезу, що 

національна правова система України тяжіє до східноєвропейської правової 

традиції й повертається в сім’ю романо-германського права.  

Визначальними чинниками виокремлення пострадянських правових 

систем у самостійну правову сім’ю, як вважають дослідники, служать не тільки 

формальні критерії як сукупність джерел права або провідних інститутів і 

галузей, а історична ґенеза національних правових систем, спільність багатьох 
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соціальних, політичних, структурних і спеціально-юридичних характеристик 

національного права, глибинних історичних, культурних та етнічних традицій, 

зумовлених тривалим періодом перебування республік у складі СРСР. 

Віднесення правої сім’ї України до романо-германського права, вчені 

пояснюють тим, що вони належали до романо-германської правової сім’ї 

історично. Звичайно, соціалістична революція, які відбувалася в Україні, 

трансформувала правову систему, проте основні відмінності соціалістичного 

права і романо-германського, на думку цих учених, містилися в царині правової 

ідеології (пріоритет інтересів держави над правами індивіда, заборона 

приватного права, визнання керівної ролі Комуністичної партії тощо). Ця 

різниця зникає з відмовою республік від соціалістичного шляху розвитку. 

Отже, категорії українського права охоплюються романською системою. 

Концепцією права, прийнятою у вітчизняних університетах і в юридичній 

практиці, була романська концепція Українські юристи ніколи не вважали 

право продуктом судової практики. Як і німецькі та французьcькі правники, 

норми права вони також розглядали як норми поведінки, що призначаються 

індивідам, формулювати які належить доктрині або законодавцеві, а не Як 

підкреслював Р. Давід, колишні республіки СРСР не мали кодексів, настільки 

повних, як інші країни Західної Європи, але «готові були їх мати». 

На думку М. М. Марченко немає потреби доводити, що право колишніх 

радянських республік історично, географічно, а частково навіть духовно 

знаходиться ближче до романо-германського права, аніж до інших правових 

сімей і систем права. Більше того, на його переконання, з розвитком 

законодавства (в основному у виді нових правових актів) українське право, як 

про це свідчать численні факти, все більше з ним зближується і тим самим 

активно збагачується. Однак це не дає ніякого приводу для категоричного 

віднесення правових систем цих республік до романо- германської правової 

сім’ї, ототожнення або розчинення права російського в романо-германському. 

Достатньо важливим, з погляду цього правознавця, при такій взаємодії 

російської правової системи з романо- германською правовою сім’єю не тільки 
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зберігати її самобутність, а й посилювати її потенційні можливості, з тим щоб 

це був процес саме взаємної інтеграції, природного зближення, а не 

одностороннього поглинання та поступового продавлення самобутності й 

можливостей однієї правової системи іншою або правовою сім’єю. 

Відповідь на запитання, до якої ж правової сім’ї слід відносити Україну, 

залежить від того, яким правовим шляхом іде наше суспільство, від 

здійснюваної в державі правової політики, яка відбивається у прийнятих 

політико-правових рішеннях, законодавстві, правових цінностях, напрямках 

професійної підготовки юристів та ін. Правова політика України дозволяє 

зробити висновок про її європейський вибір. Стратегічний напрямок сучасної 

Української держави – входження до європейського простору – є об’єктивно й 

історично зумовлений її національним, культурним і правовим розвитком. 

У правовій літературі можна зустріти й інші погляди вчених, які правову 

систему України відносять до східноєвропейської правової сім’ї, що 

сформувалася в рамках східноєвропейської правової традиції. Їх твердження 

ґрунтуються на аналізі періоду формування традиції права в Україні і 

становлення світоглядних засад національної правової системи. Виходячи із 

цього сучасну правову систему України, як і інші східноєвропейські правові 

системи – Росії, Білорусі, вони відносять до особливої, східноєвропейської 

групи романо-германської правової сім’ї. Головними рисами 

східноєвропейської традиції права є: а) обмеженість світоглядного підґрунтя 

права, як правило, християнським ученням у його православній інтерпретації 

або вченням, що нагадує його; б) схильність до тлумачення права як 

позитивного закону, зміст якого зумовлено не стільки природними приписами, 

скільки потребами суспільства, які найкраще знає держава; в) організація і 

проведення законотворчих, дослідницьких та інших робіт у галузі права за 

ініціативою «зверху»; г) обмеженість творчих пошуків і як результат – втрата 

належного авторитету і значення юриспруденції; д) побоювання надмірного 

розширення сфери приватноправового регулювання, прагнення забезпечити 

максимально можливі контроль і втручання держави у відносини приватних 
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осіб; е) акцентування уваги головним чином не на правах, а на обов’язках 

учасників правовідносин та ін. 

Висновки до четвертого питання. 

Щодо місця вітчизняної правової системи, та її приналежність до 

конкретної правової сім’ї, слід враховувати наступні фактори: історичну ґенезу 

національної правової системи, історичний зв’язок з романо-германською 

системою права, перевага законодавчих актів при тлумаченні права, вплив 

соціалістичної правової системи та схожість розвитку пострадянських держав, 

З урахуванням наведених факторів слід прийти до висновку про 

приналежність вітчизняної правової системи до романо-германської правової 

сім’ї, з особливостями характерними для пострадянських держав. 

Висновки до теми. 

Правова система має визначення у широкому та вузькому значенні. У 

вузькому змісті під цією системою розуміється право певної держави, тобто 

«національна правова система». Правову систему у широкому значені можна 

визначити як сукупність усіх правових явищ, існуючий в даному суспільстві у 

конкретний момент, що включає норми, інститути, галузі права, законодавство, 

доктрину права, правові традиції, правову культуру, правову свідомість, 

правопорядок тощо. 

Правова система у широкому значенні має ряд компонентів, саме завдяки 

цим компонентам можлива подальша класифікація правових систем 

Класифікація правових систем має важливе значення для створення умов 

взаємодії різних їх типів, слугує основою для уніфікації певних правових норм 

національного права. Класифікація правових систем також відіграє політичну 

роль, оскільки слугує підставою для запозичення правових норм та принципів 

права з відповідної правової сім’ї, окреслення місця й ролі конкретної правової 

системи в загальній світовій системі. 

Існує численна кількість підходів до класифікації правових систем 

заснованих на різних класифікаційних критеріях, проте більшість з них 

виділяють англосаксонську та романо-германську правові сім’ї. Також для 
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класифікації правової системи важливе значення має ступінь впливу на неї 

релігійних факторів, держави зі значним впливом релігійних норм утворюють 

власні релігійно-доктринальні правові сім’ї. Держави, що не зазнали значного 

впливу романо-германської або англо-саксонської сімей, мають правову 

систему, здебільшого, засновану на традиційних нормах відповідних 

суспільств. 

Щодо місця вітчизняної правової системи, та її приналежність до 

конкретної правової сім’ї, слід враховувати наступні фактори: історичну ґенезу 

національної правової системи, історичний зв’язок з романо-германською 

системою права, перевага законодавчих актів при тлумаченні права, вплив 

соціалістичної правової системи та схожість розвитку пострадянських держав, з 

урахуванням наведених факторів слід прийти до висновку про приналежність 

вітчизняної правової системи до романо-германської правової сім’ї, з 

особливостями характерними для пострадянських держав. 
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Тема 3. Романо-германська правова сім’я 

 

План лекції: 

1. Історія становлення романо-германської правової сім’ї. 

2. Структура романо-германської правової сім’ї. 

3. Особливості романо-германської правої сім’ї. 

 

Рекомендована література: 

Берман Г. Дж. Право і революція. Формування західної традиції права. К.: 

IRIS, 2001. 652 с. 

2. Бехруз Х. Вступ до порівняльного правознавства : навчальний 

посібник Одеса : Юрид. літ., 2002.  

3. Дуда С.М. Закон у системі джерел права романо-германської 

правової сім’ї / Митна справа. 2014. № 1 (2.1). С. 80-84. 

4. Дуда С.М. структура романо-германської правової сім’ї / Наукові 

записки Львівського університету бізнесу та права. 2013. Вип. 11. С. 183-186. 

5. Задорожний Ю.А. Римське право – доктринальна першооснова 

права та юридичної науки в країнах романо-германської правової сім’ї та 

Україні : автореф. дис. к. ю. н. : 12.00.01/ Київський національний університет 

внутрішніх справ К., 2008.  

6. Задорожній Ю.А. Витоки формування принципів права романо-

германської правової сім’ї / Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 

2008. № 2. С. 71-74. 

7. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теоретичні проблеми типології та 

класифікації правових систем // Вступ до теорії правових систем / За заг. ред. 

О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко : монографія К. : Вид-во «Юридична думка», 

2006.  

8. Іжа М.М. Політико-правові аспекти становлення регіонального 

рівня управління в країнах Східної Європи / Порівняльне правознавство. 

Сучасний стан і перспективи розвитку К.:"Логос", 2009 С. 292-295.  
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9. Колодяжна В.В. Історія формування та сучасний стан Романо-

Германської правової сім′ї / Науковий вісник Львівського державного 

університету внутрішніх справ. серія юридична. 2013. Вип. 1. С. 46-53.  

10. Литвин В.М., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г., Історія України 

К.: "Знання", 2008 С. 263.  

11. Луць Л.А. Типологізація сучасних правових систем світу: відкрита 

лекція К.; Сімферополь : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН 

України: Логос, 2007.  

12. Підопригора О.А. Римське приватне право: Підручник для 

студентів юрид. спец. вищих навч. закладів К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 

2001. 440 с. 

13. Савчин М.В. Порівняльне правознавство. Загальна частина К.: 

ЦНЛ, 2005 С. 149-150. 

14. Тарахонич Т.І. Історичні етапи виникнення, становлення та 

розвитку романо-германської сім’ї // Порівняльне правознавство (правові 

системи світу) : монографія / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко К. : 

Парламентське видавництво, 2008.  

15. Харитонова О.І. Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи. 

Основи порівняльного правознавства: Європейські традиції. Видання друге, 

доповнене Х. : «Одіссей», 2006.  

16. Шаганенко В.П. Особливості системи права у романо-германській 

правовій сім’ї / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Юриспруденція. 2013. Вип. 6-1 (1). С. 88-91.  

Мета лекції встановити найбільш загальні закономірності виникнення 

функціонування та розвитку правових систем романо-германської правової 

сім’ї, та її особливості. Здійснити порівняльний аналіз романо-германської 

правової сім’ї з іншими правовими системами світу. Визначити характер 

взаємозв’язку романо-германської правової сім’ї та вітчизняної правової 

системи. 
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Вступ: 

На сучасному етапі розвитку, все гостріше постає питання, пошуку 

універсального законодавства, обрання оптимальної правової системи, яка 

зможе задовольнити потреби кожного суспільства в умовах глобалізації. На цю 

роль претендує романо-германська правова сім’я. 

Романо-германська правова сім’я історично, як системне явище, виникла 

першою, та здійснила найбільший вплив на світові правові системи. 

Сформувавшись у середньовіковій Європі, романо-германська правова сім’я на 

сучасному етапі займає домінуюче положення на європейському континенті,  

Романо-германська правова сім’я має ряд особливостей, та власну 

структуру, їх дослідження дозволяє робити обґрунтовані прогнози щодо шляхів 

подальшого розвитку правових систем. 

1. Історія становлення романо-германської правової сім’ї. 

Романо-германський тип правової системи сформувався в XII –на початку 

XIII ст. в континентальній Європі. Її основою стало римське право, яке слід 

визначити як застосування норм римського права, що почалося в низці країн в 

умовах середньовіччя. Підставами для такого розуміння були умови 

економічного та заснованого на ньому соціального життя Західної Європи 

(розвиток торгівлі, ремесел, зростання міст), а також властивості самого 

римського приватного права, що виникли в результаті певних економічних 

умов. 

Крім економічних причин, існували і соціально-культурні передумови 

запозичення Європою римського права. Розвиток освіти, мистецтва, культури 

сприяв сприйняттю римських юридичних концепцій, поглядів, понять, 

конструкцій. 

Формування спочатку ідеї, а згодом і самої романо-германської правової 

сім’ї (вже на законодавчому рівні) можна поділити на певні історичні етапи: 1) 

період простого права; 2) період формування загального права університетів; 3) 

період законодавчого права. 
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На першому етапі елементи, які були основою для створення романо-

германської правової сім’ї, мали характер звичаєвого права. Існують деякі 

документи, за допомогою яких ми маємо змогу прослідкувати стан і римського 

права, і права варварів. До них належать кодекс Юстиніана (Кодекс, Дигести, 

Інституції, опубліковані з 529 по 534 р. та доповнені серією новел) у Візантії, 

Молитовник Аларіха (506 р.) у Франції та на Іберійському півострові. Крім 

того, більшість германських племен з VI ст. вже мали свої закони («закони 

варварів»), процес створення яких тривав до XII ст.  

В Європі аж до другої половини XI ст. переважали племінні й місцеві 

риси звичаєвого права з деякими феодальними елементами. Родові зв’язки були 

першочерговою гарантією правового статусу людини. Зібрання законів, які 

періодично видавали королі й у яких викладалися звичаї, не були 

законодавством у сучасному розумінні слова. Таким чином, звичаєве право до 

рецепції римського права вважалося панівним на європейській території. Це 

пояснюється відсутністю централізованої державної влади і, відповідно, 

централізованої правової системи. 

Наступним етапом розвитку романо-германської системи права став 

період формування загального права університетів, що були головним 

джерелом поширення нових ідей. Перший і найбільш відомий Болонський 

університет в Італії.  

В університетах право розглядали як модель соціальної організації. Його 

вивчення не охоплювало процесуальні процедури, докази, способи виконання 

(ці питання залишались для адміністративної регламентації), концентруючи 

увагу на судовому розгляді чи виконанні прийнятих рішень.  

Університетська юстиція засновувалася на понятті права як права-

зобов’язання (яке воно повинно бути), а не права сутності (яке воно є). 

Вивчення права розглядалося у тісному взаємозв’язку з нормами моралі. У 

цьому одна з відмінностей континентального права від англосаксонського.  

Певний внесок у становлення романо-германського типу правової 

системи зробило канонічне (церковне) право завдяки величезному впливу 
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католицької церкви і найширшої юрисдикції церковних судів (особливо в 

Іспанії).  

Таким чином, право було підготовлене до нового розвитку, зокрема появи 

нових галузей права (торгове право, міжнародне приватне право). 

В епоху Ренесансу, або Відродження, занепало релігійне середньовічне 

панування, особливого значення набули гуманітарні досягнення античності. 

Розвиток юридичного світогляду, виникнення на його основі теорії природного 

права і вимога кодифікації законодавства, сприяли формуванню правової 

культури європейських спільнот. Поряд з приватним правом, заснованим на 

римському праві, Європа виробила нові норми публічного права, що виражають 

природні права людини і гарантують свободу особистості.  

Основи системи національного права країн континентальної Європи були 

закладені в буржуазну епоху, коли суспільні відносини досягли рівня зрілості й 

цілісності, а суспільна свідомість віддала перевагу результату систематизації 

правових норм. 

Третій період розвитку системи романо-германського права триває і нині. 

Він значною мірою був підготовлений школою природного права, асоціюється 

з посиленням розвитку законодавства в європейських країнах і кодифікацією.  

Закон став основним джерелом романо-германського права. У багатьох 

європейських країнах прийняли цивільні кодекси: у Франції (1804 p.), в 

Німеччині (1896 p.), в Швейцарії (1881–1907 pp.). У наступний період – 

кримінальні, кримінально-процесуальні й інші аналогічні нормативно-правові 

акти. 

Кодифікація символізувала остаточне завершення процесу формування 

системи романо-германського права як цілісного явища. Вона сприяла 

подоланню роздроблення права, множинності та різноплановості звичаїв, 

розриву між правовою теорією і практикою. Цей період у розвитку романо-

германського права значною мірою підготовлений школою природного права і 

асоціюється з посиленим розвитком законодавства в європейських державах і 

його кодифікацією. 
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Бурхливий розвиток промисловості спричиняє модернізацію правових 

форм підприємницької діяльності: акціонерних та інших господарських 

товариств. Економічний і соціальний прогрес європейських країн обумовлює 

появу антимонопольного законодавства, активний розвиток законодавства у 

сфері інтелектуальної власності, суттєві зміни страхового, банківського та 

транспортного права. 

Сучасний період в історії романо-германського права почався після 

Другої світової війни і пов’язаний з посиленням впливу інтеграційних процесів 

у Європі. Цей період характеризується тим, що монопольна і безмежна дія 

романо-германського права на території континентальної Європи починає 

частково обмежуватися завдяки формуванню нової правової реальності. «Нове 

європейське право», в яке входить право Ради Європи і право Європейського 

Союзу, – це інтеграційна правова система, до якої входять компоненти і 

романо-германського, і загального права. У результаті цього змінюються не 

тільки деякі положення в структурі права, системі його джерел, але й у сфері 

праворозуміння в національних правових системах, що традиційно належать до 

романо-германської правової сім’ї. 

Висновки до першого питання. 

Основою для формування романо-германської правової сім’ї стало 

римське право. В умовах середньовіччя романо-германське право розвивалось у 

рамках традиційного, звичаєвого права. Наступним етапом розвитку романо-

германського права став період університетського права.  

Подальший розвиток суспільних відносин призвів до ускладнення 

романо-германської правової сім’ї, зокрема до формування нових інститутів, 

природно -правової концепції та кодифікації нормативних актів. 

2. Структура права романо-германської правової сім’ї. 

Хоча поділ права на публічне і приватне є характерним для багатьох 

правових систем, історично він характерний саме для романо-германської 

правової сім’ї, яка успадкувала поділ правових норм на публічні та приватні. 
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Підставою для виділення публічного є державний інтерес, і, здебільшого, 

складається з імперативних норм. 

Поділ права на публічне і приватне є стрижнем романо-германської 

правової сім'ї. 

Як відомо, поділ права на публічне і приватне зародився в Стародавньому 

Римі для диференційованого правового регулювання суспільних і приватних 

інтересів. Структура романо-германського права визнає галузеву класифікацію, 

тобто система права розділяється на галузі, серед яких базовими вважаються 

конституційна, адміністративна, цивільна, кримінальна, а також цивільно-

процесуальна і кримінально-процесуальна галузі та ін. 

Правовий дуалізм приватного права виявляється в одночасному існуванні 

двох незалежних галузей приватного права — цивільного і торгового. 

Національні правові системи пішли в основному по двох напрямах 

регулювання приватноправових відносин: у рамках цивільного, або разом із 

цивільним правом, також торгового права як особливої галузі. 

Галузі права, у свою чергу, поділяються на інститути. Зокрема, галузь 

цивільного права підрозділяється на такі інститути, як зобов'язальне право, 

речове право та ін. Зобов'язальне право є одним з основоположних специфічних 

інститутів усіх національних правових систем, що входять у романо-германську 

правову сім'ю, і є системою норм, розрахованих на врегулювання відносин двох 

суб'єктів права з приводу взаємних вимог, що виникають між ними та пов'язані 

з реалізацією їхніх господарських цілей, а також інших особистих інтересів 

неполітичного характеру. Ще одним специфічним інститутом романо-

германського права є інститут речового права, що регулює відносини з приводу 

майна, під яким розуміються предмети навколишнього світу. Основним 

речовим правом, звичайно, уважається право власності. Різні європейські 

законодавства вкладають у зміст права власності різні компоненти 

(правомочність): володіння, користування, розпорядження, право на дохід і 

тому подібне. 
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Співвідношення загального і особливого в національних правових 

системах держав, що входять у романо-германську правову сім'ю, можна 

прослідкувати і на прикладі співвідношення цивільного і трудового 

законодавства. Спільним для всіх держав є те, що на перших етапах розвитку 

буржуазного суспільства трудові відносини дуже стисло регламентувалися 

декількома статтями цивільних кодексів (договір особистого найму), але 

поступово картина змінилася, і в результаті тривалої еволюції трудове право 

стало самостійною галуззю.  

За останні десятиліття дуже активно розвивається рух із захисту 

навколишнього середовища від забруднення, що викликається, перш за все, 

вихлопними газами автомобілів і відходами промислового виробництва. Під 

впливом прихильників цього руху виникла самостійна галузь законодавства, що 

регулює сферу охорони навколишнього середовища.  

Таким чином, романо-германська правова сім’я має відповідну структуру 

права, де здійснюється поділ на право приватне і публічне. Основними 

критеріями розподілу є предмет і метод правового регулювання. Також слід 

зазначити, що публічне і приватне право – це парні категорії, які не можуть 

існувати одна без одної. У сферах функціонування держави і громадянина 

з’являються потреби, що вимагають як приватно-правового, так і публічно-

правового регулювання 

Висновки до другого питання. 

Історично для романо-германської правової сім’ї характерним є поділ на 

приватне та публічне право, в залежності від механізму та сфери правового 

регулювання. В свою чергу для структури романо-германського права 

характерним є галузевий поділ, серед галузей права можна виділити, зокрема, 

конституційну, адміністративну, цивільну, кримінальну, а також цивільно-

процесуальну і кримінально-процесуальну галузі та ін. 

При цьому для багатьох національних правових систем є характерним 

дуалізм приватного права, та його поділ на цивільне право та комерційне 

(торгівельне) право. 
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Основною структурною одиницею правової системи є норми права, які 

закріплюються у нормативно-правових актах, та у свою чергу об’єднуються в 

інститути. 

3. Особливості романо-германської правої сім’ї. 

Романо-германська права сім’я серед існуючих на даний час правових 

груп займає особливе місце і має особливе значення для розвитку юридичної 

теорії та практики.  

Романо-германська правова сім’я має певні особливості, що властиві 

тільки їй, зокрема: органічний зв’язок з римським правом; утворення та 

формування романо-германського права на основі вивчення римського і 

канонічного права в італійських, німецьких і французьких університетах; 

яскраво виражена доктринальність і концептуальність у порівнянні з іншими 

правовими сім’ями; у системі джерел права закон має особливу, домінуючу 

роль; абстрактний характер норм права; яскраво виражений кодифікований 

характер; поділ на публічне й приватне право. 

Головною особливістю романо-германського права є його органічний 

зв’язок з римським правом. Він обумовлений рецепцією римського права, яку 

здійснили всі країни романо-германської правової сім’ї. «Рецепція – це 

відображення високорозвиненої системи права, яка існувала раніше. Рецепція 

права є частиною загального процесу відроджень-контактів між живою 

цивілізацією та цивілізацією, що пішла в минуле».  

Розвиток суспільства загалом та його правової системи зокрема 

здійснювався поетапно. Кожний новий етап розвитку вбирав у себе досягнення 

попередніх цивілізацій. Перш за все йдеться саме про рецепцію римського 

права, насамперед приватного. З публічного права найчастіше запозичувалися 

окремі зовнішні форми його прояву, певні процедури та окремі рішення. 

Головним чинником рецепції була необхідність впливу більш високої за рівнем 

розвитку цивілізації на менш розвинену правову систему. На перебіг цього 

процесу в різних державах впливали й інші фактори, а саме: рівень 
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економічного розвитку, геополітичне становище, світогляд, ментальність тощо, 

які прискорювали чи навпаки уповільнювали процес рецепції.  

Найважливішими формами рецепції римського права були: вивчення 

римського права як надбання культури; дослідження, аналіз і коментування 

юридичних джерел, використання норм позитивного права в процесі прийняття 

нормативно-правових актів і методики їх створення та застосування; 

сприйняття і використання термінологічних понять та основних ідей, 

накопичених попередніми поколіннями, тощо.  

В романо-германській правовій сім’ї виділяються активні елементи, що 

тісно взаємопов’язані між собою, зокрема: право як система 

загальнообов’язкових норм, котрі виражені в законі й інших джерелах права; 

правова ідеологія, що є активною стороною правосвідомості; судова 

(юридична) практика. 

Слід зазначити, що система права країн романо-германської правової сім’ї 

– це багатогранне правове явище, яке сформувалося під впливом римського 

права і у своїй єдності логічно поєднує відповідні складові: норми, принципи, 

інститути та галузі права.  

Романо-германська правова сім’я більш доктринальна в значенні 

сприйняття й абсорбування правових теорій й доктрин, ніж англосаксонська 

правова система. У відповідності до сформованої в межах романо-германського 

права концепції (у Франції, Італії, Германії тощо) право не повинно бути лише 

професійним надбанням юристів. У системі континентального права існують 

загальні принципи та ідеї, на основі яких формується і розвивається право.  

Право країн романо-германської правової сім’ї – це завжди право, 

засноване на принципах. Із практичним використанням римських норм та 

інститутів у право континентальної Європи впроваджуються і відповідні 

принципи права римської юриспруденції, формування яких безпосередньо 

пов’язано з дослідженням римських джерел права, переважно Кодифікації 

Юстиніана. Такі загальнотеоретичні принципи, як принцип верховенства права 

та верховенства закону, принцип юридичної рівності перед законом та судом, 
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принцип справедливості правосуддя, принцип неприпустимості повторного 

покарання за одне й те саме правопорушення та інші принципи беруть свій 

початок з класичного римського права.  

Більшість національних правових систем романо-германської правової 

сім’ї і наділяють загальні принципи статусом первинного джерела права 

(наприклад, Греція, Франція, Швейцарія, Іспанія). Йдеться про принципи 

справедливості, законності, юридичної рівності, забезпечення та дотримання 

прав людини, національного суверенітету, вираження в законі загальної воля 

народу, визнання забороненими лише тих діянь, які є «шкідливими для 

суспільства», свободи дій, звітності «кожної посадової особи за ввірену їй 

частину управління перед суспільством» тощо. 

В деяких країнах, що належать до романо-германського типу правових 

систем, загальні принципи права прямо закріплені в законі як джерело права у 

випадку наявності прогалин, наприклад, в цивільних кодексах (Австрія, Греція, 

Іспанія, Італія). Зокрема, в Конституції Іспанії відображені (і їх дотримання 

гарантується) принцип законності, принцип «ієрархії нормативних актів» тощо. 

Відповідно до цивільного законодавства Іспанії (стаття 6 Цивільного кодексу 

Іспанії) деякі «загальні правові принципи» визнаються в якості можливих дже-

рел права. Деякі закони Іспанії прямо передбачають використання принципу 

справедливості. 

Отже, загальні принципи права в романо-германській правовій сім’ї, 

обумовлені особливостями її історичного формування, встановлюють критерії 

відповідності позитивного права цінностям певного суспільства, тим самим 

обмежуючи дії того чи іншого закону загальновизнаним моральним критеріям.  

Важливою складовою системи права романо-германської правової сім’ї є 

норма права, фундамент якої становить норма класичного римського права, її 

створення здійснювалося шляхом виведення єдиного правила з певної кількості 

типових прецедентів, що опосередковувало не лише відокремленість від 

конкретних випадків, але й давало можливість самостійного їх застосування на 

практиці. 



 

 

43 

 

Висновки до третього питання. 

Особливості романо-германської правової сім’ї пов’язані з історією  її 

формування та розвитку. Для романо-германської правової сім’ї є характерним 

поділ на приватне та публічне право, та галузева структура. 

Особливостями романо-германської правової сім’ї є зокрема те, що роль 

первинного джерела права відіграють загальні принципи права, які 

закріплюються в нормативно-правових актах, та у випадках прогалин у 

законодавстві принципи права можуть застосовуватись безпосередньо. 

Романо-германське право логічно поєднує відповідні складові: норми, 

принципи, інститути та галузі права.  
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Тема 4. Джерела права у романо-германській правовій сім’ї. 

 

План лекції: 

1. Доктрина та принципи права у романо-германській правовій сім’ї. 

2. Звичай у системі джерел романо-германського права.  

3. Нормативно правові акти як джерела романо-германського права. 

4. Роль судової практии в романо-германській правовій сім’ї. 

Рекомендована література: 

Васильченко О.П. Джерела конституційного права України (системно-

функціональний аналіз // Автореф. дис. … канд. юрид. наук К., 2007. 

2. Гордимов А. В. Доктринальні джерела права та права людини в романо-

германській та англосаксонській правових системах / Держава і право. 

Юридичні і політичні науки. 2013. Вип. 59. С. 43-47.  

3. Гриняк А. Б. Звичай як джерело правового регулювання договірних 

відносин / Приватне право і підприємництво. 2015. Вип. 14. С. 98-102. 

4. Губанов О.О. Правова доктрина як джерело права в межах романо-

германської, англосаксонської та релігійно-традиційної правової сім’ї: 

порівняльна характеристика / Право і суспільство. 2015. № 6. С. 9-14. 

5. Дашковська О. Судовий прецедент і судова практика як джерела права / 

Вісник Академії правових наук України. 2011. № 1 (64). С. 34-41 

6. Діковська І.А. Правовий звичай як джерело регулювання цивільних 

відносин за правом окремих країн / Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія : Право. 2015. Вип. 32 (2). С. 29-31. 

8. Дуда С.М. Закон у системі джерел права романо-германської правової сім’ї 

/ Митна справа. 2014. № 1 (2.1). С. 80-84.  

9. Завидняк В.І. Судовий прецедент як джерело права / Науковий вісник 

Національного університету державної податкової служби України 

(економіка, право). 2013. № 2. С. 164-169. 
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10. Квятковська Б.І. Особливості судового прецеденту в англо-саксонській та 

романо-германській правових сім’ях (порівняльний аналіз) / Теорія і 

практика правознавства. 2013. Вип. 1. 

11. Ляшенко О.В. Окремі наукові джерела інституту поруки римського права 

та сучасний погляд / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія : Юриспруденція. 2016. Вип. 20. С. 116-122. 

12. Мирза С.С. Висвітлення джерел римського права у творчості 

Д.І. Азаревича / Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 1. 

С. 181-182. 

13. Мирза С.С. Учення про джерела римського права в наукових працях 

цивілістів Новоросійського університету / Південноукраїнський правничий 

часопис. 2013. № 2. С. 178-180. 

14. Нелін О. Правовий звичай як джерело українського права (ІХ-ХІХ ст.): 

становлення і розвиток / Юридична Україна. 2014. № 5. С. 4-8 

Мета лекції: 

Сформувати знання у студентів щодо доктрини та принципів права у 

романо-германській правовій сім’ї, звичаю, нормативно-правових актів як 

джерела романо-германського права. З’ясувати роль судової практики в 

романо-германській правовій сім’ї. 

Вступ. 

Для романо-германської правової системи характерна нормативна 

система джерел права, що ще раз вказує на безумовний вплив на неї 

нормативності. Визнання нормативності права як неодмінної ознаки романо-

германської правової сім’ї (а відтак і регулятивного характеру права) дозволяє 

законодавцю чітко і оперативно регулювати суспільні відносини у державі. 

Така правова сім’я за правом посідає особливе місце з-поміж інших 

правових сімей не лише за масштабами свого впливу на формування 

національних правових систем держав різних континентів. 
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1. Доктрина та принципи права у романо-германській правовій сім’ї. 

Правова доктрина – це систематизоване вчення, що є способом розуміння 

(трактування) правових явищ і процесів, якому надається загальнообов’язковий 

характер при вирішенні конкретних юридичних справ. Правова доктрина 

відіграє важливу роль у правозастосовній практиці держав. 

За своїм змістом доктрина прав і свобод людини повинна розглядатися, з 

одного боку, в загальному аспекті як загальна концепція, як прагнення 

суспільства і напрям його розвитку, а з іншого – як принцип, який знаходить 

позитивне втілення в конкретних правових актах країн романо-германської 

правової сім’ї.  

Витоки доктрини прав і свобод людини як фундаментальних прав і 

свобод, що мають позадержавне походження, виникають із констатації ідей  

про природне походження цих прав  - принцип, відомий ще з часів античності. 

Римське право є основою для створення більшості доктрин країн 

континентальенгої Європи, воно визначило напрям формування і розвитку 

відповідних правових систем. Для періоду Римського права характерне 

безпосереднє використання доктрини як джерела права. У сучасній правовій 

практиці ряду країн існує практика безпосереднього застосування правової 

доктрини. Так, судова практика, заснована в ряді рішень Верховного суду 

Іспанії,  формує так звану «загальну правову доктрину» (doctrina legal), що 

подібна до ампаро норми, яка створена мексиканським Верховним судом у 

процесі розгляду справ, пов’язаних з питаннями про права людини. 

Нині конституційна і судова практики різних держав значною мірою 

зняли суперечності природно-правового та позитивно-правового підходів до 

прав людини шляхом позитивного закріплення основних прав і свобод людини. 

У національних правових системах романо-германської правової сім’ї права і 

свободи людини грунтуюються на закріплених на конституційному та 

законодавчому рівнях. У вітчизняній правовій системі основні доктринальні 

положення та основні принципи конституційно-правового статусу людини і 

громадянина закріплено в Конституції України. 
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Правова доктрина в сучасному романо-германському праві розглядається 

як вторинне джерело права і у формально-юридичному значенні не є джерелом 

права. Існування правової доктрини у якості джерела права, зумовлена 

прогалинами у позитивному праві, колізіями правових норм, невизначеністю, 

двозначністю права.  

Правова доктрина може набувати сили джерела права за допомогою таких 

способів: 

- фактичної дії без державного визнання, але схвалення суспільством і 

юридичними колами; 

- судового використання в процесі вирішення конкретних юридичних 

справ; 

- впровадження вищими органами державної влади правової доктрини 

як обов’язкової в нормативно-правових актах. 

Також, позитивним фактором втілення доктрини в сучасному світі є поява 

і функціонування Європейського суду з прав людини, існування зобов’язань 

держави, яка приєдналась до Конвенції про захист прав людини. 

В правових системах романо-германської правової сім’ї правова доктрина 

є фактором, який пом’якшує суперечності між природньо-правовим та 

позитивістськими підходами. 

Висновки до першого питання. 

Використання доктрини права, як джерела права історично притаманне 

країнам з правовою системою романо-германського типу. Проте роль доктрини 

права у правових системах романо-германської сім’ї є вторинною щодо законів 

та пов’язана з існуванням прогалин у законодавстві.  У зв’язку з кодифікацією, 

характерною для сучасності, значно зменшується сфера застосування доктрини 

права в правих системах країн світу. З іншої сторони, процес глобалізації 

сприяв створенню наднаціональних об’єднань і міжнародних судів, які апріорі 

не можуть користуватись лише національним законодавством і широко 

використовують доктрину права. Таким чином доктрина права продовжує 

вчиняти формуючий вплив на правові системи країн світу. 
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2. Звичай у системі джерел романо-германського права.  

Звичаєве право виникло в суспільстві ще до того, як у ньому встановилась 

державна організація. Тобто звичаєве право не завжди санкціонувалось 

державою. 

У стародавні часи були різноманітні соціальні норми, які регулювали 

сімейні, родоплемінні економічні та політичні відносини. Велику роль у 

регулюванні цих відносин відігравали норми природного і звичаєвого права. 

Правовий звичай є дуже важливим чинником у регулюванні суспільних 

відносин та формуванні права та правових норм на всіх історичних етапах 

розвитку суспільства і держави. Звичаї були тими правилами поведінки, які 

найкраще й найоптимальніше регулювали дії людей в соціумі, а правові норми, 

які базувалися на них або які закріплювали ці звичаї законодавчо – були 

найбільш придатними для даного суспільства. 

Звичай займає особливе положення в системі джерел романо-германської 

правової сім'ї. Закон як писаний нормативно-правовий акт для правильного 

розуміння його приписів і правильного застосування в деяких випадках вимагає 

з'ясування змісту і спрямованості звичаю, на основі норм якого цей закон 

базується. Крім того, навіть деякі поняття, категорії, що використовуються в 

юриспруденції, потребують пояснення з точки зору звичаю. Звідси стає 

зрозумілим, що звичай може діяти не тільки як доповнення до закону, а й 

нарівні з ним. Проте роль звичаю у країнах романо-германської правової сім'ї 

дуже обмежена. 

Правовому звичаю як джерелу права відведена допоміжна роль. Закон як 

писаний нормативний акт підкріплює свою силу й загальновизнанність завдяки 

базуванню на звичаї. Тлумачення закону, щоб зробити його доступним для 

населення, здійснюють з погляду звичаю. Це спостерігається, наприклад, у 

Нідерландах і стосується головним чином торгових порядків. Збереглися й інші 

звичаї, що визнаються не повною мірою. Один із головних принципів сучасної 

парламентської системи Нідерландів — «міністри не можуть залишатися на 
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посаді, якщо вони втратили довіру парламенту» — не записаний у Конституції і 

є правовим звичаєм, що оформився в 1867 р. 

Однак, роль правового звичаю в країнах романо-германського типу 

обмежена, а в деяких із цих країн зведена до мінімуму. Він виконує другорядну 

роль як джерело права внаслідок того, що історично багато які із звичаїв вже 

закріплені в законі.  

Визначальними рисами звичаю як правила поведінки, яким можуть 

регулюватися цивільні відносини, є такі:  

1) його усталеність у певній сфері цивільних відносин;  

2) не встановленість актами цивільного законодавства. 

Розрізнюють такі види правових звичаїв: 

1) звичаї, що виступають на додаток до закону (secun dum legem). Ці 

звичаї сприяють створенню найоптимальніших умов для тлумачення і 

застосування нормативних актів, оскільки останні в ряді випадків для свого 

розуміння потребують доповнення звичаєм. Наприклад, потребують пояснення 

з огляду на звичай поняття, що використовуються законодавцем. Так, не можна, 

не вдаючись до звичаю, іноді точно сказати, коли поведінка певної особи є 

помилковою, чи є даний знак підписом, чи є певне майно сімейним сувеніром 

тощо; 

2) звичаї, що діють замість закону (praeter legem). За допомогою таких 

звичаїв регулюються лише суспільні відносини, не врегульовані 

законодавством. Це положення в деяких країнах закріплюється на 

законодавчому рівні. Так, згідно зі ст. 1 Цивільного кодексу Швейцарії за 

умови відсутності відповідних законодавчо встановлених положень, що 

регулюють спірні суспільні відносини, суддя вирішує спір на основі норм 

звичаєвого права; 

3) звичаї, що діють всупереч закону (adversus legem). Такі звичаї є досить 

рідкісними в романо-германському праві й усіляко обмежуються. Це 

пояснюється тим, що в жодній країні суди не люблять виступати проти 
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законодавчої влади. У деяких національних правових системах ці звичаї навіть 

законодавчо забороняються. 

Особливе значення звичаю спостерігається у французькому цивільному 

праві. В окремих випадках він прирівнюється до закону. Так, відповідно до ст. 

1135 Цивільного кодексу Франції (далі – ЦКФ), угоди зобов’язують не лише до 

того, що в них виражено, а й до всіх наслідків, виконання яких, відповідно до 

характеру цього зобов’язання, вимагають справедливість, звичай або закон.  

Згідно зі ст. 1648 ЦКФ позов, який випливає з недоліків, що спричинюють 

розірвання договору, повинен бути висунутий набувачем у найкоротший строк 

залежно від характеру недоліків, що тягнуть розірвання договору, і відповідно 

до звичаю місця, де був здійснений продаж. 

Цивільний кодекс Квебеку чітко окреслює коло питань, щодо яких 

можуть застосовуватися звичаї. Так, звичаї порту допускаються до 

застосування для визначення строку, протягом якого вантаж повинен бути 

завантаженим або вивантаженим, якщо такий строк не визначений у договорі 

(ст. 2025); розрахунку демереджу, якщо він не встановлений у договорі (ст. 

2027); визначення часу та місця доставки майна перевізником, якщо вони не 

визначені договором. 

Звичаї ділового обороту є важливим правовим регулятором у праві ФРН. 

Так, окремі параграфи Німецького цивільного уложення визначають їх як один 

із можливих критеріїв для оцінювання поведінки особи на предмет 

добросовісності (наприклад, § 157 встановлює, що договори потрібно 

тлумачити відповідно до вимог доброї совісті, беручи до уваги звичаї ділового 

обороту; згідно із , § 242 боржник зобов’язаний виконати зобов’язання 

добросовісно, як цього вимагають звичаї ділового обороту; § 310  прямо 

встановлює, що практика та звичаї, які застосовуються в діловому обороті, 

беруться до уваги до загальних умов правочинів, що укладаються між 

підприємцями, тощо.  

За загальним правилом, установленим у праві Швейцарії, застосування 

звичаїв можливе за наявності прогалин у законодавчому регулюванні. Так, 



 

 

51 

 

відповідно до ст. 1 Цивільного кодексу Швейцарії (далі – ЦК Швейцарії), якщо 

закон не містить необхідної норми, суддя повинен приймати рішення, виходячи 

зі звичаєвого права, а за відсутності такого, діяти відповідно до правила, яке він 

установлює самостійно, як ніби він був би законодавцем.  

Водночас у низці випадків закон відсилає до звичаїв або практики. Згідно 

зі ст. 5 ЦК Швейцарії, якщо закон посилається на практику або місцеві звичаї, 

чинне кантональне право вважається їх дійсним вираженням, за умови, що не 

було встановлено існування відмінної практики. У свою чергу, якщо 

федеральний закон обумовлює застосування кантонального права, кантони 

можуть прийняти або відмовитися від положень цивільного права.  

Звичаї є джерелом і регулятором поведінки сторін договірних відносин. 

Так, згідно зі ст. 73 Зобов’язального закону Швейцарії, якщо зобов’язання 

передбачає сплату відсотків, але їх розмір не встановлений договором, законом 

або звичаєм, відсотки виплачуються за ставкою 5% річних. Боржник раніше 

встановленого строку не має права на зменшення ціни, якщо сторони не 

домовилися про інше або якщо інше не санкціоновано звичаєм.  

В Іспанії звичай є субсидіарним джерелом правового регулювання 

цивільних відносин. Так, відповідно до ст. 1 Цивільного кодексу Іспанії, «1. 

Джерелами правової системи Іспанії є закони, звичаї та загальні принципи 

права. 2. Будь-яке положення, що суперечить положенню вищої юридичної 

сили, є недійсним. 3. Звичаї застосовуються лише за відсутності законів, що 

підлягають застосуванню, за умови, що вони не суперечать моралі чи 

публічному порядку та що вони є доведеними. 4. Загальні принципи права 

підлягають застосуванню у випадку відсутності закону чи звичаю, що 

підлягають застосуванню, за умови, що вони сприяють приведенню в порядок 

правової системи».  

У Казахстані цивільні відносини можуть регулюватися звичаями, у тому 

числі звичаями ділового обороту, якщо вони не суперечать цивільному 

законодавству, яке діє на території Республіки Казахстан (ст. 3 Цивільного 

кодексу Республіки Казахстан).  
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Ст. 4 Цивільного кодексу Республіки Молдова передбачає застосування 

звичаїв, якщо вони не суперечать закону, основам правопорядку та моралі.  

Висновки до другого питання. 

Є декілька підходів до визначення місця звичаю у системі джерел права 

романо-германської правової сім’ї. Перший пояснює роль звичаю як основи, 

базису позитивістських норм, що дозволяє використовувати звичай для 

тлумачення норм. Другий підхід наділяє правовий звичай функцією подолання 

прогалин у правовому регулюванні. 

Досліджені положення законодавчих актів окремих держав свідчать про 

те, що звичаї (тобто недержавні норми), за загальним правилом, 

використовуються як субсидіарні джерела. В свою чергу національне 

законодавство, як правило, встановлює певні умови застосування звичаїв: їх 

несуперечливість законодавству, моралі, доведеність. 

3. Нормативно правові акти як джерела романо-германського права. 

Найважливішою складовою системи права романо-германської правової 

сім’ї є норма права, фундамент якої становить норма класичного римського 

права, її створення здійснювалося шляхом виведення єдиного правила з певної 

кількості типових прецедентів, що опосередковувало не лише відокремленість 

від конкретних випадків, але й давало можливість самостійного їх застосування 

на практиці.  

Норма права в романо-германському праві піднята на найвищий рівень, її 

розуміють і оцінюють як правило поведінки, що має загальний характер і, що 

має більш вагоме значення, ніж лише тільки її застосування суддями в 

конкретній справі.  

У всіх країнах романо-германської правової сім’ї, правову норму 

розуміють як загальне й загальнообов’язкове та формально-визначене правило 

поведінки, що може неодноразово застосовуватися до невизначеного кола осіб 

та випадків.  

Правова норма не створюється суддями, а з’являється як результат 

теоретичних роздумів, що ґрунтуються на вивченні практики і на принципах 
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справедливості, моральності та враховують взаємозв’язки правової системи з 

усіма іншими соціальними системами. Водночас норма права позбавляється 

хаотичності, безсистемності практики, з неї усуваються випадкові елементи і 

цим спрощується розуміння самого права. Таке розуміння права відповідає 

традиції, згідно з якою воно розглядається як модель суспільних відносин. 

Національні нормативно-правові акти можуть поділяються на закони, 

нормативні акти органів конституційного контролю, парламентські регламенти 

й постанови, акти безпосереднього волевиявлення народу (рішення, прийняті 

на референдумі) та акти органів місцевого самоврядування 

Нормативно-правовий акт має пріоритет щодо звичаю, узагальнення 

судової практики, внутрішньодержавних договорів. Закони регулюють 

приватну і публічну сфери суспільних відносин: найбільш важливі питання 

суспільного устрою, права і свободи громадян, структуру і організацію 

державної влади, закріплюють правове становище фізичних і юридичних осіб, 

відносини між ними. В романо-германських державах виділяють такі види 

законів: 

• конституційні. Писані конституції мають вищу юридичну силу і 

складають основу правової системи — Конституція ФРН 1949 p., Конституція 

Італії 1947 p., Конституція Франції 1958 р. та ін.; 

• звичайні (поточні) — кодекси, спеціальні закони, зведені тексти 

норм. 

Ієрархія нормативно-правових актів зумовлюється ієрархією відповідних  

державних органів. 

Верховенство конституційних законів забезпечується спеціальними 

конституційними судами або верховними судовими органами. У ФРН це 

Федеральний конституційний суд, в Італії та Іспанії — Конституційний суд. У 

Франції встановлений поділ обов'язків між двома органами — Конституційною 

радою, до обов'язків якої входить стежити за конституційністю актів, що 

виходять із парламенту, і Державною радою, що здійснює контроль над 
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конституційністю актів виконавчої влади (розгляд справ по скаргах про 

перевищення влади). 

Як у конституціях, так і в інших законах континентальних країн перевагу 

в системі прав і обов'язків людини віддано правам. Загальні норми 

міжнародного права мають перевагу перед внутрішньодержавними законами. 

Також, у системі джерела права держав континентального типу істотно 

зросло значення підзаконних нормативних актів, актів урядової влади. Це 

ордонанси, декрети, регламенти, рішення, постанови, циркуляри, інструкції, 

повідомлення та ін. Значна частина з них з'являється на світ у результаті 

делегованої правотворчості. Парламент у межах своєї компетенції і відповідно 

до конституції делегує повноваження уряду і його структурним підрозділам. 

Значення правових актів, що є результатом делегованої правотворчості, 

визначається повноваженнями органів, що їх видали. 

Особливе місце серед актів делегованої правотворчості Франції посідають 

ордонананси їх можна назвати актами делегованого законодавства. В ієрархії 

актів уряду вони мають вищу юридичну силу, змінюються або скасовуються 

лише законом. В Іспанії закони, видані урядом у результаті делегування з боку 

парламенту, називаються «законами, що уповноважують». Для них установлені 

конституційні обмеження не змінювати вже існуючі закони, що 

уповноважують; не видавати норми, що мають зворотну дію.  

Уряд Іспанії може «у надзвичайних і термінових випадках» видавати 

декрети-закони, які повинні бути розглянуті парламентом (Генеральними 

Кортесами) у 30-денний строк. 

Деякі підзаконні акти приймаються за власною ініціативою виконавчо-

розпорядчими органами. За юридичною силою вони поступаються законам. 

Проте за своєю кількістю (особливо в тих країнах, де немає жорсткого 

контролю над їх прийняттям) вони посідають значне місце в регулюванні 

відносин усередині виконавчої влади; між виконавчою владою і громадянами, 

установами, підприємствами та ін. 
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Висновки до третього питання. 

Нормативно-правові акти відіграють провідну роль серед джерел права у 

романо-германській правовій сім’ї, більшість правових відносин регулюється 

законами та підзаконними актами. Законодавство має ієрархічну структуру, в 

залежності від суб’єкту владних повноважень який прийняв відповідний акт, та 

утворює систему – мета якої усунути суперечності при регулюванні суспільних 

відносин на різних рівнях.  

Також для сучасної системи законодавства характерною є кодифікація 

норм за галузями або ж за сферами застосування. 

4. Роль судової практики в романо-германській правовій сім’ї. 

Судову практику можна віднести до допоміжного джерела права романо-

германскої сім’ї. В більшості правових систем романо-германського типу 

судова практика не закріплена законодавчо у якості джерела права. Проте, 

об'єктивно спостерігається явне зростання ролі судового прецеденту в 

правотворчій діяльності держави, чому сприяють такі передумови, як: 

• недосконалість законодавства (суперечності і прогалини в ньому); 

• піднесення «третьої влади» — судової, що дозволила суддям 

розробляти принципові рішення, уточнювати положення закону; 

• зближення правових систем в умовах глоболізації. 

Безперечно, в системі джерел континентального права судовий прецедент 

не посідає те панівне місце, яке він має в сім’ї загального права. Однак було б 

не об’єктивно заперечувати прояви цього інституту в романо-германській 

правовій сім’ї, особливо сьогодні, в умовах інтенсивних процесів глобалізації 

та регіоналізації, в епоху існування Європейського Союзу і наднаціонального 

європейського права, яке формується практикою міжнародної судової 

інституції – Суду ЄС, в епоху визнання прецедентної практики Європейського 

суду з прав людини джерелом національного права у країнах – членах Ради 

Європи. 

Також важливою є діяльність суддів касаційних судів як вищих судових 

інстанцій. Підтвердження касаційним судом судових рішень, особливо 
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прийнятих на основі аналогії або загальних принципів, може сприйматися 

іншими судами при рішенні подібних справ як фактичний прецедент 

(наприклад, постанови Касаційного суду і Державної ради Франції). У деяких 

країнах роль судової практики як додаткового юридичного джерела права 

підтверджується постійним виданням судових збірників і довідників. У ряді 

країн (Нідерланди та ін.) офіційне опублікування прецедентів не практикується. 

Найбільш важливі рішення публікуються в щотижневику «Нідерландська 

юриспруденція», періодичних юридичних виданнях. 

У романо-германській правовій сім’ї судовий прецедент завойовує статус 

джерела права не в силу традиції чи обов’язку судів слідувати своїм попереднім 

рішенням, а в силу певного авторитету, який здобувається через поступове 

утвердження того чи іншого нормативного припису цілим пластом судових 

рішень. Суд може брати до уваги попередні судові рішення за наявності певних 

умов. По-перше, таких рішень повинно бути декілька, оскільки одиничним 

судовим рішенням суд не може бути зв’язаний. По-друге, ці судові рішення 

повинні характеризуватися достатньою єдністю, усталеністю. Це означає, що 

мусить сформуватися певна лінія судових рішень, в яких те чи інше питання 

права вирішене однаково, «довгий ланцюг справ із одним і тим же 

обґрунтуванням», «консолідована тенденція вирішення того чи іншого 

правового питання». 

Судовий прецедент у романо-германській правовій сім’ї є не 

обов’язковим, а лише переконливим. Це пояснюється дією одного з 

фундаментальних принципів романо-германської правової сім’ї – принципу 

незалежності суду і підпорядкованості його тільки закону. Тобто можна 

стверджувати, що судовий прецедент це не імператив, а швидше певний 

правовий досвід, накопичений практикою судочинства. Застосовуючи судовий 

прецедент, судді передусім підтримують свій професійний авторитет, 

посилюють довіру до правосуддя і утверджують справедливість судочинства як 

такого. Крім цього, слідування прецедентам дозволяє забезпечити реалізацію 

принципу рівності всіх перед законом і судом: кожен учасник судового 
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провадження може сподіватися на певний прогнозований результат захисту 

своїх прав з урахуванням попередньої практики вирішення подібної категорії 

справ. Також із суто технічної точки зору використання усталеної судової 

практики звільняє час суддям на вирішення інших нез’ясованих питань у 

справі. За таких обставин нормативність континентального судового 

прецеденту забезпечується певними процесуальними особливостями. Хоча 

суди формально не зобов’язані слідувати усталеній судовій практиці, 

незастосування прецеденту без належної і достатнього обґрунтування може 

стати підставою для оскарження такого судового рішення з мотивів 

неоднакового застосування норми права. Тобто судовий прецедент у романо-

германській правовій традиції хоча і не визнається формально, проте фактично 

діє. 

Попри національні особливості судове рішення в континентально-

правовій традиції, як правило, складається із вступної, описової, мотивувальної 

та резолютивної частин і відрізняється відносною лаконічністю.  

Висновки до четвертого питання. 

Судовий прецедент є допоміжним джерелом права у романо-германській 

правовій сім’ї, а сфера його застосування обмежується законами. Проте, навіть 

без законодавчого закріплення у якості джерела права судовий прецедент 

фактично застосовується, що зумовлено особливостями системи судочинства. 

Також важливу роль у формуванні судової практики відіграють міжнародні 

суди, які фактично створюють обов’язкові норми для держав-учасниць. 

Висновки з теми. 

Використання доктрини права, як джерела права історично притаманне 

країнам з правовою системою романо-германського типу. Проте роль доктрини 

права у правових системах романо-германської сім’ї є вторинною щодо законів 

та пов’язана з існуванням прогалин у законодавстві.  У зв’язку з кодифікацією, 

характерною для сучасності, значно зменшується сфера застосування доктрини 

права в правих системах країн світу. З іншої сторони, процес глобалізації 

сприяв створенню наднаціональних об’єднань і міжнародних судів, які апріорі 
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не можуть користуватись лише національним законодавством і широко 

використовують доктрину права. Таким чином доктрина права продовжує 

вчиняти формуючий вплив на правові системи країн світу. 

Є декілька підходів до визначення місця звичаю у системі джерел права 

романо-германської правової сім’ї. Перший пояснює роль звичаю як основи, 

базису позитивістських норм, що дозволяє використовувати звичай для 

тлумачення норм. Другий підхід наділяє правовий звичай функцією подолання 

прогалин у правовому регулюванні. 

Досліджені положення законодавчих актів окремих держав свідчать про 

те, що звичаї (тобто недержавні норми), за загальним правилом, 

використовуються як субсидіарні джерела. В свою чергу національне 

законодавство, як правило, встановлює певні умови застосування звичаїв: їх 

несуперечливість законодавству, моралі, доведеність 

Нормативно-правові акти відіграють провідну роль серед джерел права у 

романо-германській правовій сім’ї, більшість правових відносин регулюється 

законами та підзаконними актами. Законодавство має ієрархічну структуру, в 

залежності від суб’єкту владних повноважень який прийняв відповідний акт, та 

утворює систему – мета якої усунути суперечності при регулюванні суспільних 

відносин на різних рівнях. Також для сучасної системи законодавства 

характерною є кодифікація норм за галузями або ж за сферами застосування. 

Судовий прецедент є допоміжним джерелом права у романо-германській 

правовій сім’ї, а сфера його застосування обмежується законами. Проте, навіть 

без законодавчого закріплення у якості джерела права судовий прецедент 

фактично застосовується, що зумовлено особливостями системи судочинства. 

Також важливу роль у формуванні судової практики відіграють міжнародні 

суди, які фактично створюють обов’язкові норми для держав-учасниць. 
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Тема 5. Закон як основне джерело правових систем романо-германської 

сім’ї. 

 

План лекції 

1. Законодавча техніка. 

2. Класифікація законів за юридичною силою. 
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Мета лекції: 

Сформувати знання у студентів щодо закону як основного джерела 

правових систем романо-германської сім’ї. Вивчити законодавчу техніку 

романо-германської сім’ї. Сформувати знання у студентів щодо класифікації 

законів романо-германської сім’ї за юридичною силою. 

Вступ. 

Одним з найбільш важливих і сутнісних джерел права в системі джерел 

романо-германського права виступає закон. Закон перебуває на найвищому 

щаблі в ієрархії джерел права, верховенство правових принципів 

забезпечується шляхом закріплення у позитивному праві. Знання законодавчої 

техніки є базовим для правотворчості романо-германської правової сім’ї, 

оскільки від технічної сторони закону залежить його ефективність. 

Кодифікація дозволяє упорядкувати норми шляхом переробки чинного 

законодавства і створення в процесі правотворчості єдиного, логічного, 

юридично і соціально цілісного, внутрішньо і зовнішньо узгодженого 

нормативно-правового акта. Практично у всіх країнах романо-германської 

правової сім’ї ми знаходимо п’ять основних кодексів: кримінальний, цивільний, 

кримінально-процесуальний, цивільно-процесуальний та комерційні 

(торговельні) кодекси. 
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1. Законодавча техніка. 

У романо-германському праві закон не прийнято розглядати лише вузько 

в рамках його тексту. 

Одним з найбільш важливих і сутнісних джерел права в системі джерел 

романо-германського права виступає закон, оскільки це обумовлено як 

історичною, так і генетичною залежністю від римського права. Загалом закон у 

романо-германському праві розуміють як акт, що виходить зазвичай від 

законодавчого органу країни, прийнятий відповідно до встановленої процедури 

і має найвищу юридичну силу; регулює найпоширеніші суспільні відносини.. 

Система законів будується на певних загальних принципах. Закон перебуває на 

найвищому щаблі в ієрархії джерел права, верховенство правових принципів 

забезпечується шляхом закріплення у позитивному праві, як правило у 

конституційних законах. 

Закон, як форма об’єктивізації загальнообов’язкових правил поведінки, 

повинен базуватися на законодавчій техніці. В сучасний період значення 

законодавчої техніки, загальної і специфічної, зростає в умовах розширення 

об’єму законотворчості і обліку правової інформації. Вивчення прийомів і 

принципів законодавчої техніки, що використовується в іноземних державах, 

зводиться до наступних дій: по-перше, швидке і правильне проведення пошуку 

необхідних законодавчих актів за їх офіційними реквізитами; по-друге, 

коректне розуміння загального сенсу закону і співвідношення його норм; по-

третє, проведення правильного порівняння національних та зарубіжних 

правових норм. 

Знання законодавчої техніки є базовим для правотворчості романо-

германської правової сім’ї, оскільки від технічної сторони закону залежить його 

ефективність. 

За своїм змістом національні системи романо-германської сім’ї є 

логічними та доктринальними. Учені, наряду з представниками державних 

органів, залучаються не тільки для вирішення складних справ чи справ, але й до 

роботи над законопроектами. Часто вони становляться ініціаторами видання 
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того чи іншого нормативного акта. Про те, що вчені створюють понятійний 

апарат для законодавства, і говорити не приходиться. По структурі романо-

германське право ділиться на галузь, а ті, в свою чергу, на підгалузі і інститути. 

Розглядаючи конкретний випадок, необхідно перед усім вирішити, до якої 

галузі права відноситься справа, а потім в її складі шукати відповідну норму 

права. Право країн даної правової сім'ї добре систематизоване. Старі, класичні 

галузі прав піддаються кодифікації, тобто глибокій систематизації, в результаті 

якої створюється органічний акт, як правило названий кодексом. Між 

нормативними актами існує ієрархічна залежність, сенс якої зводиться до 

наступного: нормативний акт, прийнятий вищестоящим органом, має перевагу 

перед нормативним актом, прийнятим органом, нижчестоящим у державній 

ієрархії, і в разі протиріччя між ними скасовує положення акта нижчого. Існує 

ієрархія і між джерелами права: законодавчі акти мають перевагу перед усіма 

іншими формами права (прецедент, звичай). Все справа в тому, що в країнах 

романо-германської правової сім’ї в правовому регулюванні велику роль 

відіграє держава. Матеріальне право важливіше процесуального, призначеного 

обслуговувати його застосування. Це означає, що, якщо відсутні докази по 

справі, не можна відмовити у прийнятті її до розгляду. Однак, якщо в процесі 

розгляду справи доказів не буде в наявності, справа буде програна. Таке 

правило частково існує тому, що в країнах цієї системи використовується 

інквізиційний процес, коли суд є активним суб'єктом у процесі та сам приймає 

заходи щодо збору доказів. У громадянському процесі, звичайно, велика роль 

змагальності, але і тут суд може бути дуже активним. В цих країнах ієрархічна і 

судова система (місцеві суди, апеляційні, касаційні, вищі).  

Висновки до першого питання. 

Для країн романо-германської правової сім’ї характерна систематизація 

законодавства. Оскільки законотворчість є основним засобом правового 

регулювання, вирішальну роль у створенні якісної правової системи відіграє 

юридична техніка. Основними умовами законотворчості є визначення сфери 
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застосування конкретної норми, визначення її місця в ієрархічній структурі та 

несуперечність з іншими нормами. 

2. Класифікація законів за юридичною силою. 

Варто зупинитися на видах (класифікації) законів романо-германській 

правовій сім’ї: 

Фактично у кожній з країн романо-германського права діє конституція як 

основний закон держави: 

а) в Австрійській республіці: Федеральний конституційний закон від 10 

листопада 1920 р.; Федеральний конституційний закон від 26 жовтня 1955 р. 

“Про нейтралітет Австрії”; Федеральний конституційний закон від 29 

листопада 1988 р. “Про захист особистої свободи”; 

б) у Бельгії: Конституція Бельгії від 7 лютого 1831 р.; 

в) у Німеччині: Основний Закон Федеративної Республіки Німеччини від 

23 травня 1949 р.; 

г) у Греції: Конституція Греції від 11 червня 1975 р.; 

д) в Іспанії: Конституція Іспанії від 29 грудня 1978 р.; 

є) в Італії: Конституція Італійської Республіки від 22 грудня 1947 р.; 

ж) у Люксембурзі: Конституція Великого Герцогства Люксембург від 17 

жовтня 1868 р.; 

з) у Нідерландах: Конституція Королівства Нідерландів від 17 лютого 

1983 р.; 

к) у Португалії: Конституція Португальської Республіки від 2 квітня 1976 

р.; 

л) у Франції: Конституція Французької Республіки від 4 жовтня 1958 р. 

Це свідчить, що у всіх країнах романо-германського права існують писані 

конституції, за нормами яких визнається її особливий авторитет як основного 

закону держави. 

Становлення і розвиток конституційного права (устрою) в різних країнах 

Європи має як загальні, так і особливі риси. Загальним є визнання конституції 

як основного (найвищого) закону країни, який регламентує найважливіші 
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політичні і правові відносини, встановлює основні положення правопорядку. 

Все наступне законодавство, зокрема урядове та адміністративне, повністю 

повинно відповідати нормам конституції. Конституція розглядається як правова 

основа конституційного устрою чи існуючого конституціоналізму, в зміст якого 

включають ряд компонентів: права і свободи громадян, представницьке 

правління і принцип поділу влад. 

Наявність конституції та законів як основних джерел в романо-

германській правовій сім’ї породжує таке генетичне утворення як 

конституційний суд (або органи юрисдикції), що з’являється на початку ХХ ст.  

Кодифікація нормативно-правових актів є різновидом законів у системі 

континентального права.  

У ХІХ–ХХІ століттях кодифікація набула значного поширення. Вона 

дозволяє упорядкувати норми шляхом переробки чинного законодавства і 

створення в процесі правотворчості єдиного, логічного, юридично і соціально 

цілісного, внутрішньо і зовнішньо узгодженого НПА (нормативно-правового 

акта). Практично у всіх країнах романо-германської правової сім’ї ми 

знаходимо п’ять основних кодексів: кримінальний, цивільний, кримінально-

процесуальний, цивільно-процесуальний та комерційні (торговельні) кодекси. 

Також слід зазначити, що кодифікація НПА має ряд переваг та 

характерних рис: 

1) у кодифікованому акті, як правило, формулюються норми, що 

регулюють найважливіші питання суспільного життя, які визначають 

нормативні основи тієї чи іншої галузі (інституту) законодавства; 

2) кодекс регулює значну і доволі велику сферу відносин; 

3) кодекс є підсумком удосконалення законодавства, зведеним актом, 

упорядкованою сукупністю взаємозалежних приписів. Він є єдиним 

внутрішньопов’язаним документом, що містить як перевірені життям, 

суспільною практикою чинні норми, так і нові правила, обумовлені динамікою 

життя, потребами розвитку суспільства; 
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4) кодифікація спрямована на створення більш стійких, стабільних норм, 

розрахованих на тривалий період їхньої дії; 

5) акт кодифікації завжди є значним за обсягом, має складну структуру; 

це своєрідний укрупнений блок законодавства, що забезпечує більш чітку 

побудову системи. 

Кодифікація в романо-германській правовій сім’ї зумовлена: 

а) наявністю глибоких і міцних історичних коренів; 

б) глобальним характером, охопленням практично всіх галузей та 

інститутів права; 

в) використанням своєрідної юридичної техніки; 

г) наявністю власної ідеології, суть якої полягає в тому, щоб, кардинально 

переробивши, а іноді й анулювавши раніше існуюче право, створити нову 

правову реальність. 

Далі зупинимося на характеристиці поточних законів: 

а) у Франції розуміння закону зводиться до акту, який наділений 

найвищою юридичною силою, що закріплено в Конституції держави у 

відповідності з принципом поділу влад і системою стримувань і противаг, що 

дозволяє не допустити абсолютної монополії законодавчої чи виконавчої влади. 

Також зазначається, що основний зміст закону – це права і свободи людини і 

громадянина, і основна функція держави полягає у їх захисті й забезпеченні 

дотримання. 

Стосовно законів, то у Франції вирізняються наступні: програмні закони, 

що визначають цілі економічної й політичної діяльності держави; органічні 

закони, які приймаються у випадках, передбачених Конституцією; фінансові 

закони, котрі визначають доходи та видатки держави; закони про фінансування 

соціального захисту. Закон у Франції є відображенням християнської 

цивілізації, духовно орієнтує позитивні правила поведінки, є зв’язаним з 

поняттям моралі і справедливості. 

б) В Іспанії особливо виділяють органічні закони, які пов’язані з 

основними правами і свободами; закони, що схвалюють статути автономій і 
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встановлюють порядок загальних виборів, а також інші закони, передбачені як 

такі Конституцією; в країні конституційно передбачені так звані базові закони, 

які визначають порядок, обсяг, ціль, принципи, критерії і всі інші умови 

делегування законодавчих повноважень від парламенту до уряду. 

в) В Італії особливе місце серед інших джерел права займають так звані 

спеціальні закони, які покликані доповнювати існуючі кодекси і регулювати ті 

суспільні відносини, які не охоплені ними. Значне розширення “спеціального” 

законодавства в Італії у повоєнні рок і посилення його ролі серед інших джерел 

права свідчить про появу в сучасному італійському суспільстві і державі “нових 

правових ідей і цінностей”, а також про настання в цій країні періоду 

декодифікації. 

г) У Німеччині існують так звані „рамкові закони”, що містять загальні 

приписи Федерації, які конкретизуються у земельних законах; закони про 

порядок виконання, застосування, що приймаються на виконання міжнародного 

договору або норм європейського права. В Німеччині під законом розуміють 

сукупність правових норм, об’єднаних під загальним заголовком і прийнятих 

передбаченим у Конституції законодавчим органом у відповідності зі 

встановленою процедурою. 

д) Згідно з Конституцією Швейцарії і практикою ієрархічної побудови 

юридичних (законодавчих) норм, вирізняються їх наступні особливості: 

- федеральні законодавчі акти "створюють прецедент", якому 

зобов’язані слідувати кантональні законодавчі акти; 

- конституційні закони наділені більшою юридичною силою, ніж 

звичайні закони; 

- будь-які закони наділені вищою юридичною силою стосовно актів, 

які виходять від уряду чи інших адміністративних органів; 

- об’єм "законодавчої влади" федеральних органів у правовому плані 

строго регламентований, основні законодавчі функції належать кантонам; 

- федеральні закони не можуть бути об’єктом судового контролю на 

предмет їх відповідності чи невідповідності федеральній конституції; 
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- норми, що прийняті пізніше, не мають пріоритету над попередніми 

нормами; 

- більш конкретні специфічні нормативні акти переважають над 

загальними за характером законодавчими актами. 

Таким чином, багатоманітність специфічних особливостей законів у 

різних країнах романо-германської правової сім’ї, породжена історичними, 

національними й іншими умовами їх виникнення і розвитку, не тільки не 

виключає, а навпаки, передбачає їх подібність сім’ї, що обумовлено її 

глибокими генетичними коренями. 

Висновки до другого питання. 

Системне застосування законодавства вимагає існування ієрархічної 

структури, побудованої в залежності від юридичної сили законодавчих актів, 

яка, в свою чергу, спирається на повноваження законотворця. Для романо-

германської сім’ї характерними є конституційні закони які закріплюють 

основні положення організації влади та загальні принципи права. Для галузевих 

норм характерна кодифікація та галузевий поділ. 

Висновок до теми. 

Для країн романо-германської правової сім’ї характерна систематизація 

законодавства. Оскільки законотворчість є основним засобом правового 

регулювання, вирішальну роль у створенні якісної правової системи відіграє 

юридична техніка. Основними умовами законотворчості є визначення сфери 

застосування конкретної норми, визначення її місця в ієрархічній структурі та 

несуперечність з іншими нормами. 

Системне застосування законодавства вимагає існування ієрархічної 

структури, побудованої в залежності від юридичної сили законодавчих актів, 

яка, в свою чергу, спирається на повноваження законотворця. Для романо-

германської сім’ї характерними є конституційні закони які закріплюють 

основні положення організації влади та загальні принципи права. Для галузевих 

норм характерна кодифікація та галузевий поділ. 
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Тема 6. Англосаксонська правова сім’я 

 

План лекції: 

1. Історія становлення англосаксонської правової сім’ї. 

2. Особливості правової системи США. 

 

Список рекомендованої літератури: 

1. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США К.: Україна, 1999. 

2. Власов В.И. Сравнительное правоведение : учеб. пособие / В.И. Власов, 

Г.Б. Власова, С.В. Денисенко М.: КНОРУС, 2014. 248 с. 

3. Гелей С.Д. Політико-правові системи світу : навч.посіб. / С.Д. Гелей, 

С.М. Рутар К. : Знання, 2006. 668 с. 

4. Давид Рене. Основные правовые системы современности / Р. Давид, 

К. Жоффре-Спинози ; [пер. с фр.В.А. Туманова] М. : 

Междунар.отношения, 1999. 400 с. 

5. Луць Л.А. Типологізація сучасних правових систем світу: відкрита лекція / 

Л.А. Луць К. ;Сімферополь : Логос, 2007 89 c. 

6. Малишев Б.В. Судовий прецедент і зловживання судовою владою: досвід 

правової системи Англії / Держава і право: Збірник наукових 

праць.Юридичні і політичні науки. Вип. 27 К.: Ін-т держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. С. 25-29. 

7. Марченко М. Н. Правовые системы современного мира. Учебное пособие 

М.: «Зерцало-М», 2001. С. 115-116. 

8. Марченко М. Н. Правовые системы современного мира. Учебное пособие 

М.:«Зерцало-М», 2001. С. 132; Давид Р., Жоффре – Спинозі К. Основні 

правові системи сучасності Міжнародні відносини, 1999 С. 209; Нерсесянц 

В.С. Общая теория права и государства. Учебник для юридических вузов и 

факультетов М.: Изд-во НОРМА, 2001. С. 463. 
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9. Мідор Даніел Джон. Суди в Сполучених Штатах/ Даніел Джон Мідор  ; 

[переклад на укр.мову з 2-го стереот. вид-ня 1992 р.] // Інформаційне 

агентство Сполучених Штатів 85. 

10. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс) : підручник / 

О.Ф. Скакун Харків :Еспада, 2006. 776 с. 

11. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения / Ю.А. Тихомиров М. 

: НОРМА, 1996. 265 c. 

12. Чернецька О.В. Правові системи сучасності[навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл.] / О.В. Чернецька, В.С. Шилінгов ; Держ. податк. адмін. 

України ; Нац. акад. держ. податк. служби України Ірпінь, 2003. 101 с. 

13. Чиркин В. Е. Правові системи сучасності: взаємовплив і антагонізми (на 

прикладі конституційного права) / Право України 2013. № 6. С. 289-295. 

Мета лекції: 

Сформувати знання у студентів щодо історії становлення 

англосаксонської правової сім’ї.  Назвати джерела права у англосаксонській 

правовій сім’ї. Сформувати знання у студентів про особливості правової 

системи США. 

Вступ. 

Англосаксонська правова сім’я або система загального права є однією із 

найпоширеніших, найстаріших і впливових правових систем сучасного світу. За 

своїми основними параметрами, включаючи географічні (охоплення 

національних правових систем у різних частинах світу), культурні (поширення 

на країни з різною політичною і правовою культурою), історичні та інші 

чинники, за рівнем свого впливу на інші правові системи ця правова сім’я, за 

загальним визнанням дослідників, може зрівнятися лише з найстарішою 

правовою сім’єю – системою романо-германського права.  

Англосаксонське право є «суддівським правом». У формуванні системи 

загального права важливу роль відіграла королівська влада та діяльність 

англійських судів. Загальне право виражене в основному не у кодифікованих 
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(замкнених, логічно злагоджених, структурованих) законодавчих системах, а в 

судових прецедентах – у «праві суддів». 

1. Історія становлення англосаксонської правової сім’ї. 

Перш ніж розкривати особливості утворення англосаксонської правової 

сім’ї, необхідно приділити значну увагу загальним передумовам її  виникнення. 

Англосаксонська правова сім’я або, як її часто називають, система (сім’я) 

загального права є найбільш розповсюдженою, однією з найстаріших і однією з 

найбільш впливових правових систем у сучасному світі. Вона бере свій початок 

в Англії. 

Її виникнення починається з перемоги Вільгельма Завойовника над 

військами англосаксів у 1066 році та встановленні норманського панування на 

Британських островах. На даному етапі розпочинається процес подолання 

впливу місцевих звичаїв та формування загального права. Становленню 

загального права сприяло становлення королівської влади та єдиної системи 

королівських судів. Судді королівських судів селились в одному з районів 

Лондона, звідки роз’їжджалися для розгляду справ по всій країні. 

Повертаючись до Лондона, вони обговорювали розглянуті справи та виробляли 

загальні позиції по аналогічним справам. Починаючи з ХІІ ст. Королівські суди 

розташовувалися у Вестмінстері, звідки й пішла їх назва – Вестмінстерські 

суди. 

Завершив процес створення загальнонаціонального права король Генріх ІІ 

у ХІІ ст., що дозволяє вважати його «засновником» англійського загального 

права. Основні ознаками загального права того часу є те, що воно створене під 

протекторатом короля, створене судовою практикою, охоплює територію всієї 

країни, пріоритет надано не матеріальному, а процесуальному праву, особливу 

увагу приділено публічному праву, тоді як приватне право фактично 

ігнорується. Характерною особливістю даного етапу є також поява судів 

присяжних, які є прикладом залучення громадськості до правосуддя. Суди (або 

журі) присяжних складалися з вільних громадян, які добре знали місцеві звичаї 

та обставини справи.  
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На перших порах присяжні не заслухували свідчень, фактично мало місце 

опитування сусідів під присягою з приводу спірних фактів, які вони знали до 

суду. З часом суди присяжних трансформуються та починають відігравати 

більш важливу роль у судочинстві. 

Наступний етап характеризується дуалізмом англійського права, який 

пов’язується з появою так званого «права справедливості». У XIV ст. 

починається криза загального права, яке набуває вигляду жорсткої, закритої 

системи судових прецедентів. Процедура розгляду судових справ стає 

складною, суддівський стан відрізнявся консерватизмом. Особи, які не 

погоджувалися з рішенням суду, почали подавати королю петиції з проханням 

розглянути справу «по совісті» та «по справедливості». Король, як правило, 

доручав розглядати такі петиції лорду-канцлеру, який призначався з числа осіб 

вищого духовного рангу. Він був сповідником короля, а отже – його «совістю». 

До того ж, як служитель церкви, він не був зв’язаний вимогами світського 

загального права і орієнтувався переважно на голос совісті, хоча деякі 

принципи запозичував з канонічного права. Лорд-канцлер під присягою 

змушував відповідача викласти суть справи та відповісти на всі запитання. 

Рішення лорд-канцлер приймав самостійно, без участі присяжних засідателів. 

Першим світським лорд-канцлером було призначено у 1529 році відомого 

державного діяча, філософа і письменника Томаса Мора, який був 

прихильником загального права 

З часом були вироблені загальні норми і принципи, які об’єднувалися у 

«право справедливості». З кінця ХVI ст. рішення лорда-канцлера починають 

публікуватися, а відтак створюється і система прецедентів, які зв’язують лорда-

канцлера та роблять його схожим на суддю загального права. Він вже не може 

вирішувати справи за власним почуттям справедливості, а має орієнтуватися на 

прийняті раніше рішення по схожим справам. Логічним завершенням цього 

процесу є створення Суду канцлера, де суддями є сам лорд-канцлер та голова 

апеляційного суду. Тому виникає ситуація, коли фактично діють дві системи 

судів: ті, що застосовують загальне право, і ті, що застосовують право 
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справедливості. На цьому етапі проблемою є з’ясування того, рішення якого 

суду має вищу силу. 

Третій етап характеризується проведенням значних правових реформ. 

Відбувається об’єднання загального права і права справедливості. В результаті 

проведення судової реформи 1873-1875 років дві судові системи стали однією, 

внаслідок чого всі англійські суди отримали можливість застосовувати як 

норми загального права, так і положення права справедливості. Право 

справедливості стало розглядатися як різновид прецедентного права. У XIX ст. 

законодавство, що вводить в колоніях англійське право, досить чітко вказувало 

і межі його застосування джерел. Так, наприклад, Ордонанс 1874 р. для 

Золотого Берега (Гана) постановив, що в колонії діє «загальне право, 

справедливість і статути загального характеру, які діяли в Англії на 24 липня 

1874 р.», тобто на момент видання Ордонанса. Там же зазначалося, що «в усіх 

питаннях, яких існує конфлікт або розбіжність між нормами справедливості і 

нормами загального права, відносяться до одного і того ж питання, перевагу 

має віддаватися нормам справедливості». Подібні положення передбачалися в 

законодавстві, виданому для інших колоній. У Ліберії, заснованої 

переселенцями із США, англійське «загальне право» спочатку було запозичене 

в його американському варіанті.  

Висновки до першого питання. 

Англосаксонська правова сім’я або, як її часто називають, система (сім’я) 

загального права є найбільш розповсюдженою, однією з найстаріших і однією з 

найбільш впливових правових систем у сучасному світі. Вона бере свій початок 

в Англії. 

2.Особливості правової системи США 

Правова система США значною мірою походить від англійського 

загального права, тому вона і належить до тієї ж правової сім’ї, що й англійське 

право. 

Однак, зазнавши значного впливу від англійського права, США є цілком 

самостійною у правовому відношенні країною. Правова «незалежність» 
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Сполучених Штатів Америки почала складатися ще в XVIII ст., за часів 

боротьби за незалежність. Тоді загострилася боротьба між прихильниками 

загального права і послідовниками кодифікації, початок якій було покладено в 

Новому Орлеані створенням кодексів, насамперед Цивільного (1808 p.). Проте 

сам по собі процес правової «незалежності» держав, що входять до системи 

англосаксонського права, ще не означає «залишення» ними сформованого типу 

правової системи. У 1840  p. У Техасі та у 1850 р. у Каліфорнії, а згодом і в усіх 

штатах відбулося пристосування англійського загального права до місцевих 

умов. В історії формування правової системи США можна виокремити три 

етапи. Перший – це етап колоніального права (1607–1776). Другий етап, 

упродовж якого відбувається становлення правової системи США як 

самостійної, розпочався після здобуття незалежності продовжувався до 1860 

року. З другої половини XIX століття і дотепер триває третій етап, на якому 

американська правова система набула сучасного вигляду. За територією 

поширення закони поділені на загально федеральні та закони штатів. Особливе 

місце серед федеральних законів має Конституція США. Високе місце судового 

прецеденту в ієрархії джерел американського права і законодавства США 

визначається низкою чинників. По-перше, Верховний суд США є одним з 

інтерпретаторів в тексті федеральної Конституції внаслідок належного йому 

права конституційного нагляду (в США не існує спеціального конституційного 

суду). По-друге, в Конституції є положення загального і невизначеного 

характеру, що потребують конкретизації, яку здійснюють у формі судового 

тлумачення їх змісту в зв’язку з виникаючими конкретними казусами. Судова 

влада має велике значення і наділена широким обсягом компетенції. Суди 

штатів здійснюють юрисдикцію незалежно один від одного.  

Сучасна правова система США має бути охарактеризована під кутом зору 

таких особливостей: 

• Існування та розвиток американського права на двох рівнях (штатів 

і федерації). 
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• Провідне становище федеральної Конституції. Суди ж є 

провідниками Конституції. Вони мають право перевіряти неконституційні дії з 

метою 

• визнання їх недійсними і такими, що не мають чинності. 

• Велика питома вага і більше значення законодавства у правовій 

системі США порівняно зі статутним правом в Англії. 

• Наявність у статутному праві США значної кількості кодексів, що 

не характерне для англійського права. Систематизація і кодифікація 

законодавства проводяться як у штатах, так і на федеральному рівні. 

Суворе дотримання принципу поділу влади. Цей принцип зумовлює те, 

що жодна з гілок влади – законодавча, виконавча і судова – не виходить за межі 

своєї компетенції, визначеної Конституцією. 

Судовий контроль за конституційністю законів. 

Більш вільна дія правила прецеденту. Вищі судові інстанції штатів і 

Верховний Суд США ніколи не були зв’язані своїми власними прецедентами.  

Висновки до другого питання. 

Отже, можна зробити висновок, що правова система США зазнала 

значного впливу від англійського права, проте в силу історичних подій та 

особливостей самої держави, правова система США є особливою, з 

притаманними їй ознаками. 

Висновки до теми. 

Англосаксонська правова сім’я або, як її часто називають, система (сім’я) 

загального права є найбільш розповсюдженою, однією з найстаріших і однією з 

найбільш впливових правових систем у сучасному світі. Вона бере свій початок 

в Англії з моменту створення королівських судів та «судів справедливості». 

Основним джерелом права в англосаксонській правовій сім’ї є прецедент. 

Прецедент поряд із загальними рисами правотворчого акта володіє такими 

властивостями: приймається у процесуальній формі правосуддя – судочинстві, 

носить казуальний характер, одночасно містить нормативно-правовий та 
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індивідуальний припис, має складну структурну будову, поширює свою дію на 

наступні аналогічні справи. 

Правова система США значною мірою походить від англійського 

загального права, тому вона і належить до тієї ж правової сім’ї, що й англійське 

право. 
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Тема 7. Джерела права у англосаксонській правовій сім’ї. 

 

План лекції: 

 

1. Загальна характеристика джерел права у англосаксонській правовій 

сім’ї. 

2. Прецедент як основне джерело права. 

Рекомендована література: 

1. Бехруз Х. Вступ до порівняльного правознавства: навч. посібник / Х. Бехруз 

Одеса: Юридична література, 2002. С. 86. 

2. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, 

К. Жоффре-Спинози ; пер. с фр. В.А. Туманова М. : Междунар. отношения, 

1998 400 с. 

3. Джура В.В. Судебный прецедент в Российской Федерации / Сибирский 

юридический вестник. 2005. № 2. C. 8-19. 

4. Загайнова С.К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения / 

С.К. Загайнова М. : НОРМА, 2002 176 с. 

5. Зайчук О.В. Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження): 

Монографія / За ред. О.В.Зайчука, Н.М. Оніщенко К.: Фенікс, 2007. 

6. Коссак С.М. Правотворчість суду як джерело цивільного процесуального 

права / Науковий вісник Чернівецького нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича : 

зб.наук. праць. Серія: Правознавство. Вип. 348. Чернівці : Рута, 2006 

С. 41-44. 

7. Кросс Руперт. Прецедент в английском праве / Руперт Кросс ; под общ. 

ред. д-ра юрид. наук , проф. Ф.М. Решетникова М. : Юрид. лит-ра, 1985 

238 с. 

8. Малишев Б.В. Судовий прецедент і зловживання судовою владою: досвід 

правової системи Англії / Держава і право: Збірник наукових 

праць.Юридичні і політичні науки. Вип. 27 К.: Ін-т держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. С. 25-29. 
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9. Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право / Михаил 

Николаевич Марченко М. : Проспект, 2011 521 с.  

11. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник / О.Ф. Скакун. Київ: 

Алерта; ЦУЛ, 2011 С. 335. 

12. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения / Ю.А. Тихомиров М. 

: НОРМА, 1996. 265 c. 

13. Чернецька О.В. Правові системи сучасності[навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл.] / О.В. Чернецька, В.С. Шилінгов ; Держ. податк. адмін. 

України ; Нац. акад. держ. податк. служби України Ірпінь, 2003 101 с. 

Мета лекції: 

Сформувати знання у студентів щодо джерел права у англосаксонській 

правовій сім’ї, а саме прецеденту, звичаю, парламентських статутів, правової 

доктрини. 

Вступ. 

Джерела права англосаксонської правової сім’ї  поділяється на право, 

створене законодавчим шляхом-статутне право та загальне, звичаєве право, яке 

містить давні закони, звичаї,прецеденти. 

Прецеденти є результатами судової правотворчості, в яких фіксуються 

нормативно-правові приписи. Давнім джерелом англосаксонської правової 

системи є звичай. Англійська доктрина як джерело права – це судові коментарі, 

описи прецедентної практики. 

1. Загальна характеристика джерел права у англосаксонській 

правовій сім’ї. 

Для англосаксонської правової системи характерним є дуалізм: Statute 

Law (право, створене законодавчим шляхом) і Common Law (загальне, звичаєве 

право, яке містить давні закони, звичаї,прецеденти), проте провідне місце серед 

джерел права англосаксонської правової системи займає прецедент. 

Прецедент – це оприлюднене в офіційних виданнях рішення суду у 

конкретній справі, що містить нормативно-правовий припис і поширює 

загальнообов’язковий характер у наступних відповідних справах. Прецеденти є 
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результатами судової правотворчості, в яких фіксуються нормативно-правові 

приписи. Судові прецеденти, які містять правила-розуміння нормативних 

приписів, тобто виступають результатами правотлумачної діяльності судів, 

називаються у юридичній літературі судовими правотлумачними 

прецедентами. 

Прецедент поряд із загальними рисами правотворчого акта володіє 

такими властивостями: приймається у процесуальній формі правосуддя – 

судочинстві, носить казуальний характер, одночасно містить нормативно-

правовий та індивідуальний припис, має складну структурну будову, поширює 

свою дію на наступні аналогічні справи. 

Однією з характерних властивостей судового прецеденту є його здатність 

швидко пристосовуватися до динамічних змін матеріального світу. Разом з тим, 

ця гнучкість неможлива без оновлення системи права, без «очищення» від 

застарілих та суперечливих прецедентів. У традиції загального права, де 

судовий прецедент відіграє домінуючу роль, існують механізми, які дозволяють 

судам уникати застосування неефективних прецедентів, які з тих чи інших 

причин неможливо скасувати. 

Іншим джерелом англосаксонського права є закони (парламентські 

статути)- законодавчі акти, прийняті Парламентом. Закон з’явився набагато 

пізніше прецедентів, але поступово набув важливого значення у правовому 

регулюванні суспільних відносин. Поява великої кількості діючих законів 

зумовила проблему їх систематизації, тому триває процедура «очищення» 

законодавства від архаїчних актів, що фактично не діють, а також об’єднання 

нормативних положень, що стосуються одного питання або декілька законів у 

один акт. Прийнято спеціальний акт про консолідацію законів. Правотворчість 

виконавчих органів називається делегуванням.  

У своєрідних відносинах  перебуває прецедентне право зі статутним. Де-

юре будь-який прецедент може бути скасований статутом парламенту, а при 

виникненні протиріччя саме норма закону матиме перевагу. Разом із тим кожен 

закон при застосуванні його судами «приростає» великою кількістю 
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прецедентів тлумачення, що встановлюють порядок застосування  двозначних 

положень статуту. Таким чином, саме судова практика визначає реальний 

вплив актів парламенту на суспільні відносини і визначає їх зміст. 

Давнім джерелом англосаксонської правової системи є звичай. Історично-

правовий звичай як джерело права передує усім іншим джерелам права. На 

основі звичаїв споконвічно будувались усі національні системи права, 

включаючи англійську систему загального права. 

Правова доктрина – це система (сукупність) наукових знань про певне 

правове явище. Англійська доктрина як джерело права – це судові коментарі, 

описи прецедентної практики, покликані виконувати роль практичного 

керівництва для юристів не юридична наука, теоретичні уявлення, ідеї, 

конструкції. 

Висновки до першого питання. 

У країнах загального права, як відомо, й досі лише частина регулювання 

встановлюється законами. Натомість правила поведінки здебільшого 

встановлюються прецедентними рішеннями судів, які мають зворотну силу в 

часі. При цьому далеко не кожне рішення суду країни «загального права» є 

прецедентним. 

2. Прецедент як основне джерело права  

Судовий прецедент прийнято розглядати переважно в контексті 

англосаксонської правової сім’ї, оскільки прецедент історично відігравав 

домінуючу роль у формуванні саме цієї традиції і залишається центральним 

джерелом права в Англії та в інших країнах, правові системи яких базуються на 

принципах загального права. 

Судовий прецедент – це рішення суду у конкретній справі, яке містить 

юридичну норму і є обов’язковим під час вирішення усіх подальших 

аналогічних справ. 

У країнах загального права, як відомо, й досі лише частина регулювання 

встановлюється законами. Натомість правила поведінки здебільшого 

встановлюються прецедентними рішеннями судів, які мають зворотну силу в 
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часі. При цьому далеко не кожне рішення суду країни «загального права» є 

прецедентним. Навпаки, переважна більшість рішень, зокрема, й вищих судів, 

не є прецедентними, а відтак, і не є обов’язковими для будь-кого, крім сторін у 

справі судової системи. Ступінь обов’язковості того чи іншого прецеденту 

залежить від того, який суд створив прецедент і який суд його застосовує. У 

західній традиції право створювати судові прецеденти належить тільки судам 

вищих ланок. Дія доктрини виявляється через її обов’язковість для 

застосування судами різних інстанцій. Традиційно ведуть мову про 

вертикальну дію судового прецеденту – ситуація обов’язкового поширення 

прецеденту на практику судів нижчих інстанцій, а також про горизонтальну 

його дію – обов’язковість прецеденту для судів однієї ланки, а також для суду, 

який створив такий прецедент. 

Зазвичай прецедент одночасно діє і по вертикалі, і по горизонталі. 

Наприклад, в Англії це правило розкривається доктриною через три достатньо 

прості положення: 1) рішення, винесені Палатою лордів, є обов’язковими 

прецедентами для всіх судів; 2) рішення, винесені Апеляційним судом, - 

обов’язкові для всіх судів нижчих ланок і (крім кримінального права) для 

самого цього суду; 3) рішення, винесені Високим судом, – обов’язкові для 

судів 

нижчих ланок і, не будучи строго обов’язковими, мають досить велике 

значення і переважно використовуються як керівні різними відділеннями 

Високого суду і Суду Корони. Натомість у США превалює вертикальна дія 

доктрини – вищі судові інстанції користуються достатнім правом свободи у 

питання застосування власних прецедентів. 

Виділяють два основні критерії застосування доктрини stare decisis: 

змістовний (ступінь подібності фактичних обставин справи, що вирішується, та 

справи, рішення в якій є прецедентом) та інстанційний (місце суду, що створив 

прецедент, і місце суду, який його застосовує, в ієрархії судової системи). Ці 

критерії повинні братись до уваги з урахуванням специфіки організації судової 

влади в кожній конкретній правовій системі. 
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Англійська доктрина stare decisis характеризується достатнім ступенем 

жорсткості. Суди практично позбавлені вибору при вирішенні питання, чи 

застосовувати прецедент, чи ні – вони змушені це робити в силу принципу 

обов’язковості прецеденту. Примусовий характер доктрини полягає в тому, що 

«англійські судді нерідко зобов’язані слідувати раніше прийнятому рішенню 

навіть у тих випадках, коли є достатньо переконливі доводи, які за інших 

обставин дозволили б не робити цього». 

Застосування доктрини stare decisis американськими судами зумовлене 

насамперед необхідністю збереження довіри до правосуддя і авторитету 

судового прецеденту. Вважається, що судді ставляться до прецедентів інших 

суддів так, як би вони хотіли, щоб ставились до їхніх власних прецедентів, 

інакше вони ризикують, що до їхніх прецедентів поставляться з такою ж 

зневагою, яку вони демонструють відносно інших прецедентів.  

В американській судовій практиці суть дії прецеденту пояснюється так: 

«Якщо ми не хочемо, щоб у федеральній судовій системі панувала анархія, 

нижчі федеральні суди повинні слідувати прецеденту цього суду незалежно від 

того, наскільки хибним його можуть вважати судді цих судів». У цьому сенсі 

доктрина stare decisis є певною політикою судів, проявом високого рівня 

правосвідомості. 

Висновки до другого питання. 

Судовий прецедент – це рішення суду у конкретній справі, яке містить 

юридичну норму і є обов’язковим під час вирішення усіх подальших 

аналогічних справ. Ступінь обов’язковості того чи іншого прецеденту залежить 

від того, який суд створив прецедент і який суд його застосовує. 

Висновки до теми. 

У країнах загального права, як відомо, й досі лише частина регулювання 

встановлюється законами. Натомість правила поведінки здебільшого 

встановлюються прецедентними рішеннями судів, які мають зворотну силу в 

часі. При цьому далеко не кожне рішення суду країни «загального права» є 

прецедентним. 
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Судовий прецедент – це рішення суду у конкретній справі, яке містить 

юридичну норму і є обов’язковим під час вирішення усіх подальших 

аналогічних справ. Ступінь обов’язковості того чи іншого прецеденту залежить 

від того, який суд створив прецедент і який суд його застосовує. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

83 

 

Тема 8 Традиційна (звичаєва) правова сім’ї 

 

План лекції: 

1. Історія розвитку традиційних (звичаєвих) правових систем. 

2. Структура права традиційної (звичаєвої) правової сім’ї. 

3. Джерела права у традиційній (звичаєвій) правовій сім’ї. 

4. Особливості традиційної (звичаєвої) правової сім’ї правової сім’ї. 

Рекомендована література: 

1. Губанов О.О. Правова доктрина як джерело права в межах романо-

германської, англосаксонської та релігійно-традиційної правової сім’ї: 

порівняльна характеристика / Право і суспільство. 2015. № 6. С. 9-14. 

2. Дмитрієв А.І., Шепель А.О. Порівняльне правознавство: Навчальний 

посібник / Відп. редактор В.Н.Денисов К.: Юстиніан, 2003. 184 с. 

3. Инако Ц. Современное право Японии: Пер. с япон. / Ц. Инако – М.: 

Прогресс, 1981. 270 с. 

4. Корчевна Л.О. Проблема різноджерельного права: Дослід порівняльного 

правознавства / Л.О.Корчевна – К.: Ін-т д-ви і права ім. В.М. Корецького 

НАН України, 2004. 360 с.  

6. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное 

право и сравнительное правоведение / пер. с нем. д-ра юр. наук 

Ю.М. Юмашева М.: Междунар. отношения, 2001. 480 с. 

7. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії / Н.М.Оніщенко – К.: Ін-

т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. 352 с. 

8. Петришин О.В.Загальна теорія держави та права: [Підручник для студентів 

юридичних вищих навчальних закладів]/ М.В. Цвік, О.В. Петришин, 

Л.В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад АПрН України 

М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. 

Хакрів: Право, 2009. 584 с. 
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9. Рене Давид, Камилла Жоффре-Спинози Основные правовые системы 

современности = Les grands systemes de droit contemporains / Пер. с фр. 

В. Туманова. М.: Международные отношения, 2009. 456 с. 

10. Тилле А.А., Швеков Г.В. Сравнительный метод в юридических 

дисциплинах М.: Высшая школа, 1978. 199 с. 

11. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения / Ю.А.Тихомиров – 

М.: Норма, 2006. 432 с. 

12. Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи. Основи 

порівняльного правознавства: Європейські традиції. Вид. друге доп Х.: 

Одіссей, 2006. 624 с. 

13. Хашматулла Бехруз. Порівняльне правознавство: Підручник / Х. Бехруз – 

Одесса: Фенікс, 2009 464 с. 

Мета лекції: 

Встановити чинники, які вплинули на розвиток країн з правовими 

системами традиційного типу. Висвітлити структурну побудову права 

традиційної (звичаєвої) правової сім’ї, особливості ієрархії джерел права. 

Визначити особливості правових систем країн традиційної правової сім’ї, їх 

підсистем. 

Вступ. 

Незважаючи на домінуюче положення романо-германської та 

англосаксонської правових сімей, їх вплив на країни африканського та 

далекосхідного регіонів не призвів до відмови від звичаєвих норм. Суспільства 

звиклі до традиційних методів регулювання суспільних відносин неохоче 

сприймають західні методи. Проте правові системи традиційного типу неможна 

однозначно відносити до «застарілого», або ж не ефективного типу, оскільки їх 

особливості базуються на чинниках не притаманних для країн Європи та 

Америки, та, зазвичай на власних філософських та світоглядних поглядах. 

1. Історія розвитку традиційних (звичаєвих) правових систем. 

Історично першою зовнішньою формою втілення права є правові звичаї та 

традиції. 
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В чистому виді традиційна правова сім'я не існувала в жодній країні, але в 

своєму первинному вигляді вона існувала за часів первісного суспільства. 

Традиційне право поширене у країнах Далекого Сходу, Африки та 

Океанії. При всіх відмінностях в історичні особливості виникнення і розвитку 

їх зближує заперечення західної ідеї права, розгляд законодавства як 

допоміжного елемента регулювання суспільних відносин. Розглянемо історію 

розвитку деяких традиційних правових систем. 

Стан сучасного права країн Африки визначається специфікою розвитку 

цього регіону. Тому їх правові системи тривалий час формувалися шляхом 

взаємовпливів традиційного, звичаєвого та західного права. Протягом багатьох 

сотень років життя мешканці Африки керувалися звичаями. їх виконання було 

традиційно добровільним. У межах одного району відмінності між звичаями 

різних племен, як правило, були незначними, однак у різних регіонах вони 

зростали. Так, були племена як з монархічними, так і з демократичними 

режимами. Родина існувала як і в матріархальному, так і в патріархальному 

вигляді. Однак усі племена мали багато спільного в тому, що стосувалося 

принципів, звичаєвої техніки, механізмів реалізації. 

Великий вплив на розвиток права Африки справило поширення 

християнства та ісламу. І хоча за традицією звичаї продовжували існувати, сила 

їх значно зменшувалися. Християнство поширювалося у два етапи: перший - в 

IV ст., коли християнською стала Ефіопія; другий - настав лише у XIX ст. 

Натепер серед африканців - 30% християн. Поширення ісламу почалося у XI ст. 

(Західна Африка). У XIV - XV ст. іслам завойовував позиції на узбережжі 

Індійського океану в Сомалі. Нині 35% африканців - мусульмани. Ці релігії 

відповідно впливали і на розвиток правових інститутів. Християнство сприяло 

рецепції континентального та загального права, іслам – мусульманського 

релігійного права. 

Протягом XIX ст. територія всієї Африки була повністю колонізована, 

насамперед Англією, Іспанією, Бельгією, Португалією та Францією. Кожна 

країна-колонізатор проводила свою політику асиміляції населення та 
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впровадження свого права. Для застосування нових правових норм традиційне 

звичаєве право було непридатним. Тому майже у всіх африканських країнах 

поряд із традиційними органами розгляду спорів були створені суди 

європейського типу. 

У сфері кримінального права з самого початку були заборонені найбільш 

варварські види покарань. З 1946 р. у майже всій французькій Західній Африці 

почали застосовувати французький кримінальний кодекс. У сфері 

кримінального права почали діяти також і суди. Зорієнтованими на французьке 

право стали насамперед Нігерія, Гана, Гамбія. 

Одночасно в англійській Західній Африці були запроваджені кримінальні, 

кримінально-процесуальні кодекси. Звичаєве право в багатьох регіонах та 

місцевостях звели до меж лише приватного права. 

Португальські традиції поширилися в Анголі, Мозамбіку, Гвінеї-Бісау, 

Кабо Верде (колишні Острови Зеленого мису). 

Незважаючи на те, що нове право запроваджувалося на зразок країн-

метрополій, застосування його, як правило, було обмеженим відповідними 

спеціальними декретами щодо режиму тих чи інших територій. Це стосується і 

французьких, і англійських, і португальських володінь, а також Бельгійського 

Конго, де застосовували спеціальний Цивільний кодекс. 

В Африці на різних територіях існував різний правовий режим. Так у 

Західній Африці, Північній Родезії (Замбії), Н'ясаленді (Малаві), Британському 

Сомалі використовували загальне право, право справедливості, статути 

загального характеру. Вони стали чинними в різні часи: 1874 р. - щодо Золотого 

Берега (Гани); 1880 р. - щодо Сієра Леоне; 1888 р. - щодо Гамбії; 1900 р. - щодо 

Сомалі; 1902 р. - щодо Н'ясаленду; 1911 р. - щодо Північної Родезії. У Східній 

Африці застосовували право Британської Індії. На південь від Замбезі - романо-

германське право. Це стосувалося Мису Доброї Надії, Південної Родезії, 

Бечуаналенду (Ботсвани), Басутоленду (Лесото), Трансваля, Свазіленду. 

Мусульманське право поширилося у Судані, Лівії, Мавританії. Його 

компоненти є у всіх країнах, які знаходяться на узбережжі Середземного моря. 
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Застосування права метрополій в різних країнах Африки мало 

специфічний характер. Оригінальні правові норми часто зазнавали серйозних 

змін. Деякі, за необхідності, у процесі використання місцевими адміністраціями 

та судами взагалі виключалися. Відмінності між правовими системами країн 

поглиблювалися. Здобуття країнами Африки незалежності у XX ст. не 

уповільнило впровадження західного права. Навпаки, нові уряди підтвердили 

дійсність усіх попередніх законів, особливо у сфері приватного права. Досить 

суттєві зміни відбулися у сфері публічного права. Так, у більшості країн західна 

конституційна модель плюралістичної демократії виявилася неприйнятою. 

Внаслідок цього з'явилися диктаторські форми у вигляді президентських 

режимів, які були більш привабливими та природними для еліт цих країн. 

Проте таку ситуацію спеціалісти вважають тимчасовою. 

У сфері приватного права зміни не такі суттєві. Одночасно відбувалися 

процеси реабілітації звичаю і цінностей звичаєвого права, та відмови від тих 

інститутів та норм, які затримують розвиток суспільства. У зв'язку з тим, що в 

період колоніалізму звичаєве право зазнавало утисків, у багатьох країнах після 

отримання незалежності популярними стали рухи щодо збереження та навіть 

кодифікації цих норм. Так, на Мадагаскарі у 1957 р. було прийнято рішення про 

кодифікацію звичаїв. Те ж саме було зроблене у Танганьїці, Сенегалі. У Нігерії 

було розпочато діяльність щодо компіляції норм звичаєвого права. 

Одночасно в Школі східних та африканських досліджень при 

Лондонському університеті було підготовлено великі збірки норм звичаєвого 

права: звичаєве право та право спадкування Кенії; шлюбне, спадкове, право 

зобов'язань та речове право Малаві, шлюбне право Ботсвани тощо. 

Сучасний політичний розвиток країн Африки обумовлює досить складні 

проблеми трансформації права та правових систем цього континенту. 

Особливе місце в групі правових систем посідає Далекосхідна система. її 

формують правові системи Японії, Кореї, Монголії, країн Індокитаю, Малайзії 

та інш. Перевагу надають загальносоціальним нормам, як взірцям поведінки - 

нормам моралі, нормам-звичаям, нормам-традиціям. Ними обумовлюються як 
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закони, так і судові рішення. Нині держави цього регіону активно запозичують 

правові інновації країн європейського і американського континентів. Основним 

акцентом у правових системах далекосхідних країн є компроміс, якого 

досягають без застосування закону. Ефективним засобом подолання конфлікту 

чи соціального зла є кримінальне право. У питанні про співвідношення прав і 

обов'язків особи пріоритет надають обов'язкам. 

Складні процеси соціального життя, науково-технічних революцій, рух до 

свободи забезпечують зближення правових сімей. Виникли варіації правових 

сімей, що містять ознаки і романо-германського, і загального права, і 

шотландського права, і права Філіппін та ін. Якщо в Англії, США та інших 

країнах загального права посилилась роль закону, загальних норм кодифікації, 

то в країнах Континентальної Європи тенденція формування більш абстрактних 

норм спричинила до життя закономірну, за логікою юридичних систем, 

зустрічну тенденцію: посилення ролі судових органів у процесі юридичного 

регулювання, розвиток їх індивідуально-правової, творчої діяльності. Ще 

важливішим фактом є вироблення у процесі правової європейської інтеграції 

(зокрема Судом європейських спільнот) положень і конструкцій, що 

об'єднують, здавалося б, якісно різні положення континентального права і 

загального прецедентного права. Це пояснюється тим, що в сучасних умовах 

чітко визначилося значення для правових систем їх загальноцивілізованої, 

загальнокультурної основи, глобальних процесів інтеграції і утворення 

свободи. 

Однак, будь-які нові закони в країнах традиційної правової сім’ї 

зустрічають у населення протидію. За межами столиць люди продовжують 

жити але звичаям. 

Висновки до першого питання. 

Історично звичай охоплював все суспільне життя і діяв в економічній, 

політичній, майнової, сімейної та кримінальної сферах краї традиційної 

правової сім’ї. 
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Проте колонізація, завоювання, окупація, економічний вплив країн 

Європи та, згодом США на країни з традиційною правовою системою зробило 

звичай недостатнім інструментом регулювання суспільних відносин. Нове 

право відображало правову традицію країн метрополії. Таким чином виникла 

дуалістична система, яка поєднує звичаєві норми та норми континентального 

чи загального права.  

2. Структура права традиційної (звичаєвої) правової сім’ї. 

Традиційне право є дуалістичним  в силу наявності елементів 

європейського і звичаєвого права, існує у формі писемного й неписемного 

права, звичаю та релігійного закону.  

Традиційна правова ́ сім’я охоплює національні правові системи, 

засновані на звичаєвому праві. 

Традиційне право базується на неписаній і давній традиції або 

сформованому протягом тривалого часу звичаї, які в силу збігу обставин 

повторюються з певною періодичністю і щодо яких за сформованими засадам 

прийнято те чи інше ставлення і поведінку (наприклад, принести жертву, в тому 

числі людську, для рясного врожаю; проходження спеціального обряду для осіб 

чоловічої статі, щоб стати повнолітнім, а значить воїном; проведення певних 

ритуальних заходів, святкувань з нагоди тієї чи іншої події та ін.). 

Країни традиційного права – переважно країни Центральної Африки, Азії, 

Далекого, Середнього та Ближнього Сходу та інші країни (Нігерія, Індонезія, 

Малайзія, Заїр тощо).  

Вона поділяється на два підтипи: 

• Держав Далекого Сходу (Японія, Монголія, Корея, Малайзія, 

Індонезія, Бірма); 

• Країн Африки (континентальної Африки та Мадагаскар). 

На даний час традиційна правова сім'я разом з іншими правовими 

системами, існує серед соціальних груп і племен, які проживають в деяких 

країнах Африки, Австралії і Океанії, які зберегли патріархальний і 

доісторичний лад. 
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Висновки до другого питання. 

У зв’язку з впливом західних цивілізацій правові системи країн 

традиційної сім’ї мають дуалістичний характер, звичаєві норми взаємодіють з 

запозиченими принципами та нормами континентального та загального права. 

Останнім часом відчутний вплив кодифікації та консолідації звичаєвих норм. 

3. Джерела права у традиційній (звичаєвій) правовій сім’ї. 

Правовий звичай – основне джерело традиційного права.  

 Особливі риси правового звичаю:  

 – локальність (поширеність серед невеликих соціальних груп);  

 – поширення чинності не за територією, а за колом осіб (чинність має 

персоналізований характер);  

 – тісний зв’язок з релігійними нормами, обрядами, родовими культами;  

 – безперервність і одноманітність дотримання;  

 – визначеність (наявність конкретних ознак правила поведінки);  

 – давність виникнення (ця ознака може мати різноманітне тлумачення з 

точки зору часу);  

 – правова сила (визнання правила певною спільнотою чи його 

санкціонування державою) у вигляді визначення компетенції судів вирішувати 

справи на підставах звичаєвого права чи закріплення законодавством;  

 – неписемна форма;  

 – значна кількість звичаїв міцність родинних зв’язків; 

 – поширеність традиційної свідомості;  

 – звичаєве право як регулятор соціальних відносин є виявом 

самобутності суспільства, формою національного самоствердження.  

 – незмінність (консерватизм) звичаїв.  

Способи вирішення колізій законодавством (між звичаями різних 

етнічних спільнот, що проживають на території однієї країни):  

 – шляхом формування спеціального колізійного законодавства;  
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 – шляхом надання судам та іншим правозастосовувачам права у таких 

випадках діяти за власним розсудом, тобто обирати ту з колізійних норм 

звичаєвого права, яка, на їх думку, є найбільш доцільною і справедливою тощо.  

 Закон у традиційному праві:  

 – спільний акт парламенту і президента (у вузькому значенні); 

 – будь-яка писемна чи неписемна норма, що підлягає захисту в судовому 

порядку (в широкому значенні);  

 – акт тільки парламенту (з обмеженого кола питань суспільного та 

державного життя)  

Судовий прецедент – форма та джерело права (зазвичай результат впливу 

англійського права).  

 Випадки застосування судового прецеденту: 

 – у разі наявності прогалин у законодавстві;  

 – з дозволу використовувати прецедентне право Англії як частини 

чинного законодавства країни;  

 – для офіційного визнання судового прецеденту джерелом права.  

Висновки до третього питання. 

Основним джерелом права у традиційній правовій сім’ї є правовий 

звичай. Вплив нормативно-правових актів обмежується їх фактичною 

неефективністю в даних суспільствах, у зв’язку з не можливістю (а зачасту і не 

бажанням) держави забезпечити їх примусовою силою. 

4. Особливості традиційної (звичаєвої) правової сім’ї правової 

сім’ї. 

Можна виокремити наступні особливості традиційної правової сім’ї: 

Провідне джерело права — звичай. Тобто протягом багатьох століть 

правовим регулюванням цих держав було норми звичаєвого права, які 

спиралися на традиції та морально-етнічні уявлення народу. 

Негативне ставлення до законодавства. Законодавство тривалий 

вважалося неприродним для суспільства явищем. 
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Ігнорування державних структур у процесі реалізації норм права. 

Протягом століть ці норми забезпечувалися не державними установами, а 

самокерованими суспільними структурами. Люди уникали звернень до судів. 

Переважна більшість суперечок вирішувалася у процесі примирливих процедур 

за посередництвом шановних членів суспільства на основі норм звичаєвого 

права. 

Слабкий розвиток юридичної інфраструктури. Зумовлено там, що не було 

відповідних навчальних закладів для підготовки фахівців, юридичних шкіл, 

видатних вчених — носіїв правових знань. 

Чинники які впливають на розвиток традиційного права:  

 - нерозвиненість соціальної структура більшості країн;  

 – владні традиційні інституції (родоплемінна та феодальна верхівки) 

обмежено державою;  

 – традиційні інституції на державну політику не тільки через традиційні 

соціальні норми, а сучасними формами та методами політичної діяльності 

(лобізм, безпосередня участь у роботі парламенту тощо);  

 – значна роль у соціальному управлінні належить армії;  

 – демократизація (на зразок західної) здійснюється здебільшого зверху – 

за ініціативою органів державної влади чи окремих кіл;  

 – демократизації притаманні етнічний, релігійний та культурний 

плюралізм;  

 – плюралізм ускладнює роль держави як національного арбітра, стримує 

проникнення демократичних режимів у глибину різноманітних етнічних груп, 

сприяє політичній нестабільності.  

 

Ознаки африканського звичаєвого права:  

 – неписемна форма (правила поведінки звичаєвого права існують у 

свідомості людей, передаються в усних переказах, легендах тощо);  

 – єдність правових і моральних норм;  
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 – переважно первинними є норми моралі, які впливають на поведінку 

людей з позицій добра і зла;  

 – домінування ідеї примирення при розв’язанні конфліктів через 

сприйняття людей як родичів, членів одного роду;  

 – різноманітність звичаєвих комплексів, обумовлених численністю 

етнічних спільнот у межах країни;  

 – сукупність елементів звичаїв і релігійних норм та інших соціальних 

норм, що регулювали відносини між людьми у додержавному суспільстві;  

 – це право спільнот, а не індивідів, оскільки створювалося для 

забезпечення виживання і розвитку роду, племені як цілісного соціального 

організму, а не окремих його членів;  

 – наявність кругової поруки, тобто відповідальності всієї спільноти чи 

певної групи людей за порушення, вчинені її членами;  

 – на відміну від позитивного, для звичаєвого права не існує поняття 

суб’єктивного права індивіда (тому, наприклад, інститутам сімейного, 

земельного, спадкоємницького права притаманний колективний (на рівні сім’ї, 

общини тощо) підхід до визначення прав і обов’язків);  

 – розмежування сфери застосування офіційного та звичаєвого права;  

 – наявність елементів різних правових систем (англійської, французької, 

бельгійської, португальської);  

 – запровадження позитивного права здійснювалося при збереженні 

інститутів традиційного права (судові системи складалися з колоніальних і 

традиційних судів; нові закони, які не скасовували норм звичаєвого права, 

заборонялися варварські місцеві звичаї; уніфікувалося звичаєве право).  

 Ознаки далекосхідного права:  

 – на відміну від інших правових сімей, у далекосхідних суспільствах 

позитивне право не визнається як соціальна цінність, добро;  

 – різні філософські течії (даосизм, конфуціанство) розглядають право як 

зло, а традиції, етику – як добро, як домінуючі засоби збереження суспільної 

злагоди та гармонії);  
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 – найбільш доцільним є безумовне та добровільне виконання етичних 

правил спілкування, виховання у членів суспільства впевненості, що свобода 

кожного повинна оберігатися іншими, а поведінка має відповідати природному 

порядку речей;  

 – при розв’язанні конфліктів головним є примирення сторін, а не 

визначення, хто правий, а хто винний, чи застосування примусу для покарання 

порушників;  

 – обгрунтування повної покори правителю та його намісникам, батькам, 

старшим за віком;  

 – розвиток економіки, міжнародних зв’язків сприяв розвиткові і 

позитивного права, проте традиції, звичаї не втрачають свого значення (так, 

правова система Японії включає як сучасні нормативні акти (Конституцію, 

Цивільний і Торговий кодекси), створені за моделями німецького 

законодавства, так і різноманітні звичаї та традиції, що вважаються джерелами 

права для цивільних, сімейних, торговельних та інших інститутів). 

Висновки до четвертого питання. 

Особливостями традиційної правової сім’ї є слабкий розвиток юридичної 

інфраструктури, владні традиційні інституції (родоплемінна та феодальна 

верхівки) обмежено державою; особливості розвитку демократії та плюралізму, 

значний вплив традиційні інституцій та еліт на державну політику. 

Висновки до теми 

Історично звичай охоплював все суспільне життя і діяв в економічній, 

політичній, майнової, сімейної та кримінальної сферах краї традиційної 

правової сім’ї. 

Проте колонізація, завоювання, окупація, економічний вплив країн 

Європи та, згодом США на країни з традиційною правовою системою зробило 

звичай недостатнім інструментом регулювання суспільних відносин. Нове 

право відображало правову традицію країн метрополії. Таким чином виникла 

дуалістична система, яка поєднує звичаєві норми та норми континентального 

чи загального права.  
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У зв’язку з впливом західних цивілізацій правові системи країн 

традиційної сім’ї мають дуалістичний характер, звичаєві норми взаємодіють з 

запозиченими принципами та нормами континентального та загального права. 

Останнім часом відчутний вплив кодифікації та консолідації звичаєвих норм. 

Основним джерелом права у традиційній правовій сім’ї є правовий 

звичай. Вплив нормативно-правових актів обмежується їх фактичною 

неефективністю в даних суспільствах, у зв’язку з не можливістю (а зачасту і не 

бажанням) держави забезпечити їх примусовою силою. 

Особливостями традиційної правової сім’ї є слабкий розвиток юридичної 

інфраструктури, владні традиційні інституції (родоплемінна та феодальна 

верхівки) обмежено державою; особливості розвитку демократії та плюралізму, 

значний вплив традиційні інституцій та еліт на державну політику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

96 

 

Тема 9. Релігійна правова сім’я 

 

План лекції: 

1. Особливості релігійної правової сім’ї. 

2. Загальна характеристика мусульманського права. 

3. Загальна характеристика іудейського права. 

Рекомендована література: 

1. Бехруз Хашматулла. Исламские традиции права: Монография Одесса: 

Вип. 27 К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 

2. Герцль Т. Еврейское государство. Опыт современного решения еврейского 

вопроса. / Пер. с нем С. Петербург:Типография Стасюлевича, 1896. 104 с. 

3. Гречанюк С.В. Мусульманське право: сучасні погляди та концепції / 

Міністерства Юстиції України. 2004. № 1. С. 93-103. 

4. Калинина Е.В. Основы государственно-правового учения иудаизма. 

Ветхозаветная и талмудическая теория (монография) / Е.В. Калинина М.: 

Издательство «Юрист», 2012. 552 с. 

5. Лубський В.І, Борис В.Д. Мусульманське право К.: Вілбор, 1997. 256 с. 

6. Лук’янов Д.В. Релігійні правові системи в сучасному світі : монографія / 

Дмитро Лук’янов Х. : Право, 2015. 352 с. 

7. Лук'янов Д.В. Релігійні правові системи // Погребняк С.П., Лук'янов Д.В., 

Биля-Садабаш І.О. Порівняльне правознавство/ За ред. НАПрН України 

О.В. Петришина Х.: «Право» 2012 

8. Погрібний О.О. Порівняльне правознавство: Навч. Посібник / 

О.О. Погрібний, І.М.Погрібний, О.В. Волошенюк та ін. / За заг. ред... д-ра 

юрид. наук, проф., чл.-кор. АпрН України О.Н. Ярмиша Харків: Вид-во 

ХНУВС, 2006. 

9. Примаков Д.Я. Особенности еврейской правовой системы на примере 

сравнения еврейского и мусульманського права / Вестник Санкт-

Петербургского университета. 2010. Сер. 14. Вып. 1 С. 98-108. 
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10. Сухаев А.Я. Правовые системы стран мира : энцикл. справ. / отв. ред. 

А.Я. Сухарев. М. : НОРМА-ИНФРА, 2001. 

11. Тилле А.А., Швеков Г.В. Сравнительный метод в юридических 

дисциплинах М.: Высшая школа, 1978. 199 с. 

12. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения / Ю.А.Тихомиров – 

М.: Норма, 2006. 432 с. 

13. Шиффман Л. От текста к традиции: История иудаизма в эпоху Второго 

храма и период Мишны и Талмуда. Перевод с английского. / Л. Шиффман 

М Иер., 2000. 303 с. 

14. Шокіна Т.В. Суди у системі мусульманського права / Бюлетень Юридична 

література, 2006. 296 с. 

Мета лекції: 

Вивчити особливості релігійної правової сім’ї. Сформувати знання у 

студентів про мусульманське та іудейське право. 

Вступ. 

В історії права були цілі епохи, коли багато релігійних норм мали 

юридичний характер, регулювали деякі політичні, державні, цивільно-правові, 

процесуальні, шлюбно-сімейні та інші відносини.  

Релігійна сім’я охоплює всі релігійні правові системи, засновані на будь-

якому віровченні. До релігійних правових систем належать: мусульманське, 

християнське, індуське, іудейське право. 

1. Особливості релігійної правової сім’ї. 

Імперативний вплив релігійних норм та інститутів на державне право й 

одночасне визнання їх правовою основою при регулюванні суспільних 

відносин підтверджується державним статусом релігії в країнах релігійно-

правової системи. Наприклад, державне право Пакистану, Тунісу, Йорданії, 

Ватикану, Лівії, Судану закріплює принцип «консультації», що є основою 

релігійної концепції влади. Так, в окремих арабських монархіях при главі 

держави є дорадчі органи, принципи формування та діяльність яких великою 

мірою визначаються релігійно-правовою концепцією (мусульманською, 
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зокрема) «консультативного правління» (Катар, ОАЕ, Абу-Дабі, Саудівська 

Аравія). 

Основними характеристиками релігійної правової сім'ї є: 

1.Нерозривний зв'язок з релігією. Кожна правова система, що входить до 

цієї правової сім'ї, є частиною певної релігії. У цих системах не відбулося 

чіткого виокремлення норм права з інших соціальних норм, насамперед, 

релігійних; 

Розгляд права як результату божественного відкриття, а не як наслідку 

раціональної діяльності особистості і держави. Право надане раз і назавжди, 

тож завдання людини в такій системі - лише правильно усвідомити і 

витлумачити божественні норми. 

2.Персональний характер дії права. Засноване на релігії право поширює 

свою дію не на певну територію, а на конкретну релігійну громаду, тобто 

індивідуально. Якщо особа відмовилася від своєї релігії, вона виходить зі сфери 

дії цієї правової системи. 

3.Визнання соціальної цінності права. В усіх релігіях присутня ідея 

богоугодного характеру права і воно визнається необхідним елементом 

справедливого суспільного устрою. 

4.Невизнання принципу формальної рівності прав людини. Релігійні 

правові системи наділяють людину різним правовим статусом - правами й 

обов'язками згідно з належністю до певної групи за такими критеріями, як 

статевий, національний, регіональний або соціальний. 

Релігійна правова охоплює сім’я релігійні правові системи, засновані на 

будь-якому віровченні. До релігійних правових систем належать: 

мусульманське, християнське, індуське, іудейське право. 

Священними книгами та джерелами права у мусульман  є Коран, Сунна, 

іджма,кирас, в індусів -шастри (Артхашастра), в іудеїв – Тора (Старий Завіт), 

Талмуд. Норми права засновано на релігійних уявленнях і віруваннях, 

внаслідок чого правові і релігійні норми тісно переплетені, а часто й 

збігаються. У цих системах не відбулося чіткого виокремлення норм права від 
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інших соціальних норм, насамперед релігійних. Закон визначається вторинним 

джерелом права. Чимало норм закону зазнали впливу релігії, тобто право, яке 

історично освячене релігією і звичаєм, поєднується зі сучасними правовими 

приписами законів і підзаконних актів. 

Висновки до першого питання. 

Основними характеристиками релігійної правової сім'ї нерозривний 

зв'язок з релігією, персональний характер дії права, невизнання принципу 

формальної рівності прав людини. Релігійна правова охоплює сім’я релігійні 

правові системи, засновані на будь-якому віровченні. До релігійних правових 

систем належать: мусульманське, християнське, індуське, іудейське право. 

2. Загальна характеристика мусульманського права. 

Мусульманське право ґрунтується на релігії ісламу. Іслам, в перекладі з 

арабської, означає «підпорядкування» – підпорядкування волі Бога (Аллаха).  

Коріння ісламського права як сукупності ісламсько-правових норм сягає 

початку формування ісламської громади (VII ст.). Найважливіша роль у 

формуванні його принципів та норм належить Пророку Мухаммеду. 

Ісламська умма з 622 р. існувала як незалежне політичне утворення, 

невід’ємними атрибутами якого були виконавча і судова влада, що потребували 

юридичних приписів, основою для створення яких були Коран і вказівки 

Пророка (сунна). Першим нормативно-правовим актом, що визначав основні 

принципи взаємодії членів ісламської умми, а також відносини мусульман 

із немусульманами, став Статут ісламської умми, відомий як «Конституція 

Медіни». Усі члени ісламської умми розглядалися як єдине ціле і 

використовували відповідні права, незалежно від племінної приналежності . 

Цей документ можна охарактеризувати як нормативно-правовий акт, який 

заклав основи ісламської державності. Після смерті Пророка мусульманам 

залишився текст Корану у викладі й тлумаченні його сподвижників. 

В епоху Праведних халіфів (632–661 рр.) були сформовані основні 

принципи і норми ісламського права і держави. Набули нормативного 
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закріплення основні обов’язки і права членів ісламської умми, були визначені 

основи функціонування ісламської державності. 

VII–X ст. вважаються періодом доктринальної розробки ісламського 

права. В цей період основними історичними факторами, що вплинули на 

формування ісламського права, були територіальні та демографічні, що 

визначили основні характеристики ісламського суспільства, його політичний та 

соціальний контекст. 

До системи джерел мусульманського права відносяться наступні: Коран є 

основою шаріату, основним джерелом ісламської доктрини і практики, 

релігійною, моральною і світоглядною основою мусульманського права і 

ісламської держави, витоком їхнього виникнення і розвитку. 

Коран сформувався соратниками пророка Мухаммеда вже після його 

смерті з різних збережених письмових уривків, а також з уривків, що знали 

напам'ять люди, які були близькими до пророка. 

Сунна – в дослівному перекладі означає «традиція» – доповнює Коран, і є 

наступним, за важливістю, джерелом після нього. До прийняття ісламу, 

арабські племена жили у відповідності зі своїми звичаями і традиціями, що 

називалися сунна. Але після прийняття ісламу, сунною стали називати детально 

записані дії і висловлювання пророка Мухаммеда, правила, що їх він установив, 

коли до нього зверталися мусульмани з проханням вирішити їхні суперечки, 

відповісти на різні питання, зв'язані з релігією чи правом. 

Іджма – це згода кваліфікованих юристів, знавців ісламу з питань, які 

прямо 

не згадані у Корані чи суннах (зокрема - про обов’язки мусульман), це 

загальна 

думка правознавців, що жили в один час, щодо певного питання. 

Кияс – це четверте основне джерело ісламського права. Кияс – це 

застосування людської здатності думати про поширення принципів, які 

містяться в двох первинних джерелах – Корані і суннах – до справ, що 

стосуються питань, невідомих у ранні роки ісламу. Тобто якщо існувало якесь 
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питання, не описане в Корані або Сунні, то в цьому випадку за основу бралось 

інше правило, описане в них, і рішення виводилося за аналогією. Наприклад, в 

Корані заборонено отримання відсотків від угод із золотом, сріблом, зерном, 

хурмою та родзинками. Однак в подальшому правники за допомогою аналогії 

поширили цю норму і взагалі заборонили отримання будь-яких відсотків. 

Слід розрізняти поняття «мусульманське право» і «право мусульманських 

Держав». Якщо мусульманське право є спільним для мусульман незалежно від 

кордонів, то право мусульманських держав має певні, подекуди суттєві 

відмінності, пов’язані з безпосередньою нормотворчістю держав. Більше того, 

роль і значення мусульманського права має значні відмінності в правових 

системах країн, які вважаються мусульманськими, за ознакою релігійної 

приналежності громадян (наприклад, Туреччина і Саудівська Аравія). 

Висновки до другого питання. 

Мусульманське право ґрунтується на релігії ісламу. До системи джерел 

мусульманського права відносяться наступні: Коран, сунна, іджма, кияс. 

Першим нормативно-правовим актом, що визначав основні принципи 

взаємодії членів ісламської умми, а також відносини мусульман із 

немусульманами, став Статут ісламської умми, відомий як «Конституція 

Медіни». Усі члени ісламської умми розглядалися як єдине ціле і 

використовували відповідні права, незалежно від племінної приналежності . 

Цей документ можна охарактеризувати як нормативно-правовий акт, який 

заклав основи ісламської державності. 

3. Загальна характеристика іудейського права. 

 Іудейське право є однією з найстаріших правових систем світу: його 

історія налічує понад три тисячоліття. Іудейському праву притаманний цілий 

ряд неповторних рис, які визначають його самобутність. Так, серед характерних 

рис іудейського права слід виокремити такі: 

1. Іудейська правова система є нерозривною частиною цієї релігії – однієї 

з найстаріших релігій світу. Таке співвідношення права й релігії зумовлюється 

декількома чинниками. По-перше, спільним походженням і збігом джерел 
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права і джерел релігії. Відповідно до основ іудейської віри джерелом права й 

релігії є Божественне відкриття. Релігійні установки, що визначають ставлення 

людини до Творця, дотримання суботи і свят, закони кошерності та інші, є 

одночасно і правовими нормами, і релігійними. По-друге, з єдності релігійних і 

правових норм випливає суворий обов’язок єврея дотримуватися не тільки суто 

релігійних приписів, а й юридичних законів іудаїзму, оскільки їх порушення – 

не менш тяжкий гріх. Так, у десятьох заповідях веління про дотримання 

суботнього відпочинку і заборона вимовляти ім’я Боже в сує розташовані поруч 

з такими, як «Не кради» і «Не вбивай» «Повторення Закону». Вони рівною 

мірою підтримуються відповідальністю перед Богом. По-третє, право й релігія 

поєднані однією системою правозастосування всіх норм. Ті самі органи й 

особи, які вирішували питання щодо релігійних відносин, вирішували й 

питання, пов’язані з суто правовими відносинами – майновими суперечками, 

трудовими відносинами, конфліктами щодо купівлі й продажу тощо. 

2. Мононаціональний характер правової системи. Йдеться про те, що 

іудейське право поширюється виключно на одну націю – євреїв. Цим іудейське 

право відрізняється від усіх інших релігійно-правових систем. 

3. Існування та розвиток іудейського права за відсутності протягом 

значного історичного періоду своєї держави. Історія розвитку іудейського 

права є унікальною. Виникнувши понад три тисячоліття тому, воно здолало 

шлях, який не змогла пройти жодна інша правова система, адже наука 

традиційно розглядає виникнення й існування права і держави як нерозривні 

явища, що обумовлюють одне одного. Із цієї загальної закономірності 

вибивається тільки історія становлення іудейського права. Євреї як нація 

спочатку сформували свою державу – Єврейське царство, яке через внутрішні 

суперечності розпалося на два – Іудею (південне царство) й Ізраїль (північне 

царство). У межах саме цих держав певний час існувало й розвивалося 

іудейське право. Однак після падіння обох єврейських царств євреї надовго 

втратили свою державність. Знову здобути її єврейський народ зміг тільки в 

1948 році, коли була проголошена держава Ізраїль. Таким чином, іудейське 
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право протягом майже двох тисячоліть існувало й розвивалося в умовах повної 

відсутності державності в народу і, відповідно, державної підтримки цього 

важливого соціального інституту. 

4.Норми іудейського права переважно містять обов’язки та заборони. Як і 

в інших релігійних системах, в іудейському праві норми, що забороняють і 

зобов’язують, переважають над тими, що уповноважують. Акцентуючи увагу 

на цій рисі, окремі ізраїльські вчені характеризують іудейське право як 

комплекс «всеохоплюючих обов’язків, що регулюють всі аспекти єврейського 

життя». 

У теорії іудейського права відсутнє чітке розмежування між поняттями 

закон і норма. У Талмуді і трактатах релігійних правознавців навіть окремі 

правила поведінки, що мають Божественне походження, іменуються «закон». 

Це пояснюється можливістю виведення з однієї заповіді, шляхом інтерпретації, 

кількох правил поведінки. Заповідь виступає в якості логічної моральної 

узагальнюючої основи. Співвідношення заповіді і виведених з неї нових правил 

поведінки сприймається як співвідношення загального і окремого. Норми, 

створювані таким чином, у перекладах часто мають назву «закон». Слід 

відзначити, що в цілому талмудична правова теорія дозволяє виділити і 

систематизувати класифікації технік тлумачення. Залежно від глибини аналізу 

норми Тори і широти її інтерпретації виокремлюють пшат, як просте 

роз’яснення безпосереднього змісту норми, і драша, як коментар, заснований на 

з’ясуванні мети і задуму Законодавця, знаходженні аналогій для випадків, які 

не передбачено в Торі безпосередньо. Залежно від сутності і походження 

використовуваних «тлумачних засобів», правила тлумачення поділяються на: 

отримані на Синаї, логіку і Драша, і правила семантики мови (аналог 

граматичного способу тлумачення, прийнятого в теорії права). Така 

класифікація заснована на розмежуванні правил, даних правознавцям зверху 

(синайські), ті, що виникають природним шляхом (пшат і Драша), і правила, 

штучно створені людьми (правила семантики мови). 
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Висновки до третього питання. 

Іудейське право – це релігійно-правова система, що регулює суспільні 

відносини всередині єврейської громади, яка сповідує іудаїзм, характеризується 

мононаціональністю, переважним використанням заборон і зобов’язань, 

здатністю до існування та розвитку в умовах відсутності держави як політико-

територіальної організації. 

Висновки до теми. 

Особливістю релігійної правової сім'ї є те, що право розглядається як 

результат божественного відкриття, а не як наслідок раціональної діяльності 

особистості і держави. 

Право надано один раз і назавжди, тому завданням людини у такій 

системі є правильне усвідомлення і витлумачення божественних норм. 

Священними книгами та джерелами права у мусульман  є Коран, Сунна, 

іджма,кирас, в індусів - шастри (Артхашастра), в іудеїв – Тора (Старий Завіт), 

Талмуд. Норми права засновано на релігійних уявленнях і віруваннях, 

внаслідок чого правові і релігійні норми тісно переплетені, а часто й 

збігаються. У цих системах не відбулося чіткого виокремлення норм права від 

інших соціальних норм, насамперед релігійних. Закон визначається вторинним 

джерелом права. Чимало норм закону зазнали впливу релігії, тобто право, яке 

історично освячене релігією і звичаєм, поєднується зі сучасними правовими 

приписами законів і підзаконних актів. 
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Тема 10 Соціалістична правова сім’я 

 

План лекції: 

1. Історія розвитку соціалістичної правової сім’ї. 

2. Структура права соціалістичної правової сім’ї. 

3. Джерела права у соціалістичний правовій сім’ї. 

4. Особливості соціалістичної правової сім’ї. 

Рекомендована література до Теми 10: 

1. Бехруз X. Порівняльне правознавство: Підручник. Одеса: Фенікс, 2009. 464 с. 

2. Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи сучасности. М., 

1996.  

3. Зайчук О. В., Оніщенко Н. М. Теорія держави і права. Академічний курс: 

Підручник / К.: Юрінком Інтер, 2006. 688 с 

4. Крашенинникова Н.А. Історія держави і права Куби. М., 1966.  

5. Нгуен Дінь Лок. Соціалістичне правосвідомість і правове виховання 

трудящих (на прикладі В'єтнаму): Автореф. дісс ... канд. юрид. наук. М., 

1977.  

6. Погребняк С.П., Лук'янов Д.В., Биля-Сабадаш І.О. та ін. Порівняльне 

правознавство: підручник /; за заг. ред. О. В. Петришина. Х. : Право, 2012. 

272 с. 

7. Сабо І. Роль радянського права у виникненні та розвитку угорського 

народно-демократичного права / Рад. держава і право. 1977. № 11.  

8. Сабо І. Соціалістичне право. М., 1964.  

9. Саїдов А.Х. Введення в правові системи сучасності / Відп. ред. 

В.А. Туманов. Ташкент. 1988.  

10. Синюков В.Н. Російська правова система: Введення в загальну теорію. 

Саратов, 1994.  

11. Тадіо Фернандо Альварес. Коментар до соціалістичної Конституції 

Республіки Куба. М., 1986.  
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12. Тилле А.А. Социалистическое сравнительное правоведение. М.: 

«Юридическая литература», 1975. 205 с. 

13. Тихомиров Ю.А. Курс порівняльного правознавства. М., 1996.  

14. Тілле А.А. Право абсурду: Соціалістичне феодальне право. М., 1992.  

15. Хаустова М.Г. Проблеми класифікації правових систем / Вісник 

Національної академії правових наук України : зб. наук. пр Харків, 2014. 

№ 2. С. 53-65. 

Мета лекції: 

Дослідити особливості соціалістичних правових систем, вплив ідеології 

на правову систему. Визначити співвідношення джерел права в умовах 

соціалістичної системи права. Встановити відмінності між соціалістичною 

правовою сім’єю та іншими сім’ями. 

Вступ 

Соціалістична правова сім’я здійснила значний вплив на існування та 

формування національних правових систем у всьому світі. Основою для 

становлення цієї сім’ї стала радянська правова система. Після розпаду СРСР 

соціалістична правова сім’я зазнає нового етапу розвитку, більш не пов’язане 

волею єдиного гегемона соціалістичні країни запозичують наробітки західного 

права, в першу чергу у приватно-правовій сфері. 

1. Історія розвитку соціалістичної правової сім’ї. 

Соціалістичні правова сім’я— група правових систем, що вирізняються 

ідеологічними особливостями та склалися у СРСР після перевороту 1917 р., а 

також під його впливом у деяких інших державах, в яких після Другої світової 

війни були установлені соціалістичні та комуністичні режими.  

На становлення соціалістичних правових систем значний вплив справила 

перша соціалістична правова система — радянська. Вона запропонувала 

конкретні зразки юридичних інститутів, які в цілому послужили зразком до 

створення подібних інституцій у інших соціалістичних країнах. Такий вплив 

радянського досвіду знайшов своє відображення вже за часів розробки й 

створення перших конституційних законів у всіх соціалістичних державах. 
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Шляхи виникнення соціалістичних правових систем були 

різноманітними, залежно від умов певної країни. 

Становлення радянської правової системи відбувалося надзвичайно 

швидко — протягом 1917-1930-х років. 

Правові системи більшості країн, які входили до соціалістичного табору, 

раніше відносились до романо-германської правової сім'ї, тому вони зберегли із 

нею зовнішню схожість. У обох правових сім'ях норма права завжди розумілася 

як загальне правило поведінки. Вони зберігали також колишню юридичну 

термінологію. Особливості соціалістичної правової системи виявилися 

настільки значними, що вона виділилася з романо-германської правової сім'ї та 

утворила самостійну правову сім'ю — спочатку у РРФСР — СРСР, потім у 

країнах Східної Європи (1945–1950 рр.) і Кубі (60-ті роки). 

Після Другої та Першої світових війн виникла східноазіатська група 

соціалістичної правової сім'ї — право КНР, Північної Кореї і В'єтнаму, — котра 

розвивалася з урахуванням середньовічного китайського права, що зумовило її 

своєрідність і особливе становище стосовно європейсько-американської групи 

соціалістичного права. 

Соціалістична ідеологія та новий політичний устрій у державах цієї сім’ї 

змінили економічну основу життя суспільства, посягаючи на приватну 

власність як таку. Такому глибокому перевороту в економічних відносинах 

неминуче відповідав так само глибокий правовий переворот, злам старого права 

та його інституцій. 

Ключову роль у державі, політичній системі, а отже і у впровадження 

описаних змін відігравала відповідна революційна партія, яка наділялася 

керівною та спрямовуючою роллю. 

У соціалістичних правових системах уперше в історії розробили 

юридичні форми для таких явищ, як колективна форма власності, державне 

управління економікою, планове ведення народного господарства. 
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Становлення правових систем соціалістичних держав Азії 

характеризувалося низкою специфічних рис, обумовлених особливостями 

історичного, економічного, політичного та правового розвитку.  

В азіатських соціалістичних країнах на відміну від європейських старе 

законодавство було скасовано відразу. Наприклад, в КНР в результаті перемоги 

соціалістичної революції скасовувалися все дореволюційні закони. Зокрема, 

було прийнято рішення про ліквідацію гоминьдановского Шестікніжіе. У КНДР 

скасування дії старого права було прискорене тією обставиною, що в Кореї, як 

японської колонії, діяло раніше японське право. 

В ДРВ декретом від 10 жовтня 1945 р. скасовано дію старих законів, їх 

дозволялося застосовувати як виняток і тільки в тих випадках, коли вони не 

суперечили принципу незалежності і демократії.  

На першому етапі розвитку соціалістичних держав Азії були створені 

конституційні та інші акти, що поклали початок новому ладу і нової державної 

організації. Разом з тим досить широко застосовувалися звичаї, що пояснюється 

неповним законодавчим врегулюванням суспільних відносин та історичними 

особливостями розвитку права цих країн. Особливо широкої сфера 

застосування звичаю була в районах, населених нацменшинами.  

Істотна була і роль судової практики і взагалі правозастосовної та 

правоохоронної діяльності щодо створення багатьох важливих положень і 

понять правових систем соціалістичних держав Азії, які пізніше лягли в основу 

прийнятих кодифікаційних законодавчих актів. В умовах, коли законодавство 

не було кодифіковано, керівні роз'яснення судових інстанцій мали важливе 

значення. 

В даний час до сім'ї соціалістичної правової системи відносяться Китай, 

В'єтнам, КНДР, Куба, Венесуела та інш. 

Висновки до першого питання. 

На соціалістичні правові системи Європи, Азії і Латинської Америки, які 

складали соціалістичний табір, значний вплив зробила перша правова система, 

яка вважалася соціалістичної, - радянська. Соціалістична правова система 
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виявилась не придатною для більшості правових систем колишніх 

соціалістичних республік. Проте у країнах Азії соціалістична система 

виявилась ближчою до традиційних форм влади, що дозволяє їй успішно 

існувати. 

2. Структура права соціалістичної правової сім’ї. 

За зовнішніми ознаками соціалістична правова сім'я має певну схожість з 

романо-германської системою. Вона використовує відому юридичну 

термінологію, правила законодавчої техніки. Як і інші системи 

континентального права, вона ґрунтується на верховенстві закону, кодифікації 

основних сфер правового регулювання, проте носить яскраво виражений 

класовий характер, так як має своєю спрямованістю втілення в законах 

інтересів класів, які перебувають при владі, - пролетаріату і селянства. 

Насправді формально декларовані цілі права зводяться до закріплення інтересів 

партійно-державної верхівки. Норми встановлюють панування соціалістичної і 

в першу чергу державної власності, законодавчо визнається керівна роль 

комуністичної партії в усіх сферах життя. 

У соціалістичній правовій сім’ї панує вузьконормативне розуміння права. 

Приватне право поступається панівним місцем праву публічному. Не 

сприймаються природно-правові ідеї, обмежено діє принцип невід’ємності 

природних прав людини. Право носить імперативний характер, найтіснішим 

чином пов'язано з державною політикою, є її аспектом, забезпечується 

партійною владою і примусовою силою правоохоронних (каральних) органів.  

У радянській науці соціалістичний тип юриспруденції розглядався як 

історично найвищий щабель у розвитку права, що був запереченням 

експлуататорських типів права. 

У соціалістичній науці обстоювалася здатність права здійснювати 

значний зворотний вплив на розвиток соціально-економічних і політичних 

відносин. Обґрунтовувалися економічні, політичні та ідеологічні передумови 

необхідності права в соціалістичному суспільстві. Разом з тим гостро 

критикується буржуазне право і стверджується необхідність його 
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революційного скасування, радянська ідеологія виступала за ліквідацію під час 

пролетарської революції будь-якого права взагалі. 

Роль соціалістичного права полягає не стільки в тому, щоб встановити 

певний порядок і принципи вирішення конфліктів, але перш за все в тому, щоб 

служити знаряддям перетворення суспільства, його руху до комуністичного 

ідеалу. Відкрито визнається, що право — це інструмент, який використовується 

владою держави, які в соціалістичних країнах (на відміну від буржуазних), 

будучи озброєні вченням марксизму-ленінізму, знають цілі, до яких потрібно 

дотримуватися у відповідності з об'єктивними закономірностями, що 

визначають розвиток суспільства. У права ті ж цілі, що і у політиці. 

Економічний базис, який обумовлює соціалістичне право, а також властива 

цьому праву виховна роль рішуче відрізняють його від буржуазного права, яке 

діє як би наосліп, бо воно не спирається на таку основу, як марксистсько-

ленінське знання. 

Висновки до другого питання. 

У структурі права важливу роль відіграє ідеологія. Фактично відсутній 

поділ права на приватне та публічно, або ж публічне право займає домінуюче 

становище. Взагалі роль права і його місце в суспільстві відрізняється від інших 

правових сімей – право не є саме по собі цінністю, доповненням чи навіть 

тлумаченням «справедливості» та «суб’єктивної свободи», а є інструментом 

досягнення ідеологічних цілей. 

3. Джерела права у соціалістичний правовій сім’ї. 

Єдиним або основним джерелом соціалістичного права являлось спочатку 

революційна творчість виконавців, а пізніше - нормативно-правові акти, у 

відношенні яких декларувалося, що вони виражають волю трудящих, 

переважної більшості населення, а потім - усього народу, керованого 

комуністичною партією. 

Велику частину нормативно правових актів складають підзаконні ( в тому 

числі таємні і напівтаємні накази, інструкції тощо). 
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В теорії виключається можливість для судової практики виступати в ролі 

творця норм права. Їй відводиться лише роль суворого тлумача права. 

Незважаючи на конституційний принципи незалежності суддів і 

підпорядкування їх тільки закону, суд залишається інструментом в руках 

панівного класу (групи), забезпечує його панування і охороняє насамперед його 

інтереси. Судова влада не намагається контролювати законодавчу і виконавчу 

гілки влади. Важко знайти що-небудь подібне контролю за конституційністю 

законів. 

Ідейну основу соціалістичних правових систем становив марксизм-

ленінізм. Карл Маркс, Фрідріх Енгельс і Володимир Ілліч Ленін сформулювали 

основні характеристики соціалістичного права: його обумовленість соціально-

економічним устроєм суспільства; класовість права, яка була зведена до волі 

економічно панівного класу. 

Ленінізм був особливо необхідний для визначення лінії поведінки в 

перехідний від капіталізму до комунізму період. Маркс і Енгельс не могли 

передбачити, в якій країні вперше відбудеться революція, яка призвела до 

влади марксистську партію, і яка буде обстановка в світі в цей момент і в 

подальшому. У працях Маркса було лише вказівку на те, що між капіталізмом і 

комунізмом повинен бути перехідний період. "Між капіталістичним і 

комуністичним суспільством лежить період революційного перетворення 

першого в друге. Цьому періоду відповідає і політичний перехідний період, і 

держава цього періоду не може бути нічим іншим, окрім як революційною 

диктатурою пролетаріату". Після завоювання влади треба було визначити, 

якими мають бути структура і завдання соціалістичної держави. Ленінізм як 

політична доктрина багато в чому розвинута і доповнена вченнями Маркса. 

Ленінізм спирається на марксизм і послідовно вірний йому. Він сприймає 

діалектику і філософію марксизму. 

У соціалістичних правових системах відбивались їхні соціальні цілі й 

класовий характер. Особливо підкреслювалося, що вони — це засіб 
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висловлювання й закріплення інтересів робітничого класу всього трудового 

народу.  

Висновки до третього питання. 

Для соціалістичної правової сім’ї характерним є зовнішнє верховенство 

законодавчих актів, і їх фактичне слідування офіційній ідеології та вказівкам 

партійної верхівки. Загальні принципи права діють лише доки вони не 

суперечать ідеології. Судова практика не є джерелом права, у зв’язку з не 

дотриманням принципу поділу влади. Правові звичаї витісняються ідеологією 

та кодифікованими нормами. 

4. Особливості соціалістичної правової сім’ї. 

Соціалістична правова сім’я характеризується такими особливостями: 

Поширеність офіційної ідеології марксизму-ленінізму. Що наближає її до 

релігійних правових систем, оскільки вони також засновані на ідеології (тільки 

релігійній). У даній правовій сім’ї ідеологізація виявлялається у соціально-

класовому, а не строго юридичному підході до суб'єктів права; у прихильності 

до політичних партій, «судових» процесах над «ворогами народу», 

орієнтування не на закон, та закріплені у ньому строгі юридичні критерії, а на 

загальний партійний дух — лінію партії, рішення її з'їздів тощо. Також 

ідеологізацію правової системи можна побачити у прямому втручанні 

комуністичної партії в юридичну практику — правотворчість, 

правозастосування, юридичну освіту.  

При цьому ідеологія протипоставляться релігійній ідеології, на 

державному рівні підтримується атеїзм.  

Для соціалістичних правових систем характерне абсолютне домінування 

інтересів держав над інтересами особистості. Злочини проти держави, проти 

державної власності караються найбільш суворо. Публічно-правове 

регулювання, стає панівним, переважаючим, всеохоплюючим. У цілому, 

соціалістична правова система базується на ідеї зобов'язань людини перед 

державою.  
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Особливістю судової системи є перебування в повній залежності від 

партійно-державного керівництва, а її діяльність відрізняється каральною 

спрямованістю проти інакомислячих, жорстокістю. 

Серед норм права важливу роль відіграють секретні інструкції та вказівки 

партійних органів різного рівня, що офіційно не публікуються. 

Приватне право відрізняється пануванням державної власності на засоби 

виробництва, особливою системою політичного устрою з домінуванням 

комуністичної партії, запереченням різниці між публічним правом та 

приватним правом, а також концепцією права як сили, сприяє побудові 

комуністичного суспільства. 

Висновки до четвертого питання. 

Особливості соціалістичної правової сім’ї випливають з ролі права та 

структури права правових систем цього типу, переважаючими інтересами 

держави(панівного класу) над інтересами індивіда. Характерним є домінування 

державної ідеології та протипоставлення її конкурентним ідеологіям (релігіям 

правовим системам, науковим теоріям). 

Висновки до теми. 

На соціалістичні правові системи Європи, Азії і Латинської Америки, які 

складали соціалістичний табір, значний вплив зробила перша правова система, 

яка вважалася соціалістичної, - радянська. Соціалістична правова система 

виявилась не придатною для більшості правових систем колишніх 

соціалістичних республік. Проте у країнах Азії соціалістична система 

виявилась ближчою до традиційних форм влади, що дозволяє їй успішно 

існувати. 

У структурі права важливу роль відіграє ідеологія. Фактично відсутній 

поділ права на приватне та публічно, або ж публічне право займає домінуюче 

становище. Взагалі роль права і його місце в суспільстві відрізняється від інших 

правових сімей – право не є саме по собі цінністю, доповненням чи навіть 

тлумаченням «справедливості» та «суб’єктивної свободи», а є інструментом 

досягнення ідеологічних цілей. 
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Для соціалістичної правової сім’ї характерним є зовнішнє верховенство 

законодавчих актів, і їх фактичне слідування офіційній ідеології та вказівкам 

партійної верхівки. Загальні принципи права діють лише доки вони не 

суперечать ідеології. Судова практика не є джерелом права, у зв’язку з не 

дотриманням принципу поділу влади. Правові звичаї витісняються ідеологією 

та кодифікованими нормами. 

Особливості соціалістичної правової сім’ї випливають з ролі права та 

структури права правових систем цього типу, переважаючими інтересами 

держави(панівного класу) над інтересами індивіда. Характерним є домінування 

державної ідеології та протипоставлення її конкурентним ідеологіям (релігіям 

правовим системам, науковим теоріям). 

 

 


