
Тема: Виникнення та розвиток буржуазного права в новий час. 
 

Рекомендовано переглянути відео по наступним посиланням: 
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1. Прогресивний характер буржуазного права на стадії становлення.  

     За час революції склалося у своїх основних рисах буржуазне право, яке виникло разом із 

буржуазною державою. Будучи історично прогресивним типом права, воно замінило собою віджиле 

феодальне право, закріпило нові виробничі відносини. Але, виражаючи волю панівного класу, 

буржуазне право було по своїй суті експлуататорським, хоча, на відміну від рабовласницького і 

феодального, воно рядилося в тогу формальної рівності всіх перед законом. 

      Цей горезвісний принцип формальної рівності приховував собою фактичну нерівність. Інститут 

приватної власності був наріжним каменем буржуазної правової системи, яка затвердила право 

необмеженої власності в обох деклараціях, у Конституціях 1791 і 1793 років. В основу зобов'язального 

права лягли принципи свободи і рівності, які заклали юридичний фундамент для обгрунтування 

свободи договору і рівності сторін. 

       Зрозуміло, ця фразеологія не могла приховати експлуататорської сутності так званої свободи 

підприємництва, що насправді являла собою свободу гноблення й експлуатації. В галузі кримінального 

права відбулися великі зміни. У ході революції буржуазія висунула прогресивні принципи 

кримінального права і процесу, вперше сформульовані ще в Декларації прав людини і громадянина 

1789р. Був виданий перший кримінальний кодекс, який закріпив буржуазні принципи кримінального 

права і кримінального судочинства. Він установлював суворі санкції за зазіхання на священне право 

приватної власності. Будь-який виступ проти існуючого порядку влади тягнув за собою особливо 

жорстокі покарання, які носили застрашливий характер.  

      У цьому позначилися пережитки феодального кримінального права. Свідченням того, що вже на 

самому початку революції крупна буржуазія була настроєна антидемократично, був закон 1791 р. про 

робітничі корпорації, відомий під назвою закону Ле Шапельє. Закон цей забороняв корпоративне 

об'єднання осіб однієї і тієї ж професії. Робилося це під приводом боротьби з відродженням феодальної 

цехової системи, але насправді закон Ле Шапельє був спрямований проти організації профспілок. Що 

стосується судової системи, то вона за час революції не встигла ще стабілізуватися, хоча загалом 

контури її намітилися. Був установлений єдиний для всіх станів суд. Всі інститути інквізиційного 

феодального процесу знищувалися, і принципи кримінального судочинства, подібно принципам 

кримінального права, дістали своє вираження в програмних буржуазних деклараціях. 

       Створення єдиної національної правової системи французька буржуазія вважала головним 

завданням революції 1789-1794 рр. Воно супроводжувалося рішучою ламкою феодальних відносин, 

реалізацією вже в ході революції нових правових установок. З самого початку йшлося не лише про 

створення нового законодавства, але й систематизацію його. Про це свідчать спроби кодифікації, початі 

в ході революції. 

       Ще в серпні 1790 р. Установчі збори прийняли резолюцію, відповідно до якої «цивільні закони 

повинні бути об'єднані і реформовані законодавцем, який мусить скласти загальний кодекс простих 

законів, ясних і відповідних конституції». Положення про розробку цивільного кодексу було включене 

й у Конституцію 1791 р. У 1793, 1794, 1796 роках були запропоновані проекти Цивільного кодексу. 

Проте ці спроби не призводили до позитивних результатів. Причини неуспіху цілком зрозумілі, 

оскільки відбувалася безупинна зміна груп, які стояли при владі, що мали розходження в ідеології і 

конкретних цілях.  

     Відіграв свою роль і тимчасовий характер ряду заходів. Вплинула і боротьба крупної буржуазії проти 

вимог найбідніших прошарків населення. Все це перешкоджало стабілізації нових суспільних відносин і 

https://www.youtube.com/watch?v=IBO-vf96bQk
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створенню єдиних кодексів. Нарешті, не було ще тієї кристалізації принципів права, яка є необхідною 

передумовою кодифікації. Лише після зміцнення влади крупної буржуазії уряд Наполеона остаточно 

скасував шляхом прийняття закону дореволюційне право і ряд законів, прийнятих у часи революції, які 

не відповідали інтересам крупної буржуазії, і розпочав вироблення нових кодексів (Наполеонівська 

епоха ознаменована створенням п'ятьох основних кодексів цивільного, кримінального, торгового, 

цивільно-процесуального і кримінально-процесуального).  

     Першим був прийнятий цивільний кодекс, який увійшов в історію як Кодекс Наполеона. 13 липня 

1800 р. була призначена комісія для розробки проекту кодексу. До її складу ввійшли крупні юристи того 

часу —Тронше, Порталіс, Малльвіль, Біго-Преамне. У своїй роботі вони спиралися на законодавство, 

доктрину, попередні проекти кодексу, римське право (особливо яскраво очевидний вплив римського 

права в зобов'язальному праві), звичаї, які вони прагнули викласти і переробити у відповідності з духом 

буржуазного суспільства. Наполеон особисто брав участь в обговоренні ряду статей кодексу, усуваючи 

з проекту деякі положення, що затвердилися у французькому праві в період революції і тепер уявлялися 

для крупної буржуазії надмірно радикальними. Протягом чотирьох місяців проект був складений і 

надісланий на обговорення вищих судів. Останні менше ніж у річний термін подали свої зауваження, 

після чого проект був розглянутий у Державній раді. 

      Потім проект належало розглянути в Трибунаті, Законодавчому корпусі і Сенаті. При проходженні 

через Трибунат проект кодексу зустрів серйозну опозицію: ряд членів Трибунату не міг погодитися з 

ліквідацією завоювань революції, проведених у проекті кодексу. І перший титул «Про право і закони 

взагалі» був відхилений. Така ж доля судилася і титулу другому. Тоді уряд забрав проект і Наполеон 

здійснив насильницькі заходи: члени Трибунату, які були основними критиками проекту, були 

виключені з його складу, чим була створена слухняна волі Наполеона більшість. Після цього розгляд 

проекту пішов швидко і всі титули кодексу були прийняті. Закон 21 березня 1804р. об'єднав усі 

прийняті 36 титулів до складу єдиного кодексу за назвою Code civil (Цивільний кодекс). У 1807 р. 

кодекс був названий Кодексом Наполеона. У 1816р. знову кодекс дістав назву Цивільного кодексу.  

      Але в історії він справедливо залишився під назвою Кодексу Наполеона. Кодекс закріпив ліквідацію 

феодальних відносин - і в цьому було його прогресивне значення. В основу кодексу були покладені 

принципи формально рівної правоздатності всіх громадян і необмеженої приватної власності. Це 

призводило до свободи підприємництва, у селі — до закріплення права власності селян на землі, 

придбані ними в часи революції. Незважаючи на консервативну переробку, цивільне право Франції, яке 

дістало в Кодексі Наполеона класичне вираження, мало революційне значення для своєї епохи.  

       Відомий німецький соціолог Ф. Мерінг наприкінці XIX століття писав про кодекс як про «дітище 

революційної епохи», оскільки «конвент, із лабораторії якого Наполеон одержав його в значно 

погіршеній формі, втілював собою буржуазний клас в усій свіжості його юнацьких сил». Але водночас 

кодекс відображав контрреволюційні установки, робив крок назад у порівнянні з революційним 

законодавством, зокрема, з революційним законодавством періоду якобінської диктатури. Французький 

цивільний кодекс відіграв велику роль. Енгельс називав цей кодекс «зразковим зводом законів 

буржуазного суспільства». 

       Вперше в історії кодекс дав у стиснутій і точній формі основні положення буржуазного цивільного 

права, він послідовно закріпив принципи капіталізму. Французький цивільний кодекс 1804р. займає 

центральне місце в системі наполеонівських кодексів, оскільки ним регулюються найважливіші 

економічні відносини капіталістичного суспільства. Цей кодекс найзначніший за своїм обсягом (при 

початковому виданні в ньому налічувалася 2281 стаття), він вважається найдосконалішим із класичних 

кодексів за формою викладу, в тому числі й за структурою. Кодекс виходить із поділу приватного права 

на цивільне і торгове.  

     Останнє присвячене взаємовідносинам між купцями і регулюванню так званих торгових угод, хоча б 

у них брали участь і не купці (торговим правом регулювалися, наприклад, відносини за векселем). 

Таким чином, Цивільний кодекс охоплює лише відносини цивільно-правові у вузькому розумінні цього 

слова, тобто приватноправові відносини, які не є торговими. Кодекс Наполеона складається з вступного 



титулу і трьох книг. У невеличкому вступному титулі викладені правила дії цивільних законів у часі і 

просторі, а також деякі правила, які стосуються вступу в силу і застосування правових норм.  

 

 

2. Основні принципи буржуазного права 
     Основою правової системи стало римське право, що характеризуєтьсявисоким ступенем 

розробленості, точністю і закінченістю. Велику роль у правотворчості грали університети, 

діяльністьвчених-юристів, теоретична розробка правових інститутів. Професориуніверситетів мали 

компетенцію тлумачити правові норми, а, крім цього,їх вплив на правову систему позначалося через 

підготовку кадрів длясудових установ, вони формулювали загальні принципи, розроблялитеоретичні 

питання права і його використання. Все це додало континентальній системі права її 

системність,теоретичну пропрацьованність, чіткість і визначеність. Була подоланатенденція розвитку 

права тільки через збирання казуальних норм, судовоїпрактики.  

     Теоретичні роботи вчених-юристів систематизували правовізнання, зробивши судові рішення 

нормою права через вираження з в законах. Найбільш закінченим вираженням континентальної форми 

буржуазногоправа став Французький цивільний кодекс 1804 року. Його основнимиособливостями 

стали: невеликий обсяг, чіткість і лаконічність формулювань,простота мови викладу. Він повністю 

перейняв з Конституцій Юстиніанаструктуру, поділ на три основні розділи: особи, речі, зобов'язання.  

Також, у великій мірі була скопійована система договорів римськогокласичного періоду. Стендаль 

говорив, що він, щоб уникнути в своїх творахсолодкуватості і зайвої красивості стилю, щодня читав 

сторінки з кодексу Наполеона1. Французький цивільний кодекс не тільки зовнішньою структурою, але і 

вформулюваннях подібний до норм римського права. Кодекс закріплює основніпринципи римського 

права: рівній правоздатності громадян (стаття 8 говорить: "Кожен француз користується цивільними 

правами" 2), абсолютний характерправа приватної власності (у статті 554 говориться: "Власність єправо 

користуватися і розпоряджатися найбільш абсолютним чином, з тим щобкористування не було таким, 

яке заборонене законами аборегламентом. "3). Континентальна правова система чітко розмежовує 

правоматеріальне і процесуальне право.  

       Основним джерелом права єзакон. Широко використовується кодифікація галузей матеріального 

іпроцесуального права. Судовий прецендент створює не загальні, а лишеказуїстичні норми, тобто 

правила для вирішення конкретної справи. англосаксонське право, навпаки, сформувалося без сильного 

впливуримського права, шляхом поступового пристосування до виникаючихекономічним відносинам із 

збереженням пережитків у правовій системі.  

      Правова система Англії характерна своєї непослідовність інезавершеність, дотриманням історичних 

традицій, звичаїв. В Англії небула проведена корінна реорганізація правової системи, як це 

відбувалосяв країнах континентальної Європи після буржуазних революцій. Взявши за основу місцеве 

звичаєве право, а не римське право, як країниконтинентальної Європи, англосаксонське право 

змушений був пройти в своємурозвитку ті етапи, які пройшло римське право. Англійське "загальне 

право"зі своїм формалізмом, консерватизмом, обмеженістю має багато спільного зквірітскім правом 

Риму. Основою і того й іншого стало звичайне право. 

      Урезультаті розвитку товарного виробництва в Англії стали необхідні судилорда-канцлера, який 

керувався в своїх рішеннях не судовимирішеннями попередніх часів, що не відповідають новим 

економічним відносинам,а принципом "справедливості для даного випадку" з правом відступати 

відприписів існуючого судового прецендент.  

     Це аналогічно преторськогосуду Стародавнього Риму, на якому рішення пов'язувалося принципом 

equitas (справедливості) самого претора. Англійське право так і не пройшло етап у своєму розвитку, 

аналогічнийетапу розвитку римського права в період принципату, коли величезну роль уформуванні 

права стали грати римські юристи, коли центр правотворчоїдіяльності переходить від преторів до 

юристів. Найбільш видатним юристамнадається jus publici respondenti (право давати 

офіційніконсультації), юристи мали права консультувати суддів по виниклихсудовим проблем від імені 

принцепса, а судді приймали їх якобов'язкові і засновували на них свої рішення.  



     У 426 році після прийняттязакону "Про цитування юристів" за основу судових рішень можна 

буловикористовувати праці п'яти основних юристів Риму. Римські юристи-науковці малиможливість 

теоретично визначити основні правові інститути, створитичітку правову систему. Чільне місце в 

англосаксонської системи займають судовіпрецендент. Існує вираз "Англійська суддя раб минулого і 

деспотдля майбутніх поколінь "1. Правова система не має чіткої структури, не систематизована і 

некодифіковано. Основними доктринами англійського буржуазного права є: 

    Доктрина "обов'язковості судового прецендент", що полягає вте, що рішення палати лордів, 

апеляційного суду, вищого суду єобов'язковими, складають прецендент, який повинні 

наслідуватиперераховані суди і всі нижчестоящі судові органи. У судовій практиці Англії вважається, 

що принцип обов'язковості прецендент застосовується лише дотієї частини судового думки, яка 

безпосередньо обгрунтовує рішення посправі, тоді як за іншими міркуваннями судді не визнається 

обов'язковасила. 

    Доктрина "верховенства права", яка протиставляєтьсяпринципом "верховенства закону" і робить 

основою правової бази судовийпрецендент. У Анлійской практиці склалося положення про те, що 

якщоіснує право - то його можна знайти в судових звітах, з якихвиводяться прецендент, якщо ж він там 

не знайдено - це не право. Важливі відмінності англосаксонського і континентального права помітні і 

вдержавному праві. Англійська правова система взагалі не сприйнялаподілу права на приватне і 

громадське (засноване на римському праві)..  

     Зближення англосаксонської і континентальної форм права З розвитком права відбувається 

зближення англосаксонської іконтинентальної правових систем, стираються основні їх відмінності. Ще 

з початку XIX століття в Англії ведуться роботи з систематизаціїправових норм, видаються збірники 

статутів і виявляються спроби створеннякодифікованих правових актів. Необхідність активного зміни 

права, пристосування його до швидкомінливих економічних та політичних ситуацій призвела до 

тенденцій вконтинентальному праві до узагальнення правових норм. Відбувається зміна роліюридичної 

теорії, закону, судового прецендент як джерело права, асаме: - закон, залишаючись основою розвитку 

права, призводить до виникненнябезлічі підзаконних актів, що конкретизують і регламентують 

йогозастосування, різко збільшуючи загальну кількість правових актів та порушуючисформовану 

структуру правової системи; - великого значення набуває судовий прецендент. Тенденції до розвитку 

правотворчої ролі суддів видно і в Французькомуцивільному кодексі 1804, стаття 4 якого забороняє 

"відмовляти вправосуддя через пробіл у законі ".  

 

 

3. Загальна характеристика системи Англосаксонського буржуазного права. 

Порівняльна характеристика англосаксонської та американської системи 

буржуазного права 
     Англійське право розвивалося автономним шляхом, зв’язки з континентальною Європою 

зробили на нього незначний вплив. Рецепція римського права в Європі не торкнулася англійського 

права. Своїми коріннями англосаксонське право йде далеко в минуле. 

    Історичною датою в становленні цієї системи права був 1066 рік, коли нормандці завоювали 

Англію. Після цього основна роль у здійсненні правосуддя була покладена на королівські суди, що 

перебували в Лондоні. Приватні особи, як правило не могли звертатися безпосередньо в королівський 

суд. Вони повинні були просити в короля, а практично у канцлера, видачі наказу, що дозволяє 

перенести розгляд суперечки в королівський суд. Спочатку такі накази видавалися у виняткових 

випадках. 

      Але поступово список позовів, по яких вони видавалися, розширювався. У ході діяльності 

королівських судів поступово склалася сума рішень, якими керувалися надалі ці суди. Склалося 

правило прецеденту. Один раз сформульоване судове рішення надалі ставало обов’язковим і для всіх 

інших суддів. До кінця XIII-XIV ст. зростає роль і значення статутного права. У зв’язку із цим 

правотворча роль суддів деяким чином стримується принципом, відповідно до якого зміни в праві не 

повинні відбуватися без згоди короля й парламенту.  



     Однак одночасно встановлюється право судів інтерпретувати статути. В XIV-XV ст. у зв’язку з 

більшими соціальними змінами у феодальному суспільстві Англії ( розвиток товарно-грошових 

відносин, ріст міст, занепад натурального господарства) виникла необхідність вийти за тверді рамки 

закритої системи вже сформованих прецедентів. Цю роль взяв на себе королівський канцлер, 

вирішуючи в порядку певної процедури суперечки, по яких їхні учасники зверталися до короля. 

    Так поруч із загальним правом зложилося «право справедливості». Воно як і загальне є 

прецидентним правом, але прецеденти тут створені іншим шляхом і охоплюють інші відносини, чим 

загальне право. До 1873 року в Англії на цьому ґрунті існував дуалізм судочинства: крім судів, що 

застосовують норми загального права, існував суд лорда-канцлера. Потім ці системи злилися. Тільки в 

XIX-XX ст. англійська юриспруденція приділяє велику увагу матеріальному праву на основі якого 

здійснюється систематизація рішень загального права.  

      У другій половині XIX століття були усунуті формальні розходження між судами загального 

права й канцлерських судів справедливості. Виникнення й історія розвитку правової системи держави 

свідчить про те, що на утримання й динаміку правової системи спливає вся духовна культура 

суспільства: релігія, філософія, мораль, художня література, наука. На правову систему великий вплив 

роблять політика, політична культура.  До закономірностей, показникам розвитку правових систем у 

древні й середні століття, у сучасний період ставляться ускладнення, активізація процесу взаємодії 

цивілізаційних факторів. Крім цього закономірності обумовлені розвитком економічного фактору, 

удосконалюванням продуктивних чинностей і виробничих відносин, розвитком ринкового 

господарства. 

      Англо саксонське загальне право розвивалося за принципом « право там, де є захист», тому не 

дивлячись на всі спроби кодифікації, англійське загальне право, доповнене й удосконалене 

положеннями «права справедливості», в основному є прецидентним правом, створеним судами. В 

Англії – прародительці загального права – назріла потреба зміцнення централізованої влади зустрілася з 

іншим елементом правової системи – розвитий судовою практикою. Саме тому, що королівські 

вестміністерські суди, в чинність особливостей соціально-політичного розвитку Англії того часу 

виявилися найбільш потужним елементом державної системи, що відпрацьовуються ними й рішення, 

що закріплюються в протоколах, стали прецедентами – зразками для рішення аналогічних юридичних 

справ у майбутньому й тим самим придбали значення матеріалів, з яких в основному й сформувалася 

правова система Англії й потім і деяких інших країн. 

      Система англосаксонського, або як його ще називають, загального права була створена в 

Англії після нормандського завоювання, і в ході історії англійське загальне право стало основою досить 

великої родини англо саксонського права. Ця родина включає в цей час правові системи всіх, за деяким 

виключенням, англомовних країн. Загальне право значною мірою вплинуло на становлення й розвиток 

правових систем країн, які політично зв’язані були з Англією. Загальне право Англії зробило 

вирішальний вплив на розвиток правової системи США, що у цей час багато в чому відрізняється від 

правової системи сучасної Англії, але входить разом з нею в родину англосаксонської системи права. 

Крім цього, загальне право дуже вплинуло на формування сучасних правових систем Індії, Пакистану, 

ряду країн Африки. Слід зазначити, що англійське загальне право не є правом Великобританії, воно 

застосовується на території Англії та Уельсу, а Шотландія, Північна Ірландія, острови Ла-Маншу й 

островів Мейє не ставляться до англосаксонської системи права. У цей час у групу країн 

англосаксонської системи права входять Англія, Північна Ірландія, Канада, Австралія, нова Зеландія й 

багато хто інші. На географічне розташування країн, що належать до англосаксонської системи права 

зробило вплив насамперед Англії – прародительки цієї правової родини. Ця правова система в 

основному властива колишнім колоніям Англії. 

     Історія виникнення й розвитку англосаксонської системи права визначила її сутність і 

особливості. У процесі історичного формування цієї правової системи зложилася особлива правова 

родина під впливом різних факторів, історичних подій, традицій, звичаїв тої місцевості, де 

англосаксонська система права одержала своє широке поширення. Під впливом конкретних історичних 



подій, були визначені й основні етапи й напрямки розвитку англосаксонської системи права, а також 

шляхи її поширення.  
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