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1.Соціально-політична структура Великобританії. 

Найважливішими змінами в державотворенні Великобританії періоду між двома 

світовими війнами були виборчі реформи 1918 та 1928 років, посилення ролі уряду, 

присвоєння ним деяких функцій, які до того часу виконував парламент.       За виборчою 

реформою 1918 року вводилося загальне виборче право для чоловіків від 21 року. Жінки 

отримували право голосу з 30 років за умови наявності річного доходу не менше 5f.  

Право голосу надавалося навіть тим жінкам, які не мали самостійних доходів, але 

були одружені з чоловіком і доходом не меншим зазначеного. Завдяки цій реформі 

кількість виборців зросла з 8 до 21 млн. осіб.  

Виборчі округи стали рівними за кількістю виборців – 70 тис. у кожному. Від 

такого округу обирався лише один депутат.      Відповідно до виборчої реформи 1928 

року виборче право жінок вже не відрізнялося від „чоловічого”. Це додало ще 4-5 млн. 

виборців. Ценз осілості зберігався на рівні – 3 місяці.       

У 1920 році прийнято Закон про надзвичайні повноваження уряду, який дозволяв 

виконавчій владі оголошувати надзвичайний стан в країні, проводити арешти в обхід 

звичайній процедурі. У 1935 році поліція одержала право розганяти політичні мітинги. 

Уряд почав втручатися в законотворчу діяльність. Набула поширення практика 

делегованого законодавства, тобто видання урядового акта за дорученням парламенту. 

Різко зросла чисельність державного апарату (у 1914 році – 21 міністерство, у 1924 – 35 

міністерств). 

У XX столітті в Англії зберігається двопартійна система. До 1923 р. це були 

консерватори і ліберали, з 1923 р. (після провалу лібералів на виборах) - консерватори і 

лейбористи. Лідери двох основних політичних партій практично беззастережно 
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приймальні основою існуючого суспільного ладу і, змінюючи одна одну при владі, не 

ставлять мети координально змін.  

За своїм політичним устроєм Великобританія є парламентською монархією, а за 

адміністративно – територіальним устроєм  - децентралізованою унітарною державою з 

широкою автономією для її складових. 

 Глава держави - король (з 1952 р. – королева. Зараз Королева Єлизавета ІІ). 

Законодавчий орган - двопалатний парламент (Палата общин і Палата лордів). Виконавчу 

владу здійснює уряд (Кабінет міністрів).    

Головним законодавчим органом у Великобританії є двопалатний парламент.  

Палата громад у складі 659 депутатів обирається на 5 років. Право законодавчої 

ініціативи належить тільки членам цієї палати. Міністри вносять законопроекти як члени 

парламенту. Уряд розробляє законодавчу програму парламенту і, спираючись на 

парламентську більшість, реалізує її.      

Палата лордів складається з 1195 членів (спадкові, пожиттєві, архієпископи та 

єпископи). Очолює палату лорд-канцлер, який призначається прем’єром; він також є 

членом кабінету і главою судової системи країни. Палата лордів розглядає прийняті 

палатою громад закони, крім фінансових. Вона володіє правом відкладального вето на 

рік і може в такий спосіб впливати на законодавчий процес.     Королева, як глава 

держави, здійснює представницькі функції. Вона також санкціонує прийняті 

парламентом закони і має право відкладального вето за згодою уряду.  

Формально королева призначає прем’єр-міністра – лідера партії парламентської 

більшості. За традицією Кабінет Міністрів носить назву  „Уряд її Величності”.      

Прем’єр-міністр призначає членів Кабінету і міністрів, заміщає провідні посади в 

державному апараті. Він уповноважений одноособово вирішувати усі значні питання 

внутрішнього та зовнішнього життя. Прем’єр не зобов’язаний представляти в парламент 

на схвалення склад свого Кабінету, одержувати підтримку на проведення кадрових 

перестановок. Через підпорядковану йому парламентську більшість прем’єр-міністр 

фактично керує палатою громад.      

Разом з тим, уряд подає у відставку в разі оголошення йому вотуму недовіри в 

палаті громад. Недовіра, висловлена парламентом одному із міністрів, тягне за собою 

відставку всього уряду. Королева за порадою прем’єра може розпустити парламент і 

призначити нові вибори. 

Британія вже кілька століть є одним з економічних, політичних та культурних 

світових лідерів. Вона є одним з центрів зародження капіталістичної економіки, 

батьківщиною «промислової революції», що володіє багатою традицією боротьби за 

громадянські, політичні і соціально-економічні права.  

Її політичну систему, що одержала назву «вестминстерская система» (за назвою 

історичного району Лондона, де розташовані резиденція королівської сім'ї, парламент і 

урядові будівлі), відносять до класичних західних демократій, які надали значний вплив 

на соціально-політичний розвиток світової цивілізації.  
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2. Зміни державного ладу, структура англійської судової системи. 

Державний лад Великобританії в XX в. змінювався як в результаті деяких реформ 

конституційного характеру, так і головним чином шляхом модифікації колишніх 

конвенцій неписаної конституції.  

Для Великобританії характерна, як відомо, більша, ніж в інших країнах, 

стабільність політичних інститутів і установ, що є результатом не тільки консенсусу 

провідних політичних сил, але й переваги еволюційного шляху розвитку різким 

"історичним поворотам", більш гнучких змін у взаємовідносинах державних органів. 

Британська політична еліта зуміла також зберегти і використовувати в своїх інтересах 

установи феодального походження - монархію і палату лордів.  

Зміни, внесені безпосередньо в конституційне законодавство Великобританії, мали 

в більшості випадків демократичний характер. Серед них слід виділити чергову серію 

реформ виборчого права, а також реформу парламенту.  

Наприкінці XIX - початку XX ст. англійський парламент перетворився в знаряддя 

уряду, привертала більшістю в палаті громад. Організаційна структура і партійна 

дисципліна, вироблені головними партіями стосовно до британської системі 

парламентаризму, визначили підпорядкування депутатів кожної партії своєму лідерові. 

За підтриманням партійної дисципліни і забезпеченням потрібного уряду результату 

голосування стежили так звані парламентські "батоги".  

Внутрішні, глибинні зміни в державному устрої і політичній системі 

Великобританії в XX в. торкнулися в першу чергу взаємини вищих виконавчих і 

законодавчих органів. Посилення ролі кабінету міністрів супроводжувалося відносним 

падінням ролі парламенту в області законодавства і контролю за діяльністю уряду. Перш 

за все в руках уряду зосередилася особлива законодавча влада, делегована йому 

парламентом. У попередній період акти органів виконавчої влади, які видаються з 

дозволу парламенту (делеговане законодавство), стосувалися лише другорядних питань. 

Тепер же парламент делегував виконавчим органам право видавати акти і з таких питань, 

які раніше становили виняткову прерогативу палати громад.  

Більш того, з часів першої світової війни кабінет міністрів Великобританії отримав 

у своє розпорядження і надзвичайні повноваження. У 1920 р. був виданий Акт про 

надзвичайні повноваження, який надав уряду право видавати від імені короля указ про 

надзвичайний стан. 

Після другої світової війни верховенство кабінету в британській державній машині 

стало ще більш очевидним. У зв'язку з посиленням влади прем'єр-міністра система 

"правління кабінету" трансформувалася в систему "правління прем'єр-міністра", так як 

прем'єр-міністр без консультацій з кабінетом став здійснювати всі найважливіші 

призначення та переміщення всередині уряду, визначати порядок роботи кабінету і його 

порядок денний , вирішувати питання про скликання і розпуск палати громад і пр. 

Згортання колективних форм в роботі уряду призвело до неофіційного утворення так 
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званого внутрішнього кабінету, в засіданнях якого бере участь лише 4-5 найбільш 

довірених чолі уряду міністрів, а також до появи розгалуженої системи комітетів. 

В результаті зазначених вище змін у політичній системі Великобританії в XX в. 

основні принципи конституціоналізму XVIII-XIX ст., і перш за все "верховенство 

парламенту", були поступово позбавлені реального змісту. Те ж сталося і з іншим 

принципом британської конституції - парламентською відповідальністю уряду. Поразка 

уряду в результаті вотуму недовіри в палаті громад стало вкрай рідкісним явищем. У XX 

в. це сталося лише двічі - в 1924 р. і 1979 р. "Партійне правління" кабінету, опора на 

пов'язане партійною дисципліною парламентська більшість членів власної партії 

дозволяють зробити його владу стійкою, забезпечити схвалення парламентом його 

рішень.  

Діяльність апарату державного управління Великобританії традиційно 

відрізняється особливою замкнутістю ("міністерська таємниця") і суворої ієрархічністю 

в поєднанні з високим професіоналізмом. 

Деякі нові риси в організації та функціонуванні британського апарату управління 

після другої світової війни пов'язані головним чином із загостренням національно-

расової проблеми.  

Посилення націоналістичних настроїв в неанглійських регіонах і успіхи в 60-70-х 

рр.. націоналістичних партій, північно-ірландський криза і наростаюче вплив цих 

проблем на стабільність політичних інститутів викликали до життя численні проекти 

децентралізації управління, спроби модифікації державної машини в національних 

регіонах Британії.  

Англійська судова система 

Цікава склалася у Великобританії судова система. Вища судова інстанція в 

Сполученому Королівстві - Палата лордів. Вона бере до розгляду апеляції, головним 

чином, з питань права, на постанови у цивільних і кримінальних справах - Англії та 

Уельсу, а також тільки у цивільних справах Шотландії. Справи в суді Палати лордів від 

імені всієї Палати розглядає не менше трьох лордів. Прийняте більшістю голосів 

висновок суду Палати лордів передають до суду, який виніс оскаржувану постанову, який 

і виносить остаточне рішення у справі згідно з рекомендаціями. 

Верховний суд Англії та Уельсу, очолюваний в якості голови лордом-канцлером, 

включає в себе три самостійних судових установи: 

 апеляційний суд, 

 високий суд, 

 суд корони. 

Апеляційний суд розглядає апеляції на постанови інших судів. У нього входять 

лорд-канцлер, колишні лорди-канцлери, лорд-головний суддя, і до 18 лордів - 

апеляційних суддів. 

Високий суд має три відділення - королівської лави, канцлерський і сімейне. У 

нього входять лорд-канцлер, інші вищі судові діячі, а також до 80 рядових 

суддів. Відділення королівської лави (входять до суду адміралтейства та комерційний 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D0%B4
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суд) займається розглядом по першій інстанції найбільш складних цивільних справ і 

апеляцій на вироки магістрацькі судів у кримінальних справах. В канцлерські 

відділення (входить Патентний суд) розглядає в якості першої інстанції справи, пов'язані 

з управлінням майном, діяльністю компаній, банкрутством ... Сімейне 

відділення зайнято розглядом скарг на рішення магістратських судів з усіх питань 

сімейних відносин: розлучення, опіки, аліментів ... 

Суд корони, створений в 1971р., Замість ряду колишніх судових установ розглядає 

по першій інстанції, обов'язково за участю присяжних засідателів (в інших англійських 

кримінальних судах присяжних немає), справи про переслідуваних за обвинувальним 

актом, тобто про більш серйозних злочинах, а також апеляції на вироки і рішення 

магістратських судів. У якості суддів виступають судді Високого суду, окружні судді та 

рекордери - юристи, які виконують обов'язки суддів "за сумісництвом". 

Нижчі суди в Англії та Уельсі, суди графств і магістратські суди. Суди 

графств (понад 350) - основні органи цивільного правосуддя, які розглядають справи 

(близько 90% по першій інстанції залежно від категорії позову (до 5 тис. фунтів 

стерлінгів за позовами з договорів і деліктів). 

Магістратські суди розглядають в сумарному порядку (без присяжних) основну 

масу кримінальних справ (до 98% на рік). Вони можуть засуджувати лише до штрафу або 

позбавлення волі на термін до 6 місяців. Якщо магістрати приходять до висновку, 

що обвинувачений заслуговує на більш суворі покарання, вони передають справу на 

розгляд Суду корони. Магістрати (світові судді) не є професійними юристами і 

розглядають справи лише в колегіях з двох-трьох чоловік. Платні магістрати 

(професійні юристи) розглядають справи одноосібно. 

Поряд із судами загальної юрисдикції, є і спеціалізовані суди різної 

компетенції, деякі з яких носять назву трибуналів (мають другорядне значення). 

Промислові трибунали (з 1964р. Розглядають трудові спори), засновані в 1956 

р. Суд з розгляду скарг на обмеження свободи підприємництва, з 1967 р. 

заснована Служба парламентського уповноваженого у справах 

адміністрації (омбудсман). 

На суддівські посади призначаються судді-юрист не менш ніж з 10-ти річним 

стажем. 

Адвокати діляться на баристерів і солісітеров. Перші найбільш досвідчені і 

виступаючі у всіх судових інстанціях, другі виступають у нижчих судах, готують 

цивільні і кримінальні справи до слухання. 

У Шотландії вищої й остаточною інстанцією у кримінальних справах 

виступає Високий суд юстіціаріїв. У складі лорд-генеральний суддя Шотландії, лорд-

суддя-клерк і лорди члени суду. Разом з 15-ма присяжними цього суду слухає справи по 

першій інстанції про найбільш серйозних злочинах. 

Вища судова інстанція у цивільних справах - Сесійна суд. До складу входять лорд-

президент, лорд-суддя-клерк і сесійні лорди, одночасно є членами Верховного суду 

юстіціаріев. 

http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%BF%D1%96%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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Нижча ланка - шеріфскіе суди. Шерифи - професійні судді. Виділяють головних 

шерифів і шерифів - заступників, перші розглядають скарги на рішення, винесені 

другими у цивільних справах, але і ті й інші можуть розглядати за участю 15 присяжних 

справи про злочини. 

Нижча інстанція у кримінальних справах - окружні суди, іноді розглядають спори 

сімейного характеру. У Шотландії існує розвинена система органів публічного 

кримінального переслідування, які на свій розсуд приймають рішення про передачу 

справи до суду. Очолює лорд-адвокат. 

Звинувачення підтримують на відміну від "коронних обвинувачів" - прокуратори-

фіскали. Захист представлена адвокатами і солістірамі ("юридичними агентами"). 

Судова система Північної Ірландії в чому копіює англійську. Вища апеляційна 

інстанція для судів колоній, залежних територій і деяких держав, що входять до 

Співдружності, - судовий комітет Таємної ради, очолюваний лордом-канцлером. Його 

судження щодо спірних правових питань, що виникають при розгляді конкретних 

судових справ, носять характер рекомендацій. 

У ХХ столітті право Великобританії розвивається по шляху створення 

консолідованих актів із збереженням ролі і значення прецедентного права. Відмінності 

в праві і судоустрій Англії, Уельсу, Шотландії і Північної Ірландії відображають 

історично сформовані особливості, закріплені, перш за все, в нормах звичаєвого 

права і судових прецедентів. 

 

 

3. Особливості англійського цивільного, сімейного та трудового права 

Англійське цивільне право в тих його основних рисах, в яких воно існує донині, 

склалося ще в XVII-XVIII ст. і має у собі відбитки англійської буржуазної революції 

середини XVII ст. 

Характерною рисою англійського цивільного права є гармонійне поєднання 

дореволюційного і післяреволюційного законодавства. 

Становлення англійського цивільного права припадає на добу феодалізму. З часом 

воно наповнюється новим, адаптованим до буржуазних відносин змістом, і впродовж 

останніх століть у низці своїх інститутів стає правом буржуазним: встановлюється 

формальна рівність, свобода підприємництва, свобода договірних відносин тощо. Разом 

з тим, англійське цивільне право послідовніше і повніше виявляє ставлення буржуазного 

суспільства, ніж, наприклад, німецьке право. 

Основними джерелами англійського цивільного права є "загальне право", "право 

справедливості" та статутне право.  

Для сімейного права характерним було збереження у ньому значних пережитків 

феодалізму. Тривалий час утримувалася церковна форма шлюбу і лише у 1836 р. був 

запроваджений і цивільний шлюб. Форма шлюбу обиралася майбутнім подружжям. 

Особисті стосунки подружжя базувалися на верховенстві чоловіка. Йому 

надавалося право "нагляду" за дружиною і навіть "помірного покарання" жінки. Право 
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управляти і розпоряджатися сімейним майном належало теж чоловікові. Дружина взагалі 

не вважалася суб'єктом права. Тривалий час визнавалося, що коли дружина здійснила 

будь-який делікт у присутності чоловіка, то відповідальність покладалася на чоловіка. 

Тільки в 1870 р. за дружиною стала визнаватися деяка майнова самостійність.  

До 1857 р. інституту розлучення в англійському праві взагалі не існувало. У 

випадку неможливості спільного проживання застосовувався давній феодальний спосіб 

"відлучення подружжя від столу і ложа". У такому випадку вони повинні були проживати 

окремо, встановлювалася певна роздільність їхнього майна. Але формально вважалося, 

що шлюб ще існує (ніхто з них не мав права укласти новий шлюб або навіть проживати 

із кимось іншим). Припинення шлюбу розлученням було для чоловіка справою більш 

простою, ніж для дружини: чоловік міг вимагати розлучення у випадку порушення 

дружиною подружньої вірності, в той час, як дружина - лише при двоєженстві, 

кровозмішуванні та ін. 

Діти до 21-річного віку перебували під владою батька. До батьківських прав 

належало широке поле впливу на дитину, право на її покарання. Причому це право могло 

бути передане ним іншій особі, наприклад, вихователю чи вчителю. Дружина 

користувалася таким правом лише за відсутності чоловіка. Мати позашлюбної дитини 

тільки в 1845 р. одержала право вимагати кошти на утримання дитини від її батька, але 

воно було обмежене низкою складних умов. 

Англійське трудове право ґрунтується на прецедентному праві, що формується в 

ході судового розгляду трудових спорів, а також на законодавстві. Перші закони про 

працю в Англії нового часу являли собою безпосереднє продовження робітничого 

законодавства Тюдорів і характеризувалися надмірною жорстокістю. Примусове 

державне регулювання умов праці лишалося характерною рисою протягом усього XVIII 

століття. 

На початку XIX ст. були скасовані старі закони про регулювання заробітної плати, 

що зробило можливим для господарів диктувати робітникам свої умови. 

У другій половині XIX ст. з'явилися перші закони, які передбачали відшкодування 

збитків робітникам у разі виробничих травм. Важливою віхою в розвитку трудового 

законодавства став закон 1911 р., котрий поряд з соціальним страхуванням на випадок 

хвороби, інвалідності, пологів передбачив страхування по безробіттю. 

Основи сучасного трудового законодавства в Англії склалися після другої світової 

війни. Його характерною рисою було те, що провідну роль у регулюванні важливих 

аспектів трудових відносин: умови праці, заробітна плата, час відпочинку, відіграли 

колективні договори. 

У 1980-і роки при консервативному уряді М. Тетчер було видано ряд важливих 

актів у сфері трудових відносин, у тому числі закони про зайнятість 1980, 1982 і 1988 рр., 

про профспілки 1984 р., про заробітну плату 1986 р. і нормативні акти про пікетування 

1980 р., про закритий цех 1980 і 1983 рр. та інші. Цими постановами знову були дещо 

обмежені права профспілок і право трудящих на пікетування і страйки, зокрема визнані 

незаконними політичні страйки і страйки солідарності. 


