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1. Прогресивний характер буржуазного права на стадії становлення. 

Національні правові системи. 

     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. 

Буржуазне право являє собою сукупність встановлених чи санкціонованих 

державою норм і правил поведінки, покликаних захищати основи буржуазного способу 

виробництва, в першу чергу - приватну власність, і регулювати суспільні відносини в 

державі. 

У процесі свого становлення та розвитку буржуазне право набуло таких рис.  

По-перше, воно являло собою, насамперед, рецептоване право попередніх епох 

(рабовласницької та феодальної). Воно виникло не на порожньому місці, а сформувалося 

на підвалинах добуржуазних правових систем, які функціонували в суспільстві, котре 

вже знало і відносини приватної власності, і ринкові відносини, і досить високий рівень 

юридичної техніки.  

По-друге, буржуазне право виникло у вигляді інтегрованих національних правових 

систем. Воно успішно подолало середньовічний партикуляризм, стало уніфікованим не 

лише в межах власних держав, а й увібрало в себе правові досягнення інших країн і 

народів. У результаті виникають і розвиваються інтернаціональні правові системи. 

По-третє, право набуло характеру системи законодавства і системи права. У своєму 

зародковому вигляді така риса права зустрічається у станово-кастовому суспільстві. 

Тепер законодавство стало основним джерелом права, а його узгодження, удосконалення 

та кодифікація стають головними у правотворчій діяльності буржуазних держав. 

По-четверте, відбувається організаційне оформлення галузей права. Поряд з такими 

"старими" галузями, як цивільне, кримінальне право, виникають нові, притаманні лише 

буржуазному періоду галузі: конституційне (державне), акціонерне, банківське, стразове, 

митне право та ін. 

Набувши таких загальних рис на етапі переходу від станово-кастового до 

громадянського суспільства, буржуазне право продовжувало розвиватися. 



2. Основні принципи буржуазного права. Свобода в нормах буржуазного 

права. Принцип законності. 

Становлення громадянського суспільства, яке докорінно змінило державу, не могло 

не відобразитися на праві, незважаючи на його консерватизм і малу рухливість. 

Англійська і французька революції стали серйозним випробуванням на міцність правової 

надбудови суспільства, яке залишилося від Середньовіччя. Новий правовий порядок став 

грунтуватися на: а) визнанні загальної рівності всіх людей від народження; б) на рівності 

всіх громадян перед законом. 

Нове становище особистості в суспільстві та державі, що склалося на початковій 

стадії громадянського суспільства, вплинуло на сутність права, яке стало будуватися на 

якісно нових принципах. 

1. Принцип індивідуалізму. Він став відображенням розкріпачення особистості, її 

звільнення від станових, корпоративних, цехових та інших феодальних рамок. Це 

знайшло своє вираження вже в перших правових актах Великої Французької буржуазної 

революції, насамперед, у "Декларації прав людини і громадянина" (1789 р.), де головним 

суб'єктом права стає людина як особистість, її права та свободи. Права людини, 

відображені в юридичних документах, стали розглядатися як природні, священні, 

невідчужувані. Вони підкріплювалися низкою гарантій прав громадянина у публічній і 

приватній сферах. 

2. Принцип свободи. Йдеться про свободу не лише як виразника загальнолюдського 

гуманістичного ідеалу, а і як складової частини громадянського суспільства: економічні 

свободи, соціальні, політичні, релігійні тощо. 

3. Принцип законності. З одного боку, це - рівність усіх перед законом, а з іншого 

- закон має виступати як регулятор всіх суспільних відносин. Він надає суспільству 

стабільності і відкидає будь-яке феодальне свавілля і беззаконня. Саме буржуазія 

прагнула створити суспільство, котре базувалося б на правопорядку. Вона потребувала 

стабільності, тому цей принцип став не тільки умовою реалізації політичних і 

громадянських прав, гарантією демократичних інститутів влади, а й стабільності всього 

економічного життя. 

4. Принцип верховенства права. Якщо раніше право народжувалося з настанов 

держави, а його творцями були правителі та їх оточення, то відтепер творцем права стає 

народ. Його суверенітет у цій сфері виявляється через представницькі законодавчі органи 

- парламенти. 



3. Загальна характеристика системи Англосаксонського буржуазного 

права. 

Той факт, що англійська буржуазна революція ґрунтувалась і розвивалася в умовах 

компромісу буржуазії і нового дворянства, а тому і не була такою радикальною, як у 

Франції, позначився на процесі виникнення буржуазного права в Англії. 

Головною особливістю англійського буржуазного права було те, що компроміс між 

великими землевласниками і капіталістами дістав свій прояв у наступності судових 

прецедентів, у збереженні феодальних правових форм. А це привело до того, що тут старе 

феодальне право не було одразу знищене. Розвиток відбувався інакше — у напрямі 

пристосування старого феодального права до нових буржуазних умов. 

Це пристосування старого феодального права до нових буржуазних виробничих 

відносин виявилося в тому, що стара феодальна правова форма зберігалась, але 

наповнювалася новим буржуазним змістом. 

Тому в Англії стало можливим залишити значну частину форм старого феодального 

права, вкладаючи в них буржуазний зміст, і навіть прямо вводити буржуазне значення 

під феодальне найменування. 

Звідси архаїчність ряду інститутів англійського буржуазного права, своєрідна 

термінологія, наявність таких інститутів, яких немає в правових системах інших держав. 

Своєрідність англійського буржуазного права полягає і в тому, що значна частина 

його інститутів сформульована не законами, а судовими рішеннями — прецедентами. 

Як наслідок англійське право і досі залишається некодифікованим, тобто тут не існує 

зводу діючих норм. (Не знає англійське буржуазне право розподілу на публічне право і 

приватне. Його джерела дуже складні (загальне право, право справедливості і статутне 

право), що створює серйозні труднощі в їх застосуванні. 

В основі загального права, як і у феодальний період, лежав судовий прецедент. 

Консерватизм загального права не завжди задовольняв буржуазію. Часто в судовій 

практиці конкретні справи вирішувалися всупереч нормам загального права, з точки зору 

доцільності. Це завдання почала розв'язувати особлива система «судів справедливості». 

Саме суди справедливості і створили ті інститути права, що найдужче сприяли розвиткові 

буржуазних відносин. 

На кінець XIX століття остаточно завершується процес формування правової 

системи на буржуазній основі. Важливу роль у цьому відіграла судова реформа 1873-



1875 років, яка привела до об'єднання загальної системи королівських судів з судом 

лорда-канцлера — судом справедливості в єдиний Високий суд. який міг рівною мірою 

застосовувати норми як загального права, так і права справедливості. Тепер суддя дістав 

можливість користуватися будь-якими прецедентами. У разі розбіжності перевага 

віддавалася нормам права справедливості. 

Парламентський акт 1854 року остаточно сформував англійську доктрину судового 

прецеденту і офіційно визнав обов'язковість прецедентів. 

 

 

 

 



4. Становлення та розвиток буржуазного права в США. 

Відразу після завоювання незалежності почався перегляд англійського права, як 

цивільного, так і кримінального, в деяких штатах було навіть заборонено посилатися 

на рішення англійських судів. Але загальне право збереглося як джерело. Правова 

система, заснована на судовому прецеденті, була прийнята практично всіма штатами. 

Інститути англійського права стали, таким чином, основою для розвитку права 

США. Починається офіційне публікування рішень федеральних судів і судів штатів. 

Загальне право широко використовується, незважаючи на його заплутаність і 

суперечливість. Найвищим авторитетом у питаннях права стає Верховний суд США. 

Його тлумачення обов'язкові для всіх судів. Своїми рішеннями Верховний суд США 

створює по суті нове право. 

Поряд з цим у США набирає широкого розвитку і статутне право. Його 

джерелами стають конституції і законодавчі акти: федеральна конституція і 

федеральні закони, а також конституції і закони штатів. 

Відповідно до конституції США кримінальне і цивільне законодавство було 

передане штатам. Таким чином кожний штат утворював свою особливу систему. Саме 

цією обставиною викликані відмінності в законодавстві окремих штатів. 

Принцип приватної власності послідовно провадився вже в період війни за 

незалежність. Утверджувалася приватна власність на землю, феодальні обмеження 

поземельної власності були скасовані. У штатах дістає законодавче закріплення 

принцип буржуазної приватної власності, нерозривно пов'язаний з правом вільного 

розпорядження землею. 

Таким чином, у буржуазному праві США можна помітити і закономірності 

виникнення та розвитку права, властиві англосаксонській системі, коли стара правова 

форма наповнюється новим буржуазним змістом, і шлях рішучого насадження нових 

буржуазних правових принципів. Все це свідчить про те, що англійська система права 

прищепилася в США в дуже модифікованому вигляді. 

  



 

 

 

 

 


