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Як вважають Р. Давід і 
К. Жоффре-Спінозі, романо-гер-
манська правова сім’я є першою 
правовою сім’єю, з якою ми зу-
стрічаємося в сучасному світі і 
яка  на даний час є найпошире-
нішою [5, c. 29]. Основні харак-
теристики романо-германської 
правової сім’ї: (1) єдина сис-
тема джерел писаного права, 
в якій домінуюче місце займа-
ють нормативно-правові акти; 
(2) основна роль у формуван-
ні права відводиться законо-
давцеві, який створює загальні 
юридичні правила поведінки; 
(3) абстрактність норм права; 
(4) яскраво виражена їх кодифі-
кованість; (5) правозастосовні 
органи лише забезпечують ре-
алізацію загальних норм у кон-
кретних правозастосовних ак-
тах; (6) у системі нормативних 
джерел наявні писані конститу-
ції, що мають вищу юридичну 
силу; (7) у ній визнається поділ 
права на приватне й публічне; 

На сьогодні офіційними чле-
нами ООН є близько 200 держав 
і кожна  з них має власну націо-
нальну правову систему, яка є 
нормативним відзеркаленням іс-
торичних, політичних, культурних, 
релігійних та інших особливостей 
її народу й суспільства. На підста-
ві юридичних ознак (структура і 
джерела права, способи створен-
ня, систематизації й тлумачення 
норм права, провідні інститути 
й галузі останнього, специфіка 
правової свідомості суспільства, 
правова культура і традиції) і за 
допомогою  порівняльного мето-
ду дослідження можна правові 
системи  країн об’єднати в нову 
категорію «правова сім’я». 

У розробці даної проблема-
тики брали активну участь такі 
знані науковці, як О. К.Романов, 
С. Д. Гусарєв, Х. Бехруз, 
Р. Леже, М. М. Марченко, Р. Давід, 
К. Жоффре-Спінозі, К. Цвай-
герт, Х. Кетц, Є. О. Харитонов, 
А. Х. Саїдов та ін.
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(8) судовий прецедент виступає 
додатковим джерелом права; 
(9) превалююче значення має 
правова доктрина, що містить у 
собі основні теоретичні засади 
побудови правової системи цьо-
го типу .

Як відомо, історичні витоки 
й генетичне начало романо-гер-
манської правової сім’ї пов’язані 
з римським правом [Див.: 9, 
c. 148; 8, c. 52-63]. Термін 
«юрист» своїм корінням сягає 
в III ст. до н.е. У Давньому Римі 
«jus», «juris» (лат.) означало 
«право»; «jurista» (в епоху се-
редньовіччя) – «знавець права» 
[6, c. 11]. Першими юристами 
були римські жреці-понтифіки, 
знавці релігійних традицій, які 
тлумачили  останні у разі ви-
никнення конфліктних ситуацій. 
Поступово право постає як світ-
ське явище,  відокремлене від 
релігійних традицій і спрямова-
не на розв’ язання конфліктів, 
пов’язаних не лише з релігійним 
життям. Юристи надавали допо-
могу при укладанні угод, напи-
санні позовів, давали поради при 
виникненні будь-яких правових 
сумнівів і як вести справу  в суді.  

У подальшому романо-гер-
манська правова сім’я продо-
вжувала формуватися в резуль-
таті зусиль юристів-науковців 
європейських університетів,  
які, починаючи з XII ст., на під-
ставі кодифікації Юстиніана [15, 
c. 22,23] виробили та розвину-

ли загальну для всіх юридичну 
науку. Як відзначає Р. Леже, 
програма курсу права в усіх 
європейських університетах 
була одна − цивільне право Юс-
тиніана [7, c. 30]. Саме завдяки  
діяльності юристів-науковців у 
романо-германській правовій 
сім’ї нормативно-правовий акт 
було визнано основним джере-
лом права. Тому право Європи 
визнається як право універси-
тетів, оскільки юридична наука 
створюється зусиллями вчених 
[7, c. 30]. Саме цим пояснюють-
ся їх роль та авторитет, науко-
вий світогляд у сфері практич-
ної діяльності, а також сутність 
давньої європейської традиції 
надання  переваги думці юрис-
тів-учених перед позицією юрис-
тів-практиків. 

Якщо не домінуючий, то до-
сить значний вплив  на право-
ве життя Німмечини, Франції 
та  інших країн романо-герман-
ської правової сім’ї    справляє 
правова наука. Вона має вели-
кий авторитет, забезпечує син-
тез права, його критику, вияв-
ляє правові прогалини, різними 
способами  сприяє розробці 
законодавства. Саме на безза-
перечному авторитеті юристів– 
науковців наполягають і такі ви-
датні компаративісти, як Р. Давід 
і Р. Леже. Останній підкреслює 
панівну роль правової доктри-
ни: «У Німмечині та Франції по-
силаються на теоретиків права 
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під час судових дебатів і нерідко 
навіть у самих судових рішеннях 
наводяться їх цитати» [7, c. 78]. 
Думки, положення і праці ви-
датних професорів − науковців 
права фактично впливають не 
тільки на правозастосовну ді-
яльність і на тлумачення чинного 
права, а й на законотворчість. На 
думку професора Л. Еннекце-
руса, це пояснюється тим висо-
ким завданням, що стоїть перед 
юридичною наукою:  прокладати 
шлях для законодавства.  Саме 
науковці розробляють основні 
юридичні поняття та категорії, 
якими користується законода-
вець. Видатні науковці-право-
знавці постійно беруть участь 
у підготовці проектів норматив-
но-правових актів, а також екс-
пертних висновків стосовно кон-
кретних проектів таких актів, які 
часто лише виражають тенден-
ції, обгрунтовані в доктрині [Цит. 
за: 5, c. 106] авторитетними 
науковцями. 

Характеризуючи вплив пра-
вової науки на правозастосуван-
ня,  правознавці підкреслюють, 
що в межах континентального 
права судді, правоохоронні та 
інші органи в процесі судових 
розглядів дуже часто спирають-
ся  на позиції інших учених, осо-
бливо на думки, що  містяться в  їх 
загальнотеоретичних працях по 
праву або в спеціальних тракта-
тах, коментарях до конституцій, 
кодексів, у монографіях і стат-

тях (наприклад, відомі випадки 
посилання в австрійському суді 
на наукові погляди Г.Кельзена). 
Таким чином, у країнах романо-
германської правової сім’ї панує 
доктринальне тлумачення пра-
ва – наукове роз’яснення право-
вих актів, змісту й цілей право-
вих норм з посиланням на тео-
ретичні пошуки, науковий аналіз 
права тощо. Його сила полягає 
не у формальній обов’язковості, 
а в переконливості,  авторитеті 
й у високій кваліфікації осіб, які 
здійснюють це тлумачення. 

Найбільш повно юридична 
діяльність у країнах Західної Єв-
ропи до XVI ст. відзеркалилася в 
діяльності суддів та  адвокатів, 
на українських землях (до XVII − 
XVIII ст.)  −  в судовій діяльності, 
хоча вона й виконувалася як дер-
жавно-громадське доручення. У 
цей період поступово виникають 
і формується професія юриста. 
Як  влучно зауважив М. Вебер, 
«розвиток військової техніки зу-
мовив появу професійного офі-
цера, вдосконалення судочин-
ства – вишколеного юриста» [3, 
c. 658]. На думку вченого, в роз-
винених європейських країнах 
професійне чиновництво з XVI 
ст.  отримує перемогу в системі 
державного управління. Серед 
5-ти верств професійного чи-
новництва він називає і юристів.  
«П’ята верства – юристи, які здо-
були університетську освіту,  − 
була характерна для Заходу, пе-
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реш за все для Європейського 
континенту, й мала вирішальне 
значення для всієї його політич-
ної структури» [3, c. 664].

Що стосується судової прак-
тики, то зазначимо, що, незва-
жаючи на  її формальне неви-
знання в низці країн (судового 
прецеденту) первинним джере-
лом континентального права, у 
Франції, ФРГ, Швейцарії, Італіі та 
в багатьох інших державах, кіль-
кість збірників судової практики 
рік у рік зростає. При цьому за-
уважимо, що рівень практики за-
стосування судових прецедентів 
у різних країнах романо-герман-
ського права  на сьогодні не є 
однаковим. Це зумовлено не 
тільки історичними традиціями 
та звичаями, які в одних країнах 
стимулювали процес станов-
лення й розвитку прецедентного 
права, а в інших  обмежили його, 
а й ставленням до прецеденту 
як джерелу права [2, c. 308, 309].

У державах, де юридична 
сила й нормативний характер 
судових рішень не тільки визна-
ються, а й закріплюються (за-
безпечуються) в законодавчому 
порядку, створюються об’єктивні 
і сприятливі умови для форму-
вання теорії й розвитку практики 
застосування судового прецеден-
ту. Серед них можна назвати, на-
приклад, Іспанію, де правотворча 
роль судової практики визнаєть-
ся офіційно. Остання, заснову-
ючись на рішеннях Верховного 

суду держави, формує так звану 
загальну правову доктрину [4, 
c. 265]. До країн, які офіційно ви-
знають і законодавчо закріплю-
ють прецедент як джерело пра-
ва, належить також і Швейцарія, 
про що йдеться у ст. 1 Цивільного 
кодексу цієї країни. У Німеччині і 
Франції право не так залежить від 
суддів, що пояснюється перш за 
все вагомістю закону як головно-
го джерела права, що залишає 
судовій практиці лише другоряд-
ну роль, а також різними характе-
ристиками правового життя країн. 
У цих державах світ правосуддя 
є поділений, на противагу право-
вому світу Англії, де він  є єди-
ним. Аналогічне спостерігається 
й у правовій системі Данії, де не 
тільки звичайні суди не пов’язані 
прецедентами, а й навіть Верхо-
вний суд не пов’язаний власними, 
раніше прийнятими рішеннями, 
хоча й дуже рідко відхиляється 
від них. У той же час судові рі-
шення в цій країні мають значну 
вагомість де facto, особливо якщо 
вони  походять від Верховно-
го суду. Ситуація, в якій судовий 
прецедент, будучи результатом 
правотворчої діяльності судів, за-
конодавчо не закріплюється й не 
забезпечується ( тобто формаль-
но не визнається, але фактично 
існує й застосовується), є достат-
ньо типовим не тільки для Данії, а 
й для  інших держав романо-гер-
манського права ( Греціїї,  Швеції, 
Голландії, Норвегії, Фіінляндії).  
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Що ж до України, то необ-
хідно зазначити, що в жовтні  
2011р.  Верховної Радою Укра-
їни були прийняті (в першому 
читанні) зміни до Закону «Про 
судоустрій України», згідно з 
якими пропонується встановити  
для судді обов’язок при розгляді 
справ використовувати висно-
вки Верховного суду  в питаннях 
застосування норм матеріаль-
ного права [12].

Англо-американська право-
ва сім’я теж належить до найпо-
ширеніших, найстаріших і най-
впливовіших правових систем 
світу.  Основні її характеристики: 
(1) за своєю природою і змістом 
вона є «суддівським» правом; 
(2) основним джерелом права 
визнається судовий прецедент; 
(3) загальне право є казуальним 
(case Law); (4) у ній немає коди-
фікації права; (5) право не поді-
ляється на публічне і приватне; 
(6) спостерігається незначний 
вплив римського права; (7) роль 
і значення права процесуаль-
ного з матеріальним підвищені; 
(8) у правотворчості превалюють 
суди, що мають достатньо висо-
кий рівень незалежності порівня-
но з усіма іншими державними 
органами; (9) право  поділяєть-
ся на загальне  і право спра-
ведливості; (10) закон отримує 
визнання лише після апробації 
його в процесі судової практики; 
(11) юридична доктрина має суто 
прагматичний характер. 

Поняття «суддівське право» 
означає, що в підгрунтя загаль-
ного права були покладені (й 
залишаються й понині) рішення 
королівських (вестмінстерських) 
судів − в Англії, Верховного суду 
з питань конституційності (або 
неконституційності) звичайних 
(поточних) законів – у США, вер-
дикти вищих судових інстанцій з 
аналогічних питань − у Канаді, 
Австралії та в інших англомов-
них країнах [11, c. 46]. Як бачимо, 
унікальною характерною рисою 
англо-американської правової 
сім’ї є те, що вона створювалася 
(і твориться донині) саме суддя-
ми. Судові рішення з різних пи-
тань становлять фундамент за-
гального права й на сучасному 
етапі. На думку багатьох учених, 
саме англо-американська право-
ва традиція – «це право проце-
суалістів і практиків» [10, c. 148]. 

Слід констатувати, що про 
існує відносна єдність корпусу 
юристів, очолюваного суддями. 
Звичайно, не всі юристи мають 
рівний статус. Серед них ви-
окремлюються: (а) солісітори-
юристи на місцях, тобто профе-
сіонали, які виконують функції 
повірених (із правом виступу в 
суді), деякі функції нотаріусів 
та юрисконсультів і (б) баристе-
ри – адвокати високої кваліфі-
кації, (їх загальна чисельність 
не перевищує 10 тис.), які віді-
грають головну роль у правово-
му житті Англії. Саме з їх числа 
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обираються судді, тобто, ті  хто 
знаходиться на самій верхів-
ці корпусу англійських юристів. 
Чисельність суддів Верховного 
суду цієї країни (судді Високого 
суду й апеляційні судді) достат-
ньо обмежена, але саме їм, як 
представникам правової еліти, 
англійське право зобов’язано 
своєю усталестю й  незмінністю 
високої якості [14, c. 243]. 

Функції, виконувані суддями, 
можуть бути поділені на декіль-
ка груп: а) відправлення право-
суддя (застосування існуючих 
норм права до обставин  роз-
глядуваної справи, а в разі вияв-
лення прогалин у законодавстві 
чи в прецедентному праві суддя 
формулює правову норму); б) 
створення не тільки матеріаль-
ного права, а й судових проце-
дур; в) тлумачення законодав-
чих актів і вирішення питань 
про їх конституційність. Закон, 
який приймається парламен-
том, формально може скасувати 
судове рішення; при цьому суди 
зобов’язані підкорюватися за-
кону. Проте завдяки суддівсько-
му праву на тлумачення законів 
саме судовий прецедент має 
пріоритет перед останнім. До-
волі вагома роль суддів у розви-
тку правової традиції (системи) 
забезпечується багатьма чинни-
ками й засобами − матеріальни-
ми, правовими, моральними та 
ін. Варто підкреслити існування 
широко визнаної концепції неза-

лежності судової влади в Англії 
та в  інших державах загального 
права, що забезпечується  зако-
нодавчо закріпленим так званим 
суддівським імунітетом.

Судовий прецедент є  по-
родженням судової влади, ре-
зультатом діяльності вищих 
судових інстанцій: у Канаді це 
Верховний Суд і  Федеральні 
суди країни; у США на рівні фе-
дерації – Верховний Суд США, а 
на рівні окремих штатів – Верхо-
вні суди останніх [1, c. 45-47]; в 
Англії –  сформована внаслідок 
судових реформ (Акт про судо-
устрій 1873-1875рр., Закон про 
суд 1971р.) система високих 
судових інстанцій, об’єднаних 
єдиним Верховним судом Англії 
й Уельса. Серед цих судових ін-
станцій виокремлюються 3 са-
мостійних суди – Суд Корони, 
Високий та Апеляційний суди 
[11, c. 351]. Кожен з цих судів, 
володіючи певною юрисдикці-
єю і спеціалізуючись на розгля-
ді відповідної категорії справ, у 
процесі їх розгляду не тільки за-
стосовує право , а й одночасно 
створює його.  

Необхідно вказати й на той 
факт, що судова практика в анг-
ло-американській правовій сім’ї 
тісно пов’язана з розвитком пра-
вової доктрини, тобто з діяльніс-
тю юристів-науковців. На думку 
Р.Уолкера, майже 12 англійських 
авторів вправі претендувати на 
те, щоб їх наукові роботи були 
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визнані джерелом права, (це, 
зокрема, Гленвіл, Бректон, Літ-
тлтон, Кок, Хейл, Хаукінс, Фос-
тер, Іст, Фітцгерберт, Блексто-
ун) [16, c. 192-196].  Переважна 
більшість із них − це авторитетні 
англійські судді, а їх погляди, що 
становлять собой правову док-
трину, формувалися саме під 
впливом судової практики, як і 
сучасні систематизовані правові 
доктрини, як-от: доктрина (прин-
цип) обов’язковості додержання 
прецеденту – stare decisis;  док-
трина  політичного питання у 
США, та ін. [13, c. 24-34].  

Спираючись на вищенаве-
дене, зазначимо  що на сьо-
годнішній  день судді й адво-
кати відіграють важливу роль у 
державному, правовому й по-
літичному житті країн,  право-
ві системи яких належать до 
англо-американської правової 
сім’ї. Це зумовлено тим, що елі-
та англійських та американських 
юристів задає тон у суспільному 
процесі розвитку держав розгля-
дуваної системи (традиції) [14, 
c. 295]. Саме юристи-практики 
приймали рішення, які згодом 

ставали обов’язковими до вико-
нання і служили орієнтиром при 
вирішенні судами аналогічних 
справ в майбутньому.

Отже, як сам юрист, так і 
спосіб його думок, стиль діяль-
ності й поведінки, професійна 
практика залежать від ступеня 
розвитку політичної і правової 
системи держави, економічно-
го й духовного життя, правової 
свідомості й менталітету насе-
лення, конкретно-історичного 
суспільства, а також від попиту 
на ринку професійних послуг, 
міри, так би мовити, «привати-
зації» своїх функцій, тобто пере-
творення їх на засіб реалізації 
власних інтересів [6, c. 12]. На 
сьогодні цілком очевидно, що 
без незалежного й висококвалі-
фікованого юридичного корпусу, 
орієнтованого на забезпечення в 
країні верховенства права і прав 
людини, на зміцнення законнос-
ті і правопорядку,  неможливо  
дійсно побудувати демократич-
ну, соціальну і правову державу, 
а також ефективно  виконувати  
основні завдання й цілі, які ста-
вить перед собою суспільство. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ В ПРАВОВЫХ СЕМЬЯХ МИРА 
Хаустова М.Г.

В статье проанализированы роль и значение юридических профессий  в становлении и 
развитии правовых семей современности. Выделены виды юридической деятельности − на-
учная, правоприменительная и другие, их влияние на формирование романо-германской и 
англо-американской правовых семей. 
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LAW PROFESSIONS ON THE WORLD  LEGAL  FAMILIES
Haustova M. G.

The role and importance of law professions as to the formation and development of present 
legal families  are  analyzed in  the article. Besides,  such kinds  of law activities as scientifi c and  
law  applicating ones are indicated and their infl uence on the formation of romano-german and 
English-american legal families is shown.
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