
Розділ 4  Джерела права романо-германської правової сім'ї

 

  

  

§ 1. Норми права в романо-германській сім'ї

  

  

У всіх країнах романо-германської сім'ї норму права розуміють, оцінюють і аналізують
однаково. На думку Р. Давида, цей аспект є одним з найважливіших елементів єдності
романо-германської правової сім'ї при всій її географічній довжині1.

  

Особливості правових норм у романо-германському праві 1. Загальний характер.
Вважається, що норма права в універсальній формі встановлює для невизначеної
кількості випадків, які правові наслідки настають за тих чи інших фактичних обставин, що
описуються абстрактно2. Прагнення до створення абстрактних правових норм нарівні з
бажанням охопити всі сфери права якісно структурованою нормативною системою є
однією з особливостей правового стилю романського та германського права3.

  

Роль норми права як загального керівництва у вирішенні конкретних справ відповідає
романо-германській традиції, згідно з якою право розглядається як модель соціальної
організації. Норма права дозволяє законодавцю в необхідних випадках ефективніше
втручатися в ситуації і навіть орієнтувати суспільство на досягнення певних цілей. З
цього випливає, що норма права має більше значення за правило, встановлене для
застосування суддями в конкретній справі.

  

Важливою проблемою для романо-германської сім'ї є визначення оптимального ступеня
узагальненості норм права, оскільки від її вирішення значною мірою залежить
ефективність права. Фахівці зазначають, що норми права не повинні бути занадто
загальними, оскільки в цьому разі вони припиняють бути досить надійним керівництвом
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для практики, проте не повинні бути і надмірно деталізованими, бо вони призначені
регулювати саме тип відносин, а не застосовуватися як судове рішення, тільки до
конкретної ситуації.

  

Ступінь узагальненості норми права не є однаковим для всіх галузей
романо-германського права. Так, конкретизація норм публічного права повинна бути
максимальною. Це необхідно насамперед для того, щоб звести до мінімуму можливе
свавілля державних органів при тлумаченні цих норм. А в приватному праві, де немає
великої потреби нав'язувати суб'єктам права тверді юридичні рішення, конкретизація
норм може бути мінімальною, і тому допускається високий ступінь узагальнення1.

  

2. Значна роль юридичної науки у створенні норм права. Юридична наука традиційно
займається упорядкуванням і систематизацією рішень, що приймаються у конкретних
справах. Вона виявляє з маси конкретних справ чіткі основні принципи, загальні засади,
якими в майбутньому можуть керуватися судді та юристи-практики. Завдяки
формулюванню правових норм науковцями юридична практика звільняється від
невідповідних або зайвих елементів.

  

3.         Пріоритет норм, що містяться в законодавстві.

  

Юристи романо-германської сім'ї сприймають право як розгалужене й величезне
зібрання письмових текстів, що мають значення закону. Така увага до закону не є
випадковою. Закон являє собою найприйнятнішу форму для втілення норм права як
загальних правил поведінки. Річ у тім, що закон має загальний і неперсоніфікований
характер: він застосовується щодо всіх, хто відповідає його умовам, з моменту набрання
ним чинності та до його скасування1. Особливе значення в романо-германському праві
мають норми, що містяться в конституційних актах і кодексах. Наприклад, завдяки
кодексам управі з'являються досить загальні, систематизовані, легкодоступні для пошуку
і розуміння правила, на основі яких судді і громадяни, доклавши мінімальних зусиль,
можуть визначити, яким чином повинні вирішуватися ті чи інші проблеми2.

  

4.         Своєрідність зв'язку з судовою практикою. Ця своєрідність полягає, по-перше, в
офіційному запереченні судової нормотворчості. У країнах романо-германської правової
сім'ї на відміну від країн загального права суди лише інтерпретують пов'язані з кожним
конкретним випадком заздалегідь підготовлені тексти законів. Тому вважається, що
судові рішення є наслідком розуміння законів судами3.

 2 / 26



Розділ 4  Джерела права романо-германської правової сім'ї

  

По-друге, судова практика суттєво впливає на право за допомогою тлумачення його
норм. Н орма права в романо-гер-манській правовій сім'ї не регламентує деталі, оскільки
пра-вотворець не може точно передбачити розмаїття конкретних справ, що виникають у
практиці і що в майбутньому підпадатимуть під її регулювання. Загальний характер
норми права автоматично збільшує роль судді в її тлумаченні, обумовлюючи надання
суддям широких дискреційних повноважень при застосуванні норм і відкриваючи простір
для

  

творчого розширювального тлумачення. Тому роль судді в сім'ї романо-германського
права не обмежується лише «роботою рота, завдяки якому говорить закон»1.

  

Отже, для того щоб мати повне уявлення про право в країнах романо-гермаї іської
правової сім 'ї, недостатньо знати лише зміст норм права. Право в країнах
романо-германської сім'ї складається не тільки з законодавчих норм; воно включає
також так звані «вторинні правові норми», що створюються в судовій практиці завдяки
тлумаченню суддями законодавчих норм і уточнюють та доповнюють ці норми. Норма,
створена законодавцем, — то лише ядро, навколо якого обертаються «вторинні правові
норми»2.

  

Суди, усуваючи прогалини в законах, нерідко виступають як «заступники» законодавця.
Наприклад);, у річному звіті Федерального верховного суду Німеччини за 1996 рік
зазначається, що жоден юрист уже не сумнівається в тому, що в усі часи чинне право є
сумішшю законодавчих норм і суддівського права та що право, втілюючись у судових
рішеннях, ніколи повністю не збігалося з положеннями законодавства. Обговоренню
підлягає лише питання про кордони суддівського права, але не його існування.
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§ 2. Джерела права в романо-германській сім'ї, їх види

  

У романо-германській правовій сім'ї не мас єдиного уявлення про джерела права і про
їхнє співвідношення між собою. Кожна з численних правових систем, які становлять ию
сім'ю, має свої специфічні риси, обумовлені історичними і національними традиціями,
особливостями правової культури й іншими факторами. Більш того, питання про поняття
джерел права є досить складним і дисусшним навіть усередині кожної національної
правової системи Відповідь на нього змінюється час від часу і залежить від галузі права,
щодо якої вона надається, гак і від філософських та правових поглядів кожного автора

  

Поняття «джерело права» належить до групи правових понять, які, на думку О О
Рубанова, є метафорами1 Понягтя-метафора «джерело права» походить з античного
Риму Автором цього понятія вважається Тит Лівій, який писав, що Закони XII таблиць є
«джерелом усього публічного та приватного права» (sons omm pubhee pnvat juris) Таким
чином, конкретна правова форма — Закони XII таблиць — була названа джерелом права
Можливо, таке порівняння породжене прикладом римських святих водних джерел, що
живлять землю Ти г Лівій запропонував визнати нормативний акт джерелом, що
«живить» правовідносини Поступово такий метафоричний підхід трансформувався в
юридичне поняття «джерело права»

  

У романо-германському праві термін «джерело права» є багатозначним. Так, наприклад,
Ж -Л Бержель позначає цим терміном змістовні (сутнісні) та формальні джерела права
На дум ку французького вченого, змістовні (сутнісні) джерела права — це передусім
творчі сили права, моральні, філософські, релігійні, політичні, соціальні та ідеологічні
принципи, які покладені в основу правових норм і обумовлюють їх зміст У свою чергу
формальні джерела права — це способи формування правових норм, тобто прийоми та
акти, за допомогою яких правила стають складовою частиною позитивного права і
набувають статусу норм права2

  

Джерела права в цій сім'ї традиційно розглядаються не в одному окремо узятому

 4 / 26



Розділ 4  Джерела права романо-германської правової сім'ї

(історичному, соціологічному, філософському, формально-юридичному) аспекті, а в
сукупності кількох сторін, що доповнюють одна одну1. Якби при розгляді, наприклад,
джерел німецького права автори обмежилися лише формально-юридичним підходом,
згідно з яким визнаються тільки два види джерел права — закони і звичаєве право, то з
поля зору зникли б такі неформальні джерела права, як правова історія, правова
доктрина, загальні принципи права, судова практика, що протягом багатьох століть
суттєво впливають на німецьке право. А це створило б якоюсь мірою перекручену
картину сучасної правової системи Німеччини.

  

Проте, незважаючи на різноманітність підходів до визначення поняття «джерело права»,
в романо-германській правовій сім'ї традиційно домінує формально-юридичний підхід1.
Так, нідерландські юристи визначають джерела права як форми виразу позитивного
права, які мають  значення обов'язкових засобів ознайомлені з чинним правом.

  

Слід звернути увагу на те, що серед джерел права у формально-юридичному значенні
провідна роль незмінно належить законові. На думку Р. Давида, законодавство — це
першорядне, майже єдине джерело права у країнах романо-германської правової сім'ї.
Інші джерела права посідають підлегле та малозначне місце порівняно з класичним
джерелом права — законом4.

  

Для всіх правових систем романо-германської сім'ї загальними є такі джерела права:

  

1)         нормативно-правові акти;

  

2)         правові звичаї;

  

3)         міжнародні договори;

  

4)         загальні принципи права;
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5)         правова доктрина;

  

6)         судова практика (судові прецеденти).

  

Вони можуть бути класифіковані за різними критеріями, а саме:

  

1.         Залежно від формальної обов'язковості джерела права можна класифікувати на
формально-обов'язкові (писані) та неформальні (неписані).

  

До формально-обов'язкових джерел права належать, насамперед, нормативно-правові
акти, міжнародні договори та правові звичаї. Вони відіграють визначальну роль у всій
системі романо-германського права.

  

Неформальні джерела (зокрема, правові доктрини, судова практика) в суто юридичному
значенні не є обов'язковими, проте суттєво впливають на процес розвитку й
удосконалення права.

  

2.         Залежно від юридичної сили, соціального значення і ступеня поширеності
вирізняють первинні та вторинні джерела права.

  

Первинними джерелами в усіх країнах романо-германського права є нормативні акти і
звичаї з безсумнівною перевагою перших. Іноді первинними джерелами вважаються
також загальні принципи права. Первинні джерела завжди мають обов'язкову юридичну
силу, відіграють значну роль у соціальному житті, закріплюють найважливіші норми
романо-германського права.

  

Вторинні джерела можуть мати певну юридичну вагу лише тоді, коли відсутні первинні
джерела або ж коли вони є неповними чи неясними. їх використання не є юридично
обов'язковим. До вторинних джерел романо-германського права належать судові
прецеденти, наукові роботи відомих уче-них-юристів (доктрина) й інші неформальні
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джерела права1.

  

3.         Залежно від способу формування всі джерела романо-германського права
поділяються на дві групи:

  

—        джерела, що їх формують законодавчі і виконавчі органи держави
(нормативно-правові акти);

  

—        джерела, що їх формує суспільство (наприклад, правові звичаї, правові доктрини).
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§ 3. Нормативно-правові акти в романо-германській сім'ї

  

 

  

При характеристиці джерел романо-германського права основну увагу завжди
приділяють нормативно-правовим актам. Це обумовлюється тим, що в країнах
романо-германської сім'ї вони є стрижневими, основою всього національного права.

  

У західній юридичній літературі нормативно-правові акти найчастіше узагальнено
називають письмовими актами, формальними (формально-юридичними) актами або ж
просто — законами в широкому значенні. Ці акти приймаються не тільки законодавчими
органами, але й виконавчо-розпорядницькими, адміністративними органами, а також на
референдумі.

  

Звісно, характер, назва і види цих актів у різних країнах романо-германського права є
різними. Проте нормативно-правовим актам, що діють у межах цієї правової сім'ї, все ж
таки можна дати загальну характеристику:

  

1. Нормативно-правові акти, а не будь-яке інше джерело права, найсуттєвіше впливають
на розвиток цієї правової сім'ї на сучасному етапі. Починаючи з XIX століття
нормативно-правові акти охоплюють у країнах романо-германської сім'ї практично всі
аспекти правопорядку, містять переважну більшість норм права. Ця тенденція
спирається на традицію писаного права, на принципи демократії, а також на ідею, згідно
з якою законодавство є найкращим технічним засобом для встановлення точних та
зрозумілих людям юридичних правил1.

  

Обсяг регулювання за допомогою нормативно-правових актів у країнах
романо-германського права є таким великим, що правники сьогодні вже говорять про
проблему девальвації законодавчих норм. Так, станом на кінець 1998 року у ФРН чинне
федеральне право містило приблизно 1900 первісних законів (нових законів, що вперше
регулюють
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суспільні відносини певного виду) та 3000 первісних нормативних постанов (актів, що їх
видають виконавчі органи влади). Первісні закони містили близько 45 тисяч окремих
приписів, нормативні постанови — приблизно 37 тисяч1.

  

2.         Нормативно-правові акти поєднує насамперед те, що вони:

  

а)         є результатом правотворчої діяльності органів законодавчої і виконавчої влад;

  

б)         містять норми права — розраховані на багаторазове застосування правила
загального характеру, які адресуються не одній якійсь людині, а відразу багатьом,
поіменно не перерахованим. Отже, нормативно-правові акти встановлюють невичерпні
та неперсоніфіковані правила;

  

в)         мають загальнообов'язковий характер, забезпечуються й охороняються
державою;

  

г)         існують завжди тільки в письмовій формі.

  

3.         Всім країнам романо-германської правової сім'ї відоме поняття закону, що,
безперечно, є найважливішим джерелом серед нормативних актів2, та поняття
підзаконного акта, який приймається виконавчою владою на виконання закону.

  

Основу ієрархії джерел права становить класична піраміда — конституція, закон і акт
виконавчої влади. Вона є результатом поєднання принципу законності, принципу поділу
влади і демократичного принципу: відповідні компетенції виконавчої та законодавчої
влади надаються конституцією, яка підкоряє виконавчу владу законодавчій, оскільки
законодавча влада представляє народ, який є джерелом влади3.
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4.         У кожній державі існують пірамідальні системи підзаконних актів, на вершині яких
бувають акти, прийняті урядом в особливо урочистій формі, потім звичайні урядові акти,
акти міністрів та їх підлеглих, і, крім того, акти місцевої влади.

  

У країнах, що належать до романо-германської правової сім'ї, сьогодні можна помітити
тенденцію підвищення значення підзаконних актів. У цих країнах визнають, що в
недостатньо важливих галузях законодавча процедура є занадто обтяжливим джерелом
права. Тому правове регулювання питань, що виникають у цих сферах, слід віднести до
компетенції органів виконавчої влади. Приміром, у Франції та ФРН підзаконні акти
визнаються повноцінним джерелом навіть кримінального права1.

  

У багатьох країнах Європи також існує поняття самостійного підзаконного акта
(регламенту) як різновиду підзаконного акта, що прийнятий не на виконання закону. У
Франції, наприклад, такими актами є регламентарні акти, які згідно зі ст. 37 Конституції
Франції видаються виконавчо-розпорядницькими органами в особі уряду, міністрів, а
також уповноважених органів адміністрації різних рівнів з питань, що не входять до
сфери законодавства.

  

Країнам романо-германського права відоме також поняття актів делегованого
законодавства. Важливо звернути увагу на те, що деякі з актів делегованого
законодавства мають силу закону.

  

Прикладом цього різновиду підзаконних актів у Франції є ордонанси — акти, прийняті
урядом з дозволу парламенту після отримання висновку Державної Ради з питань, що
зазвичай належать до галузі законодавства. Згідно зі ст. 38 Конституції Франції
ордонанси підлягають затвердженню парламентом, після чого вони набувають сили
закону і можуть бути змінені тільки останнім.

  

В Італії актами делегованого законодавства є так звані законодавчі декрети, що
видаються урядом згідно зі ст. 76 Конституції в порядку здійснення законодавчої
функції, делегованої йому парламентом, який визначає принципи та керівні критерії
такою делегування. Ці акти приймаються на обмежений час і стосуються певного кола
питань. Уразі особливої необхідності й терміновості ст. 77 Конституції Італії уповноважує
уряд приймати на свою відповідальність тимчасові розпорядження, які мають силу
закону. Того ж дня ці акти повинні бути подані до парламенту для їх затвердження. Якщо
розпорядження протягом 60 днів після їх опублікування не отримали законодавчого
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затвердження, вони втрачають чинність з моменту видання.

  

Схожа ситуація складається і в Іспанії. Так, згідно зі ст. 82 Конституції Генеральні
кортеси (нижня палата Парламенту) можуть делегувати урядові повноваження видавати
в конкретній галузі і на певний строк законодавчі декрети — нормативні акти, що мають
силу закону. У надзвичайних і термінових випадках уряд може видати декрети-закони —
тимчасові законодавчі акти, що повинні негайно передаватися Конгресу на обговорення
та голосування. Відповідно до ст. 86 Конституції Конгрес повинен протягом 30 днів
затвердити або скасувати декрет-закон.

  

 

  

  

  

  

 

  

§ 4. Закон як джерело права в романо-германській сім'ї

  

 

  

Як зазначалося, закон є найважливішим джерелом серед нормативних актів.
Особливостями закону в сім'ї романо-германського права є:

  

1) розуміння закону в широкому і вузькому значеннях. У широкому (матеріальному)
значенні закон у країнах романо-германського права протиставляється звичаю. У цьому
разі законом називають будь-який нормативно-правовий акт, що містить правові приписи
загального характеру і виходить від уповноважених на їхнє видання центральних і
місцевих, законодавчих і виконавчих державних органів. У вузькому (формальному)
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значенні закон — це акт, що виходить від законодавчого органу країни, прийнятий
відповідно до встановленої процедури і має вищу юридичну силу;

  

2)         регулювання законами найважливіших суспільних відносин;

  

3)         перебування законів на вищому щаблі в Ієрархії джерел права;

  

4)         наявність загальних принципів побудови системи законів. Так, практично у всіх
країнах романо-германсько- го права вирізняють конституційні закони (конституції),
кодекси та поточні закони.

  

У всіх країнах романо-германського права існують писані конституції, за нормами яких
визнається особливий авторитет. Вони, за вдалим висловом К. Хессе, є основним планом
правового оформлення життя суспільства, що базується на певних продуманих
принципах1, Конституція розглядається як Основний закон певної держави, ядро всієї
правової системи, юридична база для поточного законодавства, образно кажучи, як
закон законів. Вона містить сукупність конституційних норм, інститутів та принципів, що
регулюють організацію державної влади, взаємовідносини цієї влади, суспільства та
індивідів. Важливе завдання конституції — обмежити державну владу. Основна
юридична риса конституції як Основного закону — її верховенство, що означає
пріоритетне становище конституції в системі джерел права, яке забезпечується
особливим порядком її прийняття і зміни, а також наданням їй найвищої юридичної сили.

  

Особливий характер конституції підтверджується, зокрема, тим, що видання і
застосування законів у більшості країн романо-германського права незмінно
супроводжується судовим контролем за їх конституційністю. На початку 90-х років XX
століття лише дві європейські держави, що належать до романо-германської правової
сім'ї, — Люксембург та Нідерланди — не мали жодної форми судового контролю за
конституційністю законів. Однак у цих країнах, особливо в Нідерландах після перегляду
Конституції в 1982 році, міркування предметної конституційності посідають чільне місце в
парламентських дебатах.

  

У XIX—XX століттях значного поширення у країнах романо-германського права набула
кодифікація. Вона дозволяє упорядкувати норми права шляхом переробки чинного
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законодавства і створення в процесі правотворчості єдиного, логічно, юридично і
соціально цілісного, внутрішньо і зовнішньо узгодженого нормативно-правового акта.
Практично в усіх країнах романо-германського права ми знаходимо п'ять основних
кодексів: кримінальний, цивільний, кримінально-процесуальний, цивільно-кримінальний
та комерційний (торговельний).

  

Розглядаючи питання про статус кодексів у романо-германському праві, слід зазначити,
що юридично кодекси не мають пріоритету порівняно з поточними законами (крім
випадків, коли законодавець прямо не передбачив інше в тексті кодексу). Проте
традиційно кодекси серед юристів мають підвищений авторитет. Це пояснюється низкою
їх 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 досить велику сферу відносин;

  

3)         кодекс є підсумком удосконалення законодавства, зведеним актом,
упорядкованою сукупністю взаємозалежних приписів. Він є єдиним, внутрішньо
пов'язаним документом, що містить як перевірені життям, суспільною практикою чинні
норми, так і нові правила, обумовлені динамікою життя, потребами розвитку суспільства;

  

4)         кодификація спрямована на створення більш стійких, стабільних норм,
розрахованих на тривалий період їхньої дії;

  

5)         кодифікований акт звичайно очолює систему взаємозалежних нормативних актів,
що утворюють певну галузь, підгалузь або окремий інститут законодавства;

  

6)         акт кодификації завжди є значним за обсягом, має складну структуру. Це
своєрідний укрупнений блок законодавства, що забезпечує більш чітку побудову системи
нормативних приписів, а також зручність їх використання.

 13 / 26



Розділ 4  Джерела права романо-германської правової сім'ї

  

Зрозуміло, що наявність загальних принципів побудови системи законів зовсім не
виключає їхніх національних особливостей. Зокрема, ці особливості можуть виникати
залежно від державного режиму, форми правління, форми державного устрою,
історичних обставин й інших факторів, що існують у тій чи іншій країні. Так,
федеративний устрій держави значною мірою впливає на процес побудови системи
законів у Швейцарії, Німеччині, Бельгії та інших держав.

  

Конституції багатьох країн романо-германського права передбачають можливість
прийняття спеціальних різновидів поточних законів і встановлюють особливі вимоги до
цих актів. До різновидів поточних законів можна віднести, зокрема:

  

а)         у Франції — програмні закони, що визначають цілі економічної й політичної
діяльності держави; органічні закони, що приймаються у випадках, передбачених
Конституцією; фінансові закони, що визначають доходи та видатки держави; закони про
фінансування соціального забезпечення;

  

б)         у ФРН — рамочні закони, що містять загальні приписи Федерації, які
конкретизуються в земельних законах; закони про порядок виконання/застосування, що
приймаються на виконання міжнародного договору або норм європейського права;

  

в)         в Іспанії — органічні закони, тобто закони, що стосуються розвитку основних прав
і свобод, закони, що схвалюють статути автономій, закони, що встановлюють порядок
загальних виборів, а також усі інші закони, передбачені як такі Конституцією; базові
закони, що визначають умови делегування законодавчих повноважень від парламенту до
уряду.

  

  

 

  

 14 / 26



Розділ 4  Джерела права романо-германської правової сім'ї

  

  

  

 

  

§ 5. Загальні принципи в романо-германській правовій сім'ї

  

 

  

Загальні принципи— це положення (правила) об'єктивного права, які можуть
втілюватися, а можуть і не втілюватися в законодавстві, але обов'язково застосовуються
в судовій практиці і мають досить загальний характер1.

  

У романо-германській правовій сім'ї загальним принципам права надають великого
значення. їх навіть можуть наділяти статусом первинних джерел права.

  

Пояснимо причини визнання загальних принципів самостійним джерелом права. Як
відомо, в жодній з правових систем законодавство чи інші джерела писаного права
неспроможні дати відповідь на всі питання, що виникають у судах. Таким чином, судці
повинні створювати правові норми для вирішення проблем, які постають перед ними.
Проте якщо нормотворча роль суддів стає надмірно помітною, їх можуть звинуватити в
перевищенні повноважень і викривленні законодавства. І тут на допомогу приходить
концепція, розроблена у країнах романо-германського права, згідно з якою правові
норми можуть бути виведені не тільки з нормативно-правових актів, але й із загальних
принципів права. Це дає можливість судам застосовувати право навіть в умовах
відсутності відповідних правових приписів2.

  

Рисами загальних принципів є:
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1. Існування принципів як у самому законі, так і поза законом. У першому випадку вони
виводяться з норм позитивного права, а в другому — з правопорядку, що існує

  

в країні. Отже, загальні принципи не обов'язково відтворюються в нормах позитивного
права. Це дає підстави виокремлювати загальні принципи, закріплені в законодавстві, та
загальні принципи, не передбачені законом.

  

1. їх формулювання і визнання судовою владою. Як зазначає Ж.-Л. Бержель, хоча суддя
завжди намагався позбутися ролі автора загальних принципів, ми не можемо не бачити в
них його, судді, нормативної влади1. Головним джерелом загальних принципів є судова
практика. Вона бере свої принципи з закону або зі звичаїв за допомогою тлумачення.
Посилання на деякі принципи, наприклад на принцип справедливості, зустрічається у
практиці Касаційного суду Франції вже в XIX столітті, коли суд обґрунтовував рішення
щодо незаконного збагачення.

  

3.         Панування загальних принципів над позитивним правом. Звичайні правові норми є
лише окремими випадками їх застосування або виключеннями. Саме на рівні принципів
різні сфери правопорядку і різні правові системи виявляють свою єдність. Загальні
принципи права є концентрованим виразом найважливіших сутнісних рис та цінностей,
що притаманні цій системі права. Вони виконують, образно кажучи, функцію головних,
опорних елементів конструкції будь-якої юридичної будівлі. Принципи є ідейною основою
для позитивного права, визначають стратегічний напрямок розвитку правової системи.

  

4.         Загальний характер. Дія принципів на відміну від інших правил, що створюються
судовою владою, зазвичай поширюється за межі окремих галузей права.

  

5.         Владний характер, суворість і обов'язковість їх застосування.

  

Принципи, закріплені в законодавстві. Наприклад, у Франції в Декларації прав людини і
громадянина 1789 року і в наступних конституційних актах закріплені, зокрема, такі
принципи, як принципи прихильності правам людини, принципи національного
суверенітету, принцип визнання забороненими лише тих діянь, що є шкідливими для
суспільства. Конституція Іспанії закріплює, наприклад, принцип законності; принцип,
відповідно до якого встановлюється ієрархія нормативних актів; принцип відсутності
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зворотної сили в норм, що містять санкції, які не сприяють здійсненню особистих прав
або обмежують їх.

  

Загальні принципи, не передбачені законом. Так, Федеральний верховний суд і
Федеральний конституційний суд Німеччини у своїх рішеннях зазначають, що
конституційне право не є обмеженим текстом Основного закону, а включає також деякі
загальні принципи, які законодавець не конкретизував у позитивній нормі. Отже,
німецькі суди визнають існування надпозитивного права, що зв'язує навіть установчу
владу законодавця. Наприклад, для визнання відповідності законів та інших правових
актів конституційним правам і свободам громадян Конституційний Суд ФРН
використовує принцип пропорційності, відповідно до якого органи державної влади не
можуть накладати на громадян зобов'язання, що перевищують установлені межі
необхідності, яка випливає з публічного інтересу. Цей прямо не закріплений у Конституції
ФРН 1949 року принцип є суддівським критерієм визначення відповідності
(пропорційності) певній легітимній меті засобів, обраних державою і закріплених у
правових актах. Він складається з трьох основних положень:

  

1)         засоби, які обираються законодавцем у нормативно-правовому акті, повинні бути
оптимально спрямовані на досягнення легітимної мети;

  

2)         обрані засоби мають мінімально обмежувати гарантовані конституційні права і
цінності;

  

3)         зазначені в законі засоби повинні розумно й адекватно співвідноситися з цілями,
що переслідуються1.

  

Не передбачені законом принципи доводять підпорядкування права велінням
справедливості втому вигляді, як її розуміють у певну епоху й у певний момент. На думку
Р. Давида, жодна законодавча система не може обійтися без таких коригувань або
застережень; їхня відсутність може привести до розбіжності між правом і
справедливістю1.

  

Зв'язок низки принципів з уявленнями про справедливість не викликає сумнівів. Так,
вочевидь мають моральний контекст принцип щиросердя, принцип «fraus omnia
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corrumpil» (омана знищує всі юридичні наслідки); принцип «nemo auditur...», згідно з яким
жоден не може розглядати справу, у якій сам бере участь.

  

 

  

  

  

  

 

  

§ 6. Доктрина в романо-германській правовій сім'ї

  

 

  

Доктрина посідає важливе місце в системі джерел романо-германського права.
Протягом тривалого часу завдяки діяльності університетів доктрина була основним
джерелом права в романо-германській сім'ї. Так, використання глосів до Кодексу
Юстиніана протягом XII—XVII століть є прикладом безпосереднього авторитету правової
доктрини. Існувало навіть правило: «Те, що не приймається коментарем глосаторів, не
приймається судом» (quod non agnoscit glossa, поп agnoscit forum). Це правило доводить,
що наукові коментарі до Кодексу Юстиніана використовувалися як засіб обмеження
сукупності норм, на які можна було посилатися в італійських та германських судах, де
дозволялося посилання на римське право. Іншим прикладом є звичай, що згадувався в
попередньому розділі, направляти документи судової справи на розгляд юридичного
факультету того чи іншого університету, що мав авторитет у юридичних колах, — в
Галле, Грейсвальд або Ієну — заради отримання поради щодо правильного рішення2.
Лише нещодавно (у XIX ст.) з перемогою ідей демократії і кодификації першість доктрини
була замінена першістю закону.

  

У літературі, присвяченій аналізу джерел романо-германського права, термін «доктрина»
вживається у кількох значеннях:
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а)         як вчення, філософсько-правова теорія;

  

б)         як думки вчених-юристів з тих чи інших питань, що стосуються сутності і змісту
різних юридичних актів, з питань правотворчості й правозастосування;

  

в)         як наукові роботи найавторитетніших дослідників у галузі держави та права;

  

г)         як коментарі різних кодексів, окремих законів1. Сьогодні доктрина не визнається
джерелом права у

  

формально-юридичному значенні, а розглядається лише як вторинне джерело, що
фактично впливає на право. Необхідно зазначити, що доктрина впливає не тільки на
правозастосовну діяльність і на тлумачення чинного права, але й на законотворчість. На
думку професора Еннекцеруса, це пояснюється тим високим завданням, що стоїть перед
юридичною наукою, — прокладати шлях для законодавства.

  

Вплив доктрини на законотворчість обмежується такими основними напрямками:

  

1)         доктрина створює тезаурус (словник) правових понять, якими користується
законодавець;

  

2)         законодавці звертаються до доктрини при підготовці й обговоренні проектів
законів та інших нормативних актів;

  

3)         законодавець часто лише виражає ті тенденції, що установилися в доктрині, і
сприймає підготовлені нею пропозиції3.
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Характеризуючи вплив доктрини на правозастосування, компаративісти підкреслюють,
що для суддів континентального права цілком природним є звернення в процесі судових
розглядів до думки інших юристів, особливо до думки вчених. Як зауважують німецькі
юристи, суддя не відкине з легким серцем те, що усіма визнається правильним1. Тому
невипадково, що значний авторитет серед юристів романо-германського права має
доктринальне тлумачення законів.

  

Доктринальне тлумачення є науковим роз'ясненням правових актів, смислу та цілей
правових норм, що з'являється внаслідок теоретичних пошуків, наукового аналізу права.
Його сила полягає не у формальній обов'язковості, а в переконливості, в авторитеті і
високій кваліфікації осіб, що здійснюють це тлумачення.

  

Важлива роль доктрини в романо-германській правовій сім'ї пояснюється також ще й
абстрактним характером норм права. Для їх пізнання необхідна копітка дослідницька
робота, глибоке проникнення в суть питання, такі необхідні для роботи вчених-юристів.
Доктрина активно використовується вищими судовими інстанціями при вирішенні спірних
питань і при формуванні загальних підходів до застосування правових норм. Більш того,
в судовому процесі можливе пряме посилання на доктри-нальні висновки. Наприклад,
відомі випадки посилання в австрійському суді на наукові погляди Г. Кельзена .

  

Найяскравіше вплив доктрини на правозастосовний процес помітний у тих випадках,
коли суди під час розгляду справи зіштовхуються з так званими нетиповими ситуаціями.
Наприклад, нетиповими є ситуації, при яких відносини, що розглядаються, або взагалі не
врегульовані нормами права, або ж вони регулюються за допомогою не зовсім
зрозумілих, суперечливих норм. Прагнучи подолати прогалини і колізії в праві, суддя у
країнах романо-германського права обов'язково звернеться до доктрини. У цих випадках
сприйняття суддею притаманного доктрині творчого підходу до права є особливо
необхідним. Доктрина допомагає встановлювати аналогічну норму права, доводити
схожість життєвих ситуацій, висувати гіпотези субсидіарного застосування права,
визначати загальні засади, принципи права, придатні для тлумачення волі законодавця1.

  

Зрозуміло, що ступінь впливу правових доктрин на правотворчість і правозастосування,
так само як і форми його прояву в різних країнах романо-германського права, далеко не
завжди є однаковими. У Франції, наприклад, досить високо цінують доктрини, що
стосуються суто прикладних, практичних аспектів права, тоді як у Німеччині та Італії
частіше віддають перевагу фундаментальним доктринам, доктринам академічного, а не
прагматичного плану. Природно, що в ієрархії юридичних професій найпочесніші позиції у
Франції займають відомі судді, а в Німеччині та Італії першість належить професорам
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права і науковцям. Німецькі й швейцарські правознавці віддають перевагу постатейним
коментарям, що існують і у Франції, але там вони призначені тільки для практиків.
Кращим інструментом французьких юристів є курси або систематизовані підручники.
Виняток, напевне, становить тільки кримінальне право через особливу роль закону в цій
галузі права.

  

  

  

  

  

 

  

§ 7. Звичай у системі джерел романо-германського права

  

 

  

Питання про звичай як джерело права, а також про його місце серед інших джерел
романо-германського права є досить складним і суперечливим. У межах
романо-германської правової сім'ї існують два протилежні погляди на звичай. Так,
прихильники соціологічної концепції надмірно перебільшують роль звичаю в
романо-германському праві. Представники позитивістської теорії у свою чергу фактично
протиставляють звичай законові й зводять його роль у практичному плані нанівець. Слід
погодитися з Р. Давидом, який зауважує, що звичай у романо-германському праві не є
тим основним і первинним елементом права, як того бажає соціологічна школа, проте
ійого роль разом з тим аж ніяк не є такою незначною, як вважають позитивісти1.

  

Крім того, слід враховувати, що в конкретних правових системах романо-германської сім'ї
звичаї як джерело права відіграють неоднакову роль. Так, наприклад, в Іспанії (особливо
в Каталонії) звичай як джерело права відіграє досить важливу практичну роль, і,
природно, що в цій країні йому надають великого значення. А ось у Франції роль звичаю
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є досить незначною. У правовій системі Німеччини звичаї як джерело права також
майже зникають2.

  

Правовий звичай існує на всіх етапах розвитку романо-германського права. Проте його
значення в усіх країнах Європи поступово зменшується. Можна констатувати, що у
процесі формування розгалуженої правової системи суспільства, ускладнення
громадського життя закони і судові рішення потроху витісняють звичай з системи
джерел романо-германського права. І це не дивно. Як зазначає професор П. Г.
Виноградов, на ранніх стадіях історії права народний звичай таке ж природне явище, як,
скажімо, характерна в дитинстві особлива (дитяча) вимова та поведінка. Проте
намагатися зв'язати далеко просунуту цивілізацію рудиментарними звичаями було б так
само безглуздо, як одягати дорослу людину в дитячий костюм. Тому не є ані
незвичайним, ані прикрим той факт, що в розвиненому суспільстві право все більше стає
спеціалізованою галуззю професійних юристів.

  

Певний вплив на процес історичної девальвації звичаїв мала компіляція величезної
кількості звичаїв, що проводилася у європейських країнах у XV—XVII століттях. Так,
король Франції Карл VII віддав розпорядження, щоб звичаї були викладені в письмовій
формі (Монтіль-ле-Турський наказ 1453 p.). Звичаї міста Парижа записувалися двічі: в
1510 та 1580 роках. Компіляція полягала в систематизації здавна сформованих, досить
різнорідних і суперечливих звичаїв. Це значно спрощувало їхнє використання в
суддівській та іншій правозастосовній діяльності. Однак, пристосовуючи старі звичаї до
нових умов, примусово модернізуючи їх, компіляція підривала споконвічно закладений у
звичаях природний потенціал, зводила їх до рівня простого законодавчого акта1.
Подальшому зменшенню значення звичаю як джерела права сприяла кодификація, що
широко проводилась у країнах Західної Європи в XIX—XX століттях і перетворила закон
на головне і майже єдине джерело права романо-германської сім'ї.

  

На третьому етапі розвитку романо-германського права остаточно визнається, що
звичай може розглядатися як джерело права лише після його інтеграції в позитивне
право, перетворення на його складову частину. Така інтеграція, або набуття звичаєм
правового характеру, пов'язана з визнанням (легітимацією) звичаю державою і
відбувається двома шляхами: судовим і законодавчим.

  

Судовий спосіб є основним. Як зауважує професор Еннекцерус, звичаєве право виникає
головним чином із судової практики2. У цьому випадку звичай сприймається і
застосовується судом, а рішення суду, що засноване на звичаї, забезпечується
примусовою силою держави. Таким чином, суд ніби озброює звичай юридичною
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санкцією. Без судового визнання звичай не є обов'язковим і, отже, не може вважатися
правовим.

  

Законодавче визнання відбувається за допомогою посилання в тексті
нормативно-правового акта на необхідність (можливість) використання певного звичаю.
У такий спосіб держава визнає вже сталі звичаї, наділяє їх юридичним характером,
роблячи їх обов'язковими для суду та вказуючи на умови їхнього застосування.
Наприклад, закон нерідко відсилає до місцевих звичаїв та звичаїв окремих професій1.

  

Таке становище не виключає повністю звичай зі складу джерел права, проте призводить
до того, що він сьогодні має переважно допоміжний характер. Звичай зберігає за собою
лише те місце, яким йому хочуть поступитися офіційні джерела права2.

  

Р. Давид розрізняє такі різновиди 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 законодавчої влади1. У деяких національних
правових системах ці звичаї навіть законодавчо забороняються.
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§ 8. Судова практика в романо-германській правовій сім'ї

  

 

  

У сучасній юридичній літературі зазначається, що суди у країнах романо-гермапського
права досить активно впливають на норми права у прямій та непрямій формах. Так, суди
безпосередньо впливають на саме існування норми права, коли заважають набранню її
чинності, визнають її нечинною або такою, що не підлягає застосуванню. Йдеться
переважно про роботу конституційних судів, що здійснюють попередній та наступний
контроль за конституційністю нормативних актів. Непрямий вплив полягає в тому, що
вищі судові інстанції контролюють тлумачення норм права, здійснене звичайними судами
під час розгляду конкретних справ2.

  

Питання про можливість судової правотворчості вирішується у країнах
романо-германського права по-різному. Це обумовлено історичними традиціями (одні
країни заохочували розвиток прецедентного права, другі — обмежували його), а також
відповідною законодавчою регламентацією (закріпленням або забороною прецеденту як
джерела права).

  

Так, характерною рисою французької доктрини є так звана упорядкована концепція
правозастосування, що виникла ще за часів Французької революції. Згідно зі ст. 5
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Цивільного кодексу судді заборонено виносити рішення у вигляді положень загального
або регламентарного характеру. Це значить, що суддя у своєму рішенні не може
створювати норму права, яка буде застосовуватися в аналогічних випадках.

  

Проте заборона обов'язкової сили прецеденту не свідчить про незначну роль судової
практики у правовій системі Франції. Роль судді є основною в застосуванні закону, його
інтерпретації, заповненні існуючих прогалин, а також у його оновленні, оживленні чи
згладжуванні, тобто ігноруванні й протидії йому. Незважаючи на те що місія судді
передбачає підкорення закону, його застосування, суддя, виконуючи роль необхідної
об'єднуючої ланки між виданням норми права і його ефективним застосуванням,
насправді може дискримінувати закон. Тому стосунки між законодавчими та судовими
органами набувають іноді характеру бурі'.

  

У німецькій правовій традиції рішенням судів відводиться більаі значна роль, ніж у
Франції. До легітимних функцій німецького суду належить, зокрема, функція розвитку й
удосконалення права, що включає повноваження на правотворчу діяльність. У рішенні від
14 лютого 1973 року2 Федеральний конституційний суд Німеччини пояснює цю функцію
так: суддівська діяльність не зводиться лише до пізнання і виразу волі законодавця. Цілі
правосуддя можуть вимагати від судді вияву і реалізації в його рішеннях принципів, що
іманентні конституційному правопорядку, проте не знайшли втілення в тексті писаних
законів. Суддя не повинен вчиняти свавілля; його рішення повинні базуватися на
раціональній аргументації. Очевидно, що писаний закон не завжди виконує свою
функцію — справедливо вирішувати юридичні проблеми. У такому разі суддівське
рішення ліквідує цю прогалину виходячи зі здорового глузду та загальних уявлень про

  

справедливість. Завдання та повноваження у сфері правотворчості — але завжди в
межах конституції — ніколи не оскаржуватимуться суддями. Верховні суди визнали це з
самого початку. Федеральний конституційний суд визнавав це завжди1.

  

Дослідники підкреслюють, що німецька система судових рішень має змішаний характер,
якщо порівнювати її з французькою й англійською системами. На відміну від французької
в ній визнається необхідність правового обґрунтування рішення судді, в постановах
досить часто використовуються посилання на прийняті раніше рішення, проте на відміну
від англійської системи відсутня обов'язкова сила прецеденту, за винятком рішень
Федерального конституційного суду. Втім, німецькі фахівці говорять про існування
непрямої обов'язкової сили судового рішення: судді намагаються утримуватись від того,
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щоб їх рішення скасовувались вищими судовими інстанціями, оскільки це завжди
негативно впливає на їх судову кар'єру.

  

Правотворча роль судової практики офіційно визнається також в Іспанії, де ця практика,
що заснована на низці рішень Верховного суду Іспанії, формує так звану загальну
правову доктрину (doctrina legal). її порушення згідно з законом є однією з найважливіших
підстав для оскарження судових рішень до Верховного суду4.

  

До країн, що офіційно визнають і законодавчо закріплюють прецедент як джерело
права, належить також Швейцарія. У статті 1 Цивільного кодексу цієї країни вказується
на те, що в разі відсутності норм, які мають застосовуватись до справи, що розглядається
в законодавчих актах, суддя повинен вирішувати питання відповідно до існуючого
звичаєвого права. А у разі відсутності звичаю, —

  

відповідно до правил, які він створив би, коли б був законодавцем. У процесі здійснення
такого роду діяльності суддя не повинен виходити за межі, встановлені визнаними
правовими доктринами та нормами прецедентного права1. Роль судової практики
підвищується в тих країнах романо-германської правової сім'ї, які є членами
Європейського Союзу. Це пов'язано з тим, що в ЄС фактично визнаний прецедентний
характер рішень Суду ЄС та їх статус як найважливіших джерел європейського права2.
Оскільки європейське право визнається складовою частиною національного права
держав — членів ЄС, рішення Суду ЄС суттєво впливають на відповідні національні
правові системи.
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