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69. The Bank of Lithuania will coordinate the actions of banks in preparation for the 

pre-loading of cash euros. 

We deliberately made a very long quote, but we were able to consider in detail the 

entire chain of solution to this issue. 

All of the above allows us to say that the coordination norms in the banking law of the 

Republic of Lithuania optimally combine the economy of state and legal impact and the 

effectiveness of application. 

At the same time, the coordination norms in the banking law of the Republic of 

Lithuania are not devoid of certain shortcomings, the correction of which would 

significantly improve the quality of legal regulation in Lithuania as a whole. 

Firstly, one of the shortcomings of these norms is their fragmentation, that is, they are 

not provided for the resolution of most legal conflicts at various levels and are applied 

sporadically. 

Secondly, little attention has been paid to the methods and means of forms of 

coordination interaction that are stable in practice. 

Thirdly, these norms are not always supported by organizational, procedural norms, 

which reduces the level of their implementation due to the lack of elaboration precisely 

from the point of view of the execution process. 
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АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКА ПРАВОВА СІМ’Я: 

ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ 
 

Англо-американська правова сім’я – це сукупність національних правових 

систем, яким притаманне формування більшості норм права шляхом винесення 

судових рішень, тобто основним джерелом права є судовий прецедент, а право 

процесуальне превалює над матеріальним. У юридичній літературі існує декілька 

назв цієї правової сім’ї, а саме: англо-американська, англосаксонська (історична 

назва, яка вже практично не вживається), система загального права (Common Law), 

сім’я судейського права, сім’я прецедентного права та ін. 

Завдяки тому, що Британська імперія була великою державою-колонізатором, 

система загального права поширилася далеко за її межі. До англо-американської 

правової сім’ї належать Велика Британія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права» 
 

 

65 

 

більшість держав-членів Співдружності Націй (у минулому – Британська 

співдружність) та ін. Хоча деякі держави-члени Співдружності Націй лише частково 

перейняли загальне право, тому їм притаманна мішана правова система, яка має риси 

декількох систем (наприклад, Індія, штат Луїзіана в США, провінція Квебек у 

Канаді, Нігерія, Гамбія, Пакистан, Бангладеш та ін.). 

Традиційно англо-американську правову систему поділяють на 2 гілки: 

англійське право (англійська гілка) та право США (американська гілка). Основну 

роль відводять саме англійському праву, оскільки воно первинне, це базис, на якому 

розвивалися всі інші національні правові системи англо-американської правової 

сім’ї. Інша гілка – американська – хоча формувалася на основі англійського права, 

проте зараз суттєво від нього відрізняється. Процес формування американського 

права розпочався з утворенням північноамериканських колоній англійськими 

колоністами. Адже на той момент система англійського права була вже на високому 

та самодостатньому рівні розвитку. З часом перейняте англійське право в США 

почало розвиватися дещо в іншому руслі. Для розуміння сутності цієї правової 

системи варто розглянути та проаналізувати характерні риси англо-американської 

системи права. Отже, можна виокремити такі основні риси: 

1. Основним джерелом (формою) права є судовий прецедент. Основний масив 

норм, які застосовуються у судовому процесі, містяться не в нормативно-правових 

актах, а в попередніх судових рішеннях. Тобто суди (судді) здійснюють не лише 

правозастосування, а й – правотворення. А норми, що містяться в прецедентах, 

можуть не лише вирішувати конкретну справу по суті, створюючи нове положення, 

яке до цього було відсутнє, а й – тлумачити та роз’яснювати статті права, що діє.  

2. Наступність права. Досить яскрава риса англо-американської правової 

системи, яка проявляється, передусім у тому, що норми права з часом не 

втрачаються своєї юридичної сили. Всі прецеденти, що приймалися судами, 

публікуються та коли-небудь будь-який з них може бути застосований не зважаючи 

на свій «вік». Англійці пишаються цією рисою, адже вважають, що це показник 

стабільності загального права, його непохитності, непідвладності часу та людям. 

3. Відсутній чіткий поділ на галузі права, на публічне та приватне право. 

4. Масив правових норм загального права практично не кодифікований. 

5. Дві попередні риси тісно пов’язані з наступною, а саме: розвиток загального 

права юристами-практиками. Саме цим можна пояснити безсистемність, 

хаотичність, відсутність структурованості. Адже приймаючи певне судове рішення, 

що в подальшому перетворюється на судовий прецедент, судді мали на меті не 

створити загальнообов’язкове правило поведінки, а вирішити конкретну справу. 

6. Поділ на прецедентне та статутне право. Прецедентне право – це сукупність 

норм, що створюються суддями у процесі вирішення конкретних справ; статутне 

право – це сукупність норм, що створюються законодавчим органом – 

парламентом – або є результатом делегованого законодавства. Тобто, поруч із 

судовим прецедентом джерелом права є також і нормативно-правові акти, що 

створюються парламентом або іншим органом, якому парламент делегував таке 

повноваження. 
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7. Наявність загального права (Common Law) та права справедливості (Law of 

Equity). Норми загального права сформувалися внаслідок діяльності королівських 

судів. А право справедливості виникло при винесенні рішень лордом-канцлером і 

було покликане доповнити загальне право, яке формувалося Вестмінстерськими 

королівськими судами. При вирішенні справ лорд-канцлер застосовував канонічне 

право, загальне право, власне почуття справедливості для розширення меж 

справедливості загального права. Тобто воно є системою гнучкіших норм, створених 

перш за все внаслідок застосування такого принципу, як «суд по совісті, а не за 

традицією та звичаєм» [1, с. 131]. Фактично право справедливості – це доповнення і 

зміни до загального права. 

Розбіжність у сучасному судовому процесі за загальним правом та за правом 

справедливості на практиці проявляється лише в тому, що розгляд справи за 

загальним правом відбувається в присутності присяжних (jury) або без них, а за 

правом справедливості – тільки суддями, проте суддя може сформувати колегію 

присяжних з консультаційними повноваженнями. 

8. Незначна рецепція римського права. У сучасній науковій думці відсутня 

спільна позиція щодо факту рецепції римського права загальним правом.  

На думку деяких науковців, однією з рис англо-американської правової системи є 

«відсутність рецепції римського права», хоча пояснюючи цю рису, зазначаються, що 

про повну відсутність рецепції римського права не можна говорити, оскільки деякі 

прояви цього явища все-таки є [1, c. 130; 2, с. 15].  

Схожою є позиція Роско Паунда (Roscoe Pound), яку він висвітлив у своїй праці 

«The Spirit of the Common Law» (1921). На його переконання, англійські юристи не 

могли ігнорувати надбання римського права, деякі концепції та аналогії 

розроблялися та впроваджувалися ними в систему загального права, проте це не 

були фундаментальні речі, що могли кардинально вплинути та докорінно змінити 

загальне право. А суттєві розбіжності між англо-американською та романо-

германською (яка найбільше зазнала впливу римського права) правовими сім’ями 

дають підстави говорити про незначну рецепцію римського права [3, с. 4].  

Протилежною є позиція Х. Бехруза, який вважає, що «римське право неминуче 

вплинуло на розвиток англійського права, але в меншій мірі, ніж на розвиток 

романо-германського права. Англійське право дуже багато запозичувало від 

римського права: термінологію, правові методи, загальні поняття, загальні 

принципи, загальні цінності» [4, с. 318]. 

З огляду за вище сказане, вважаємо за доцільне говорити про незначну рецепцію 

римського права загальним правом. 
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