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Проаналізовано дослідження ґенези юридичної діяльності в англо-американській 
правовій сім’ї на прикладах “материнських” правових систем Англії та США, а також 
особливості діяльності юристів у різних сферах суспільного життя, різноманітність 
юридичних спеціальностей, форм і напрямків участі юристів у правотворчості, 
правозастосуванні, діяльності правоохоронних органів і правозахисних організацій, 
наданні юридичних послуг. 

Ключові слова: суддя, адвокат, коронер, баристер, солісітор, суд присяжних, 
правозахисники. 

 
Постановка проблеми. Стратегія дослідження особливостей юридичної діяльності в англо-

американській правовій сім’ї зумовлена трьома основними підходами: теоретичним, порівняльно-
правовим і прикладним. Перший орієнтований на аналіз та узагальнення становлення й розвитку 
теорії юридичної діяльності, зокрема, формування відповідного поняттєво-категоріального апарата, 
філософських, метатеоретичних і методологічних основ [7; 9; 11]. 

 
Аналіз дослідження проблеми. Філософським, теоретичним, методологічним та деонто-

логічним засадам осмислення юридичної діяльності присвятили свої праці В. Д. Бабкін, Є. В. Бур-
лай, С. Д. Гусарєв, Д. А. Керімов, А. А. Козловський, М. І. Козюбра, М.В. Костицький, С. І. Макси-
мов, В. П. Малахов, В. С. Нерсесянц, А.В. Поляков, П. М. Рабінович, В. М. Селіванов, О. В. Шмот-
кін. 

 
Метою статті є осмислення особливостей організації, призначення, форм і методів здій-

снення, перспектив розвитку юридичної діяльності в країнах англо-американської правової сім’ї. 
 
Виклад основного матеріалу. У країнах, які входять в англо-американську правову сім’ю, 

професія судді є однією з найповажніших та найважливіших серед усіх інших, оскільки судді – це 
переважно юристи-практики з великим досвідом роботи в юридичній сфері, які суттєво впливають 
на стан і розвиток правової реальності, що забезпечує цій професії повагу та високий рівень 
професійності. Так, впродовж тривалої історії англійських судів вони підтримували парламент у 
боротьбі з абсолютним захопленням влади однією особою – Монархом. 
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Високий статус суддів забезпечується й тим, що поряд з парламентом вони є, у певному 
розумінні, гарантом справедливого вирішення будь-якого життєвого спору. Тому серед науковців 
поширена точка зору, що судді мають “законодавчі” повноваження, які вони реалізують через 
доктрину прецеденту, а також шляхом тлумачення права [8, c. 295-296]. Такі повноваження дають 
можливість судді заповнювати прогалини у праві своїми власними рішеннями (прецедентами), що 
покладає додаткову відповідальність на суддів та висуває такі високі вимоги до суддів, які 
практикують у англо-американській правовій сім’ї. Судді Великобританії є незалежними від 
Парламенту і в процесі своєї діяльності діють на власний розсуд і навіть у випадках, коли суддя 
приймає в межах своєї компетенції певне рішення, вважаючи його чесним і справедливим, то він не 
несе юридичної відповідальності за свої дії [8, c. 296]. 

Судді країн англо-американської правової сім’ї підлягають лише одному виду контролю за 
їхньою діяльністю. Цей контроль здійснює судова колегія. Проте і її повноваження доволі незначні 
і полягають, переважно, у витребуванні звітів за певний період, як за вирішеними, так і за 
незакінченими справами. До повноважень вищезгаданої колегії належить і тимчасове переведення 
(за згодою з суддею, якого переводять) судді з посади на посаду за потреби її заміщення у випадках 
хвороби, звільнення інших суддів з посади або за потреби збільшити штат суддів у зв’язку з 
великою кількістю судових випадків. 

У деяких штатах США до вищезгаданого виду контролю за діяльністю суддів додається 
право старших за рангом суддів контролювати молодших колег та працівників судової установи 
взагалі. При цьому вони наділяються повноваженнями накладати дисциплінарні стягнення на 
порушників. Такі стягнення можуть варіювати: від усних зауважень чи бесід до відсторонення від 
виконання посадових обов’язків. У деяких випадках старшим суддям надаються повноваження 
відсторонювати від здійснення посадових обов’язків працівників суду, які не можуть їх виконувати 
за станом здоров’я, віком тощо, але такі повноваження даються в межах однієї судової установи та 
виключно щодо осіб, нижчих за рангом. 

Особливе місце в судовій системі Англії й Уельсу та в деяких інших країнах сім’ї загального 
права займає діяльність такої посадової особи, як коронер, якого за повноваженнями можна 
відносити як до поліцейської, так і до судової систем. До посадових обов’язків коронера входить 
встановлення причин смерті у випадку, коли ця смерть настала при незрозумілих та загадкових 
обставинах, або раптово, або у випадках, коли відомо, що загибель особи мала насильницький 
характер. 

Особливістю діяльності коронера є те, що після закінчення слідства по справі він передає її до 
спеціального так званого суду коронера, до складу якого зазвичай входить коронер та журі 
присяжних, обов’язком яких є визначення за власним розсудом причин смерті особи, але за 
певними колом справ коронер може виносити рішення самостійно. 

Посада коронера є виборною [1, c. 264]. Впродовж тривалого часу коронера обирали на 
зборах всіх фригольдерів окремого графства, але починаючи з 1889 р. обирає коронера рада 
графства. Вимоги до особи, яку висувають на посаду коронера, не мають професійно-юридичного 
характеру. Крім високих моральних та інтелектуальних якостей до коронера висувається одна 
обов’язкова вимога, яка стосується наявності нерухомого майна в графстві, де він збирається 
займати посаду, а тому діяльність коронера є більш правовою, ніж юридичною. 

Посада коронера не має вікових обмежень чи обмежень за терміном перебування на посаді. 
Зазвичай коронера обирають пожиттєво і зміщують із посади лише за умови неналежного 
виконання своїх обов’язків, зловживання ними чи грубих порушень законодавства країни. Посада 
коронера є оплачуваною. Розмір плати не є фіксованим і встановлюється кожні 5 років радою 
графства, яка обирала коронера на посаду [5]. 

Одним зі способів забезпечення неупередженості суддів є їхнє матеріальне забезпечення як 
під час роботи, так і після виходу на пенсію. Посадові оклади суддів відрізняються залежно від 
посади, яку вони обіймають, проте найнижча посада оплачується достойно. Наприклад, в Англії в 
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середньому оплата праці судді за рік становить близько 98000 фунтів стерлінгів, а річна заробітна 
плата суддів Апеляційного або Високого суду зростає вже до 150–170 тисяч фунтів стерлінгів. 

Матеріальне забезпечення судді після виходу ним на пенсію також доволі значне порівняно 
як з іншими професіями, так і з суддями інших країн. Законодавче регулювання пенсійного 
забезпечення суддів забезпечується “Judicial Pensions Act” 1981 р. (Акт про пенсійне забезпечення 
суддів 1981 р.), згідно з яким суддя отримує право на пенсію, як правило, після досягнення суддею 
70-річного віку, стажу роботи на посаді судді протягом 15 років і більше або внаслідок усунення від 
виконання обов’язків судді за станом здоров’я [3]. 

Правозахисники можуть виступати в різних іпостасях і виконувати різні види юридичної діяль-
ності. При цьому вони знаходяться на одній і тій самій посаді. Так, вони можуть виступати в якості: 

– представників клієнтів, виконуючи в даному випадку широкий спектр функцій, починаючи 
від надання консультацій, закінчуючи представленням клієнта в судовій гілці влади (найчастіше 
правозахисники у вигляді представників виступають від імені постійних клієнтів, тобто в даному 
випадку розуміється постійне надання різних видів правових послуг, включаючи адвокатські, 
консультативні, представницькі тощо); 

– радників, що інформують клієнта та допомагають йому зрозуміти сукупність його прав і 
обов’язків, які надаються та покладені на нього згідно з чинним законодавством, пояснюють 
особливості й визначають оптимальні шляхи здійснення клієнтом його прав і обов’язків;  

– адвокатів при відстоюванні позиції клієнта згідно з принципами і нормами змагальної 
системи; при цьому мається на увазі як представлення інтересів клієнта на судовому засіданні, так і 
в органах поліції, прокуратури тощо; 

– осіб, які ведуть переговори; у такому контексті правозахисники прагнуть досягти 
сприятливих для клієнта результатів під час різного виду переговорах, які можуть мати як 
цивільно-правовий (наприклад, різного виду угоди), так і кримінально-правовий (переговори з 
представниками прокуратури, суду, поліції з приводу представлення інтересів клієнта) характер, 
але при цьому правозахисники повинні використовувати виключно такі методи, які відповідають 
вимогам чесного ведення справи; 

– посередника поміж клієнтами, у даному випадку правозахисника, який прагне узгодити їхні 
інтереси, що розходяться, як радника, і меншою мірою діє як особа, котра має право говорити від 
імені кожного клієнта як її представник (включаючи випадки, коли правозахисник виступає від 
імені однієї зі сторін переговорів); 

– правозахисників, що виконують функції осіб, які оцінюють юридичні справи клієнта й 
доповідають про них клієнту або іншим особам, якщо це передбачено домовленістю або 
законодавством [2, c. 21]. 

Діяльність правозахисників, які здійснюють свою професійну діяльність на території 
Австралії, має певну відмінність, яка полягає в тому, що, хоча й там існує поділ на баристерів та 
солісіторів, але функціональні відмінності між цими двома професіями настільки неістотні, що 
солісітори мають право виконувати функції баристерів і навпаки [6, с. 7-8]. 

Розглядаючи правові функції правозахисників, слід зауважити, що наведене вище є спільним 
для всіх країн англо-американської правової сім’ї. Відмінністю є те, що в різних країнах можуть 
накладатися певні обмеження щодо тих, кому такий або інший вид компетенції належить. Так, на 
території Англії діяльність солісіторів не може поєднуватися з представництвом осіб у судових 
інстанціях (за вийнятком нижчих щаблів судової системи), своєю чергою, баристери не мають 
права вступати в переговори з клієнтами або виступати представниками на переговорах між 
клієнтами тощо. У США існує тільки одна посада правозахисників – адвокати, які, загалом, і 
виконують всі зазначені вище види діяльності. 

Слід також зазначити, що англійська правова система передбачає можливість виконання 
солісіторами функцій повірених та нотаріусів у діяльності із засвідчення документів, подій, фактів 
тощо. 
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Формально і на сучасному етапі у Великобританії відсутня вимога необхідності обов’язкової 
юридичної освіти для того, щоб практикувати у якості адвоката, але зазвичай особи спочатку 
отримкують університетську юридичну освіту, а вже після того намагаються отримати дозвіл 
практикувати в якості адвоката (баристера чи солісітора). Р. Давид, підкреслюючи вплив 
англійського права на професійну підготовку юристів, пише: “Англійські юристи ніколи не 
отримували освіти в університетах, і в наші дні в Англії немає необхідності закінчувати університет 
для того, аби стати адвокатом, повіреним чи суддею. Юристи традиційно формувалися практикою 
…” [10, с. 129]. 

Професійній відповідальності юристів у Великобританії приділяють увагу як професійні 
організації, так і державні органи країни, оскільки вони зацікавлені в підтриманні престижу, 
законності в діяльності та належного рівня виконання своїх обов’язків, а також в наданні правових 
послуг населенню країни юристами – професіоналами. У зв’язку з цим контроль за їхньою 
діяльністю здійснюють як загальні органи управління юристами (судові Інни, Правове суспільство), 
так і спеціально створені органи, зокрема, Дисциплінарний трибунал. Крім того, законодавство 
країни поклало обов’язок щодо нагляду за дотриманням етичних, професійних, правових норм 
поведінки юристами (незалежно від того, чи це баристер, чи солісітор) на самих юристів-практиків 
[8, c. 287, 288]. 

У Сполучених Штатах для отримання права на адвокатську діяльність особа, яка отримала 
юридичну освіту, складає спеціальний іспит, який визначає, чи придатна особа для практики в 
якості адвоката. Переважно у кожному штаті існують власні вимоги до адвокатів та до суті, 
процесу, виду екзаменів для допуску до адвокатської діяльності [4]. 

Важливим питанням, яке слід розглянути при дослідженні діяльності адвокатів, є особливості 
професійних організацій юристів, оскільки вони відіграють важливу роль як у підтриманні 
престижу та належної якості юридичних послуг, так і у впливі на навчання, оплату та соціальний 
захист адвокатів. 

Серед організацій, які регулюють діяльність юристів на території США, можна назвати 
“American bar association” (АВА), її аналоги в штатах та інші професійні об’єднання. АВА створено 
приблизно в 1878 році, коли професія адвоката знаходилась ще на первинній стадії свого розвитку і 
не могла забезпечити потреб тогочасного суспільства. Підготовку та навчання юристів-адвокатів на 
початковому етапі розвитку професії здійснювали за системою студіювання, що давало практичний 
досвід роботи, але не могло забезпечити належної теоретичної підготовки фахівця. Адвокатська 
професія ще не мала етичних, професійних та правових норм, які б регулювали їхню діяльність, був 
відсутній орган, який міг би вирішити важливі та нагальні проблеми адвокатської діяльності, тому 
створення професійної організації було чи не єдиною можливістю заповнення існуючих на той час 
прогалин попередження їхнього виникнення в подальшому. 

Згідно зі статутом, “American bar association” була призначена для “вдосконалення 
юриспруденції як науки, покращення управління правосуддям і створення єдиного законодавства в 
усій країні”. З часом АВА дещо змінила свої напрямки діяльності, зокрема, у її сучасному статуті 
зазначено, що діяльність асоціації спрямована на загальнонаціональне представництво професії 
юриста, службу суспільству шляхом удосконалення законодавства країни, поваги до закону, 
підтримання престижу професії адвоката [12]. На сучасному етапі членство в АВА не є 
обов’язковим для представників адвокатської професії, проте більшість правозахисників-адвокатів 
є членами цієї організації та професійних організацій у своїх штатах. 

 
Висновок. На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що в усіх країнах англо-

американської правової сім’ї до суддів ставляться з більшою повагою в суспільстві, ніж до їхніх 
колег у романо-германській правовій сім’ї. Це пов’язано з тим, що судова влада англо-
американської правової сім’ї більш незалежна від інших гілок влади та менше контролюється з 
їхнього боку. Так, особа, яка займає пост судді в країнах загального права, не підлягає стороннім 
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перевіркам відомств, міністерств, підрозділів тощо. Ніхто не може переводити суддю з однієї 
посади на іншу як територіально, так і в межах однієї судової установи. Судді країн англо-
американської правової сім’ї здебільшого підлягають лише контролю за їхньою діяльністю, який 
здійснює судова колегія, хоча її повноваження теж обмежені. 

Проблематика юридичної діяльності є традиційною для юридичної науки та інших соціально-
гуманітарних наук, входить до предмета різноманітних юридичних наукових дисциплін, а відтак 
вивчалася та вивчається в різних аспектах, проявах, контекстах. Серед них доцільно виокремити 
проблеми: філософських, теоретичних, методологічних і деонтологічних засад її осмислення та 
здійснення; ґенези, періодизації історії, зокрема, виокремлення етапів виникнення, становлення та 
розвитку; формування теорії юридичної діяльності як спеціальної правової теорії та її 
категоріального апарату; подальшого розвитку в умовах інтеграції та конвергенції національних 
правових систем, становлення світового правопорядку, збереження самобутності національної 
правової культури та інше. Одним з пріоритетних напрямків наукових досліджень юридичної 
діяльності є її порівняльно-правовий аналіз у контексті не тільки основних правових сімей, але й 
процесів їхніх взаємовпливів та тенденцій розвитку. 
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