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СУДОВА СИСТЕМА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ  

У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЧЛЕНСТВОМ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

 

Особливістю правової системи Великої Британії є те, що участь у 

створенні права разом з парламентом беруть також суди – Верховний суд 

держави та високі суди (Палата лордів, Апеляційний суд і Високий суд 

правосуддя).Ще одна особливість судоустрою країни полягає в тому, що він 

складається з 3-х судових систем – Англії й Уельсу, Шотландії, Північної 

Ірландії, об’єднати які покликаний недавно створений Верховний суд 

Сполученого Королівства, що є найвищою судовою інстанцією щодо них, 

тобто вершиною судоустрою останнього,й має повноваження переглядати 

деякі їх рішення з питань права в порядку апеляції [1]. 

Судову систему Англії й Уельсу становлять: а) Апеляційний суд Англії й 

Уельсу (EnglandandWalesCourtofAppeal), що розглядає цивільні, кримінальні й 

сімейні справи в порядку апеляції; б) Високий суд Англії й Уельсу 

(EnglandandWalesHighCourt) –цивільні, кримінальні і сімейні справи; в) Суд 

корони (CrownCourt) – кримінальні справи; г) Суд графства (CountyCourt) – 

цивільні й сімейні спори; д) мирові судді (Magistrates'Court) – розглядають 

цивільні, кримінальні і сімейні спори; е) трибунали (Tribunals) – заслуховують 

тільки цивільні спори. 

Судова система Північної Ірландії аналогічна судовій системі Англії й 

Уельсу і має такі ж судові органи, але в їх назві зазначається, що це суди 

Північної Ірландії. Ще одна відмінність – Суд графства Північної Ірландії 

може розглядати не лише цивільні й сімейні, а й кримінальні справи. 

Судова система Шотландії очолюється Вищим судом правосуддя (High 

Courtof Justiciary), що розглядає кримінальні справи, й Сесійним судом 

(Courtof Session), що розглядає цивільні й сімейний спори. Головний суд 

шерифа (Sheriff Principal) теж розглядає сімейні й цивільні справи, Суд 

шерифа (Sheriff Court) – кримінальні, цивільні й сімейні справи. На нижньому 

щабелі – мирова юстиція (Justice of the Peace Court), що розглядає кримінальні 

справи, і трибунали (Tribunals),що заслуховують цивільні спори. 

Будучи історично дуже консервативною, судова система Великої Британії 

стала об’єктом для реформування після вступу країни до Європейського 

Союзу [5].  
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Після набуття Великою Британією членства в ЄС Парламентом було 

прийнято Акт про Європейське Співтовариство від 17 жовтня 1972 р., в якому 

прямо вирішувалося питання про використання практики Суду ЄС у 

внутрішньому правопорядку як джерела права [4]. 

Головним підтвердженням перемоги вибору про європейського розвитку 

став Закон «Про конституційну реформу» 2005 р. [2], що набув чинності 3 

квітня 2006 р. 

Крім того, було створено Службу трибуналів (судів першого рівня), що 

об’єднала значну кількість адміністрації відособлених трибуналів, у 

результаті чого був сформований загальний і послідовний підхід до всіх осіб, 

які звертаються за судовим захистом до цих судів. 

В основному вся реформа 2005 р. була спрямована на зменшення тих 

значних відмінностей, що мали місцев судоустрою Англії та інших держав –

членів ЄС [3]. 

У 1999 р. була сформована робоча група суддів вищих судів 

(aseniorjusticeworkingparty), яка заявила про термінову необхідність внести 

зміни до конституційного законодавстваВеликої Британії щодо ролі судової 

влади. У першу чергу це виражалося внеобхідності створення Верховного 

суду Великої Британії [7].  

У 2003 р., коли конституційна реформа тільки обговорювалась, у Палаті 

лордів лорди-судді виступали з критикою запропонованого британським 

урядом варіанту реформування судової системи і створення Верховного суду. 

Передусім було заявлено (зовсім у дусі англійського консерватизму), що 

немає потреби змінювати устрій, який і так працює (з приводу передачі 

судових повноважень від одного органу – Палати лордів до іншого – 

Верховного суду),тим більше, що Палата лордів як апеляційний інститут 

відомий усьому світу, має повагу й престиж [8]. 

Думка юридичної громадськості в перебігу обговорення майбутньої 

реформи 2005 р. теж значною мірою схилялася на користь більш чіткого 

відокремлення судової влади від законодавчої (в особі Палати лордів) і 

виконавчої (в особі Лорда-канцлера). По-перше зазначалося, що до створення 

Верховного суду, по суті, у Великої Британії було 2 вищих суди-Апеляційний 

комітет Палати лордів, який розглядав апеляції, що надходили із судів Англії, 

Уельсу й Північної Ірландії,і з цивільних справ, що надходили із Шотландії. 

До того ж функціонував Судовий комітет Таємної ради з його церковною й 

так званою «заморською» юрисдикцією. Ці органи не давали людям повного 

відчуття їх незалежності від законодавчої й виконавчої гілок влади. Особливо 

чіткою щодо цього питання стала суспільна думка після прийняття Закону 

«Про права людини» 1998 р. [6]. 

Таким чином, можемо констатувати, що відбувається зближення права 

загального і романо-германського на прикладі відмови Великої Британії від 

частини своїх історичних традицій у сфері судової влади з метою 

забезпечення кращої взаємодії національних судових органів із судами інших 

країн-членів ЄС і підвищення захисту прав власних громадян шляхом 

покращення доступу до правосуддя. 
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