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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ВИНЯТКОВОГО          
СТАНУ В АНГЛІЇ

У статті, спираючись на думки науковців 
і приписи нормативних актів, переважно ан-
глійського права, вивчено суть, особливості за-
провадження, основні риси такого інституту 
конституційного права, як винятковий стан. 
Розглянуто зародження й розвиток цього ін-
ституту в Англії, механізм обмеження прав 
людини і громадянина під час його дії, проана-
лізовано підходи до тлумачення поняття «ви-
нятковий стан». Розкрито особливості при-
йняття і застосування нормативно-правових 
актів конституційного характеру.
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Вступ
Як відомо, поняття «конституціона-

лізм», яке використовується на позначен-
ня політико-правового явища і розуміється 
переважно як система ідей, доктрин і уяв-
лень про політико-правові цінності сучас-
ного державно-організованого суспільства 
в органічній єдності з теорією і практикою 
здійснення керівництва державою на осно-
ві і відповідно до Конституції, входить у на-
уковий обіг із початку ХХ століття. Однак, 
незважаючи на тривалий період існування, 
на цей час у юридичній літературі немає 
якогось єдиного уніфікованого підходу до 
його визначення, що пояснюється тим, що 
зміст теоретичних напрацювань залежав від 
політичного режиму. До речі, саме останній 
впливав на становлення конституціоналіз-
му в тій чи іншій державі. Вказане дає під-

стави стверджувати, що кожна країна про-
йшла  власний і певною мірою унікальний 
шлях. Не стала винятком і Англія, де впер-
ше з’явилися акти, якими закріплювалися 
соціальні, економічні й політичні права. Зу-
мовлено це, як випливає з вищенаведеного, 
передусім особливістю англійської правової 
системи та її безперервним і поступальним 
розвитком. 

Спираючись на сказане, цілком логіч-
ною є теза про те, що і такий інститут, як 
винятковий стан також має тривалу історію 
і вирізняється певними особливостями. За-
уважимо, що саме з огляду на сучасні події 
у світі його вивчення викликає інтерес, бо 
введення виняткового стану обмежує кон-
ституціоналізм. Так, дослідженню цього 
питання присвячено праці багатьох пред-
ставників юридичної науки: В. М. Гессена,- 
А. Дайсі, В. А. Томсінова, В. Кан та ін. Про-
те, на нашу думку, розвиток такого інститу-
ту, як винятковий стан за англійським пра-
вом потребує більш детального розгляду й 
поглибленого аналізу, що дозволить вирі-
шити багато питань.

Виклад основного матеріалу
Висвітлення питання вбачається за до-

цільне розпочати зі слів англійського філо-
софа Джона Локка, який ще в 1690 році у 
своїй праці «Два трактати про правління» 
вказував на можливість виникнення таких 
складних обставин, для подолання яких 
владі будуть потрібні такі дискреційні по-
вноваження, яких немає у законодавця [1]. 
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Щоправда, Локк мав на увазі ширше коло 
ситуацій, а не лише ведення воєнних дій. 
На думку Локка, застосування таких повно-
важень можливе, якщо це сприятиме сус-
пільному благу. Саме за концепцією Локка 
розвивався інститут виняткового стану як 
Англії, так і континентальної Європи в ці-
лому.

У 1908 році В. М. Гессен у свої моногра-
фії «Виняткове положення» сформував до-
гматичну конструкцію виняткового стану, у 
якій навів визначення поняття цього інсти-
туту[2]. Так, на його думку, під винятковим 
положенням (за нашою термінологією «ста-
ном») розуміється сукупність виключних 
повноважень, у чому б вони не полягали, 
наданих урядовій владі, у разі виникнен-
ня обставин, які загрожують зсередини або 
ззовні існуванню держави. Зазначені повно-
важення стосуються багатьох сфер суспіль-
них відносин: соціальних, політичних, еко-
номічних та ін. [2, c. 74].

У європейських державах інститут ви-
няткового стану первісних своїх рис набув 
відразу після перших спроб обмеження аб-
солютизму, що мало місце в Англії. Як ві-
домо, абсолютний характер влади короля 
був обмежений під тиском загальнонаціо-
нального руху, що знайшло відображення у 
«Великій хартії вольностей» (Magna Charta 
Libertatum) 1215 року [3, c. 323]. «Вперше 
сам король був зв’язаний законом», – заува-
жив Уїнстон Черчіль. «Основоположна ідея 
верховенства закону... була звеличена цим 
документом і перетворена на національну 
доктрину»[4].

У Хартії вперше закріплювалися полі-
тичні, соціальні й економічні права людини 
і низка їх гарантії: гарантії правосуддя, роз-
слідування злочинів у розумні строки, право 
народу визначати податки. Варто згадати й 
презумпцію невинуватості. Так, у ст. 39 Хар-
тії містилося наступне положення: «Жодна 
вільна людина не буде оштрафована або за-
мкнена до в’язниці, або позбавлена володін-
ня, або якимось іншим чином обездолена, 
ми не підемо до неї й не відправимо по неї, 
тільки як за законним рішенням рівних їй (її 
перів) і за законом країни» [5].

Проте, як стверджував свого часу- 
А. Дайсі, у житті кожної країни «трапляють-

ся періоди смути або вторгнення, коли зара-
ди збереження самої законності необхідно 
порушити норми права» [6, с. 413].

Перші приписи, що стосувалися ситуацій 
надзвичайного характеру, з’явилися в Ан-
глії в епоху пізнього Середньовіччя, згідно з 
ними проводилася мобілізація, змінювалося 
мілітарне формування, а для населення вво-
дилися додаткові податки. Зокрема, у 1634 
році Карлом І започатковано такий податок, 
як «Корабельні кошти» (англ. – Ship money, 
далі – Закон), а кошти від нього спрямовува-
лися на розвиток і будівництво флоту. Цим 
Законом на прибережні міста, що постачали 
раніше судна для королівського флоту, по-
кладався обов’язок вносити замість цього 
гроші до державної скарбниці, на які влада 
будувала і споряджала судна. Цей захід за-
проваджено у зв’язку з постійним ухилян-
ням прибережних міст від сплати податку і 
дуже поганою якістю кораблів, які постача-
лися. При цьому Закон було прийнято без 
згоди парламенту, що призвело до гострої 
реакції у різних прошарках суспільства.

У правовому полі така реакція знайшла 
прояв у судовій справі проти відомого по-
літичного діяча й заможного землевласни-
ка міста Бакінгемшир Джона Хемпдена та 
його соратників. Його позбавили волі за 
наказом Таємної ради Великої Британії на 
підставі відмови сплачувати корабельний 
податок. Після цього Хемпден звернувся до 
королівського суду з клопотанням про вида-
чу йому Habeas Corpus. Наказ був виданий, 
але з відгуком доглядача: «Вони (Хемпден 
та ін.) були піддані арешту внаслідок розпо-
рядження Таємної ради, що не повідомила 
йому (доглядачеві) ні про яку певну причи-
ну їх затримання, крім того, що вони були 
заарештовані за спеціальним наказом Його 
Величності». Перед судом постало питання, 
чи є це достатньою підставою для залишен-
ня затриманих осіб під вартою?

У процесі взяли участь кращі юристи 
того часу, аргументи котрих ґрунтувалися 
переважно на нормі статті 39 Хартії і чис-
ленних пізніших статутах, виданих на за-
безпечення більш точного дотримання цієї 
статті. Також вони вказували на ряд преце-
дентів, у яких особи, заарештовані за при-
писом Таємної ради або навіть за спеціаль-
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ним наказом короля, були звільнені на під-
ставі Habeas Corpus [7].

Тоді суд висловився проти звільнення 
Хемпдена та інших, але вже у 1628 році Па-
лата громад прийняла наступні резолюції: 
1) «Жодна вільна людина не може бути аре-
штована чи поміщена у в’язницю або іншим 
чином якось обмежена у своїй свободі за на-
казом короля чи Таємної ради тощо, якщо 
не буде вказана будь-яка законна підстава 
арешту, затримання або обмеження у свобо-
ді. 2) У наказі Нabeas Corpus не може бути 
відмовлено нікому; він повинен бути вида-
ний на прохання будь-якої людини, яка під-
дається арешту, затриманню або будь-якому 
обмеженню внаслідок наказу від короля, 
Таємної ради або будь-кого іншого. 3) Якщо 
вільна людина буде арештована та поміще-
на у в’язницю, або інакше як-небудь обме-
жена у своїй свободі наказом короля, Таєм-
ної ради або кого-небудь іншого, причому 
не буде вказана передбачена законом ґрун-
товна тому підстава, і якщо це буде встанов-
лено на підставі Нabeas Corpus, виданого 
такій особі, то вона повинна бути або зовсім 
звільнена, або відпущена на свободу під за-
ставу». Ці резолюції набули загальної назви 
«Петиція про право» (Petition of Right), що 
в подальшому мала статус «Другої Великої 
хартії» [8, c. 71].

Під час наступного слухання справи у 
1637 році адвокати Хемпдена стверджували, 
що оподаткування – це король, який зби-
рається навколо парламенту і намагається 
вичавити гроші з Англії, тоді як захисники 
короля припускали, що ці податки необхід-
ні для оборони й безпеки Англії. Суд визнав 
справедливою санкцію, накладену на Хемп-
дена [9].

Як наслідок, прецедент встановив право 
Корони вживати заходів, «які абсолютно та 
терміново необхідні у зв’язку із вторгненням 
у країну чи при наявності інших надзвичай-
них обставин», і закріпив право короля «су-
дити про те, чи виправдовує надзвичайна 
ситуація використання ним прерогативних 
повноважень із вишукування засобів для бо-
ротьби з небезпекою». 

Крім справи Хемпдена, у цей період 
прийнято багато інших судових рішень, які 
регламентували право держави у разі ви-

никнення небезпечних обставин, застосо-
вувати широкий спектр адміністративного 
інструментарію для подолання кризи.

У 1679 р. англійським парламентом було 
прийнято Habeas Corpus Act, що мав про-
цесуальний характер. Його назва походить 
від словосполучення «Habeas Corpus ad 
Subjiciendum» (Судовий наказ про переда-
чу арештованого до суду – лат.) – першого 
рядка наказу суду про доставку арештованої 
особи. Акт регламентував арешт і привід до 
суду обвинувачуваного у скоєнні правопору-
шення і надав суду право контролювати за-
конність такого приводу [10].

Варто зазначити, що сама процедура Ha-
beas Corpus набула свого практичного зна-
чення ще у ХІІ ст., але мала суттєвий недо-
лік, а саме відсутність відповідальності суд-
дів за невидачу такого акта, що призводило 
до затягування строків видачі або взагалі 
його невидачі. Із прийняттям Habeas Cor-
pus Act цю проблему було вирішено шляхом 
надання обвинуваченому права звернення 
до Королівського суду з клопотанням про 
видачу йому Writ of Habeas Corpus Act, ме-
тою якого вважалася доставка затриманого 
до суду. Таким чином, слухання справи про-
ходило у найкоротші строки, а результатом 
було звільнення такої особи з-під варти або 
можливість відпустити її на поруки.

Повертаючись до теми обмеження прав 
людини під час запровадження винятково-
го стану, вбачається за доцільне зупинитися 
на характері таких обмежень. Так, дослід-
ник у сфері застосування Habeas Corpus- 
В. Ф. Дерюжинський писав, що одним із 
важливих засобів обмеження прав англійців 
було припинення дії Habeas Corpus Act, що 
відбувалося неодноразово. Причиною тако-
го припинення виступало введення в дію 
виняткового стану у країні [11].

Перший акт припинення дії (далі – 
Акти про припинення) датується 1689 ро-
ком і має назву: «Акт про уповноваження 
Його Величності затримувати та піддавати 
ув’язненню таких осіб, якщо вона матиме 
ґрунтовну підставу підозрювати у злому 
умислі проти уряду». Акти 1695 та 1746 ро-
ків містили норми, спрямовані на протидію 
закупівлі коней з революційною метою. Акт 
від 1795 року скасував свободу зібрання, 
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оскільки кожен політичний мітинг потре-
бував подання відповідної заявки до з’їзду 
світових суддів. Як показала практика, суд-
ді мали змогу відмовити, вмотивувавши це 
«презирством, що породжувало ненависть 
до особи чи Її Величності, чи до законного 
уряду, чи до Конституції Британського Ко-
ролівства». За невиконання наказу суду про 
розпуск зібрання винні особи засуджували-
ся до страти. На відміну від цього, Акт 1819 
року, маючи таку ж саму диспозицію, перед-
бачав більш м’яку санкцію, у ньому страту 
замінено на семирічне заслання [2, c. 142].

Крім того, Акти про припинення дава-
ли можливість правоохоронним органам 
за наказом королівської Таємної ради, під-
писаним не менш ніж шістьма її членами, 
утримувати осіб, затриманих за підозрою у 
державній зраді, до відновлення дії Habeas 
Corpus Act без права бути відпущеним на 
поруки. Такий порядок стосувався тільки 
осіб, затриманих за підозрою у державній 
зраді. Жоден суддя не мав права здійсню-
вати судочинство над обвинуваченими інак-
шим чином, ніж за наказом королівської Та-
ємної ради.

Як зазначав В. М. Гессен, такі наслідки 
наставали в результаті припинення тільки 
статті 7 Habeas Corpus Act, що регламенту-
вала право осіб на розгляд судової справи у 
чітко визначений проміжок часу. Щодо осіб, 
які обвинувачуються у державній зраді, суть 
приписів законодавчих актів про припи-
нення Habeas Corpus Act стосовно них поля-
гає в тому, що судові справи, відкриті з під-
став звинувачення їх у зраді, взагалі можуть 
не розглядатися до того часу, поки акт про 
припинення не вичерпає строку дії. По за-
кінченні ж такої дії їх справи повинні бути 
розглянуті або ж такі особи відпущені на 
свободу [2, c. 144].

Хоча і правова природа такого меха-
нізму є доволі зрозумілою, на практиці до-
сить часто під прикриттям звинувачення у 
«зраді» затримували осіб із політичних мо-
тивів. Таких «політичних опонентів» пра-
воохоронні органи затримували, не маючи 
достатніх доказів їх вини або вмотивовуючи 
показаннями агентів, які, звісно ж, не могли 
бути надані суду. 

Щоправда, особи, винні у затриманні та-
ких «неблагодійних членів соціуму», підда-
валися кримінальному переслідуванню, що 
не завжди приводило до вироку суду. Відбу-
валося це внаслідок застосування Короною 
інституту індемнитетного біллю, який, буду-
чи прийнятим парламентом, легітимізував 
поведінку, яка в звичайному житті суспіль-
ства визнавалася протиправною.

Зауважимо, що стосовно цього цілком 
логічним видається висновок, який зробив 
В. М. Гессен. У своїй праці «Виняткове по-
ложення» він наголосив, що припинення 
Habeas Corpus Act завжди має своїм наслід-
ком протизаконне позбавлення волі за на-
явності лише підозри в політичній небла-
гонадійності більш чи менш значного кола 
громадян. Гессен погодився з думкою Дайсі, 
який вважав, що саме з цього і випливає за-
гальна мета такого припинення [2, c. 145].

Акти про припинення жодних інших 
повноважень адміністрації не надавали, на 
відміну від «Знаряддя управління» 1653 р., 
прийнятого під час протекторату Олівера 
Кромвеля.

Передумовою ухвалення «Знаряддя 
управління» стала гостра політична криза, 
у результаті якої було страчено короля Ан-
глії Карла І. Індепенденти відмовилися від 
монархії й пішли на встановлення такого 
державного устрою, який прийнято назива-
ти республікою. Палата общин проголосила 
себе вищою владою у країні. Крім того, при-
йнято закони про ліквідацію Палати лордів 
і позбавлення королівського звання. Голо-
вну роль у керуванні республікою (1649 – 
1653) у період індепендентської відігравала 
Державна рада, яка мала ознаки виконав-
чого органу влади. Офіційно про створення 
нової держави було проголошено 19 травня 
1649 року.

У грудні 1653 р. Кромвель був призначе-
ний Лордом-протектором Англії, Шотландії 
та Ірландії. Крім того, прийнято нову Кон-
ституцію – «Знаряддя управління». Згідно 
з нею вищу довічну владу отримував Кром-
вель, який на посаді протектора очолював 
збройні сили, проводив зовнішню політику 
і мав право вето. Протекторат став, по суті, 
військовою диктатурою [12, c. 184].
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«Знаряддя управління» закріпило в Ан-
глії принцип «змішаного правління» (мо-
нархія, аристократія і демократія) на чолі з 
лордом-протектором. Лорд-протектор оби-
рався довічно і здійснював свої повноважен-
ня за сприяння Державної Ради.

Так, лорду-протектору надавалися по-
вноваження з:

а) призначення на посади (цивільні й 
військові);

б) командування збройними силами;
в) помилування (за винятком вбивства і 

зради);
г) представництво країни на міжнарод-

ній арені;
д) перегляд законопроєктів, прийнятих 

парламентом.
Він також виконував ряд інших функцій. 
Стосовно ж законодавчої гілки влади 

вкажемо, що за Конституцією річна сесія 
Парламенту повинна була тривати не мен-
ше п’яти місяців, а правління без парла-
менту не могло тривати більше трьох років. 
Також для кандидатів до Парламенту вста-
новлювався віковий ценз (21 рік) і майновий 
ценз – 200 фунтів стерлінгів. Варто зауважи-
ти, що введення такого майнового цензу зу-
мовило усунення від політики більшості на-
селення, а це, у свою чергу, сприяло тому, 
що у першому Парламенті протекторату 
були представлені лише дворяни. 

Кожен наступний парламент міг скли-
катися не раніше ніж через три роки з часу 
розпуску попереднього, а парламентська се-
сія повинна була становити не більше п’яти 
місяців [13].

Також в одній зі статей Конституції було 
закріплено, що шерифи і мери після вибо-
рів до парламенту мають надати список об-
раних із підписами як самих обраних, так і 
виборців, у якому обов’язково повинно бути 
записано, що обрані представники не ма-
тимуть права змінювати систему управлін-
ня. Влада лорда-протектора була обмежена 
парламентом, а в період між його сесіями – 
Державною Радою. Діяльність трьох вищих 
органів – протектора, парламенту і Ради – 
не була конкретно визначеною.

Лорд-протектор виступив у ролі захис-
ника держави і її форми правління. З одно-
го боку, надання йому таких дискреційних 

повноважень зумовлено головною метою 
попереднього державного перетворення, 
а саме виходом із політичної й фінансової 
кризи, збереженням Англії і захистом від 
внутрішнього й зовнішнього ворога. З дру-
гого – усю владу, користуючись нестабіль-
ністю у державі, було централізовано лор-
дом, як наслідок, значною мірою звужено 
поняття «англійська свобода» і знівельовано 
незалежність і самостійність парламенту як 
найвищого законодавчого органу. 

Обставини, за яких зсередини і ззовні ви-
никала загроза існуванню Англії, зумовили 
необхідність введення жорсткого управлін-
ня державою з централізацією влади у руках 
протектора, назва посади якого і походила 
від англійського protect, тобто захист. Голо-
вний документ за авторством Протектора – 
«Знаряддя управління», будучи прийнятим 
за таких обставин, набув статусу надзвичай-
ного, та що не характерно для такого виду 
документів, він був безстроковим.

Варто додати, що, на думку Агамбена, 
демократія, яка знаходиться під охороною, 
вже не є демократією, а парадигма конститу-
ційної диктатури швидше функціонує як пе-
рехідний стан, що неминуче приведе до вста-
новлення тоталітарного режиму [14, c. 29].- 
Аналізуючи внутрішні перетворення в Ан-
глії з прийняттям «Знаряддя управління» 
Кромвеля, можна зробити висновок, що у 
країні було встановлено військову диктату-
ру.

Висновки
Підсумовуючи наведене, вкажемо, що 

свого часу Шарль-Луї де Монтеск’є слушно 
зазначив: «Досвід найвільніших народів, які 
будь-коли існували на землі, змушує мене 
визнати, що трапляються випадки, коли по-
трібно на деякий час накинути на свободу 
покривало, як колись покривали статуї бо-
гів» [2, с. 64].

Як видно, розглянутий період в історії 
Королівства характеризується проголошен-
ням прав людини, з одного боку, і їх обме-
женням під час складних обставин – з іншо-
го. Неефективний механізм гарантування 
прав людини призводив до постійного їх 
порушення. Норми Habeas Corpus Act не- 
одноразово припинялися, що давало короні 
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можливість усувати політичних опонентів 
правлячої верхівки, а це, у свою чергу, мало 
наслідком виникнення затяжної політичної 
кризи.

Закріплення «Знаряддя управління» на 
конституційному рівні усунуло від влади ве-
лику кількість населення і встановило вій-
ськову диктатуру. Обмеження прав і свобод 
людини і громадянина виявилися необґрун-
тованими, що підтверджує посилення вже 
існуючої політичної й економічної кризи.
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Іn the article on the basis of opinions of sci-
entists and prescriptions of statutory acts, main-
ly of the English law the essence, features of 
introduction, basic features of such institution 
of the constitutional law as a exceptional state 
is studied. The origin and development of this 
institution in England, mechanism of limitation 
of human and civil rights during its operation, 
approaches to interpretation of “exceptional 
state” have been analyzed. The peculiarities of 
adoption and application of regulatory-legal 
acts of constitutional character are revealed.
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