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ПРАВОВІ СИСТЕМИ КАНАДСЬКОЇ ПРОВІНЦІЇ КВЕБЕК
І АМЕРИКАНСЬКОГО ШТАТУ ЛУЇЗІАНА
У праві Квебека і Луїзіани прецедентне право співіснує з французьким правом.
Таке сусідство є результатом того, що дані території поперемінно підпадали під
вплив Англії та Франції в боротьбі цих країн за заморські володіння.
Квебек, хоча він і сприйняв такі специфічні англійські інститути, як,
наприклад, інститут довірчої власності, в цілому зберіг романську систему
приватного права. При цьому залишалося в силі раніше діюче французьке
приватне право. Публічне право, процесуальне право і кримінальне право
перебудовувалися по англійській моделі.
Однак і сьогодні в провінції Квебек діє Цивільний кодекс французького зразка.
Цей Кодекс містить деякі положення англійського закону. При застосуванні цих
положень судді часто звертаються саме до англійської судової практики.
Правова система Квебека представляє собою сукупність англійського
загального права та французького цивільного права.
Правова система штату Луїзіани найбільш автономна, оскільки в США
Верховний суд не є вищою судовою інстанцією для судів штатів. У Канаді ж
Верховний суд розглядає апеляції на рішення судів провінцій.
Співіснування загального і французького права вплинуло на розвиток
прецедентів в Квебеку і Луїзіані, на ставлення до ролі судової практики в цілому.
Як такий, принцип прецеденту не визнається ні в Квебеку, ні в Луїзіані.
Формально суди в Квебеку не пов'язані ні своїми попередніми рішеннями, ні
рішеннями вищестоящих судів. Проте судді досить шанобливо ставляться до
усталеної практики. Тривала судова практика має авторитет у суддів. Вони
відчувають себе «морально зобов'язаними» поважати таку практику і слідувати їй.
Рішення вищестоящих судів постійно беруться до уваги підпорядкованими.
Основу правових систем в Квебеку і Луїзіані становить закон. Прогалини в
праві повинні також заповнюватися законами. Якщо закону немає, то судова
практика може вирішувати певні питання, але останнє слово все одно залишається
за законом. Проблема судової практики – це перш за все проблема тлумачення
законів. У всіх випадках перевага віддається тексту закону, а не тому змісту, який
в нього вкладають суди.
У Квебеку і Луїзіані вирішення питання про те, чи прийняти норму загального
права або французької, цілком залежить від позиції судді.
Складність співіснування загального і французького права в рамках однієї
правової системи полягає в необхідності виробити єдність по ряду юридичних
конструкцій, усунути протиріччя між матеріальними нормами прецедентного
права і французького права. Таке «згладжування суперечностей» найчастіше
забезпечується саме судовою практикою.
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