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первісного суспільства та головними передумовами виникнення держави і 

права; 

 практична: здобути навики щодо застосування методів історії 

держави та права зарубіжних країн; 

 виховна: формування переконання про необхідність активної 

правомірної поведінки як основи існування соціально корисних правових 

відносин. 
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ВСТУП 

Загальні закономірності виникнення держави і права, як необхідні, істотні 

взаємозв’язки визначаються через передумови, причини і шляхи становлення та 

розвитку державно-правових інститутів. Держава як принципово нова 

організація влади суттєво відрізняється від організації первісної суспільної 

влади.   

Виникнення права значною мірою обумовлено тими ж самими причинами, 

що й виникнення держави. У первісному суспільстві звичаї, норми моралі, а 

також релігійні заповіді виражали й захищали, перш за все, колективний 

інтерес. Однак перехід до «виробляючої» економіки настільки підвищив 

продуктивність індивідуальної праці, що змінилась уся система суспільних 

відносин. Забезпечуючи компроміс інтересів виробників, які брали участь в 

обміні товарів, сторони наділялися певними правами й обов’язками, що з 

часом, шляхом формального закріплення та забезпечення з боку владних 

структур, набули загальнообов’язкового характеру. 

Формуванню права активно сприяло також майнове розшарування 

суспільства. Представники панівного класу були вкрай зацікавлені у створенні 

таких соціальних норм, які б не лише захищали, а й виражали їхні приватні 

інтереси. З цією метою вони поступово обмежили коло осіб, котрі брали участь 

у розробці загальнообов’язкових правил поведінки. З часом це право стало 

прерогативою вузького кола обраних, які уособлювали верхівку державного 

апарату. 

 

І. ПЕРІОДИЗАЦІЯ ДОДЕРЖАВНОГО ТА ДЕРЖАВНОГО 

СУСПІЛЬСТВА 
Дослідження процесу виникнення й розвитку державно-правових 

інститутів упродовж багатьох тисячоліть неможливе без поділу цього 

величезного проміжку часу на ряд менших періодів, що виділяються на основі 

певних критеріїв. У цьому суть ще одного дослідницького методу — методу 

періодизації.  

Сучасна література з історії держави і права зарубіжних країн свідчить, 

що в цьому питанні існує певна невизначеність, пов’язана зі спробами 

перегляду старих і неостаточним виробленням нових підходів до періодизації 

загальної історії держави і права. 

В основі старого, марксистського підходу лежала категорія «суспільно-

економічна формація» 
1
. З позицій формаційного підходу певним рівням 

соціально-економічного розвитку людського суспільства (базису) відповідає 

певний тип держави і права (надбудова). Сукупність базису й надбудови й 

складають формацію (лад), тобто певний етап в історичному розвитку 

суспільства, який перш за все визначається соціально-економічним фактором 

(базисом).  

                                                           
1
 «Суспільно–економічна формація» — історично визначений щабель у розвитку людського суспільства, 

що характеризується єдністю продуктивних сил і виробничих відносин (економічний базис), які визначають 

сутність надбудовних структур, якими є, зокрема, держава і право. 
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 Згідно  з формаційним підходом (марксистським- за ім'ям німецького 

вченого К.Маркса - 1818-1883р.р.) періодизація історичного розвитку класового 

суспільства і історії держави і права має такий вигляд: 

І період — рабовласницька формація, рабовласницька  держава і право 

— IV тис. до. н.е. — сер. І тис. н.е.(від утворення перших держав в Месопотамії 

до падіння Західної Римської імперії  в 476 р. н. е.) — Стародавній світ; 

ІІ період — феодальна формація, феодальна держава і право — 

сер. І тис. н.е. - ХVII-ХVIII ст.(від падіння Західної Римської імперії  в 476 р. н. 

е. до англійської революції ХVII ст. )  — Середні віки;  

ІІІ період  буржуазна (капіталістична) формація), буржуазна 

держава і право - ХVII-ХVIII ст.-  поч. ХХ ст.(від Англійської революції ХVII 

ст.. або Французької революції ХVIII ст. до початку Першої  світової війни 

(1914р.)- новий час; 

IV період — соціалістична (комуністична) формація, соціалістична  

держава і право — з 1917 р. (з Великої Жовтневої соціалістичної революції в 

Росії до сьогодення) - новітній час. 

У наш час устої вищенаведеної періодизації похитнулися. Зроблена 

спроба цю чітку схему — рабовласницька, феодальна, буржуазна, соціалістична 

держава і право з властивими їм періодами замінити іншими категоріями. 

Досить поширеною у останні часи є періодизація, заснована на так званому 

цивілізаційному критерії. Прихильники цього підходу, в основі котрого лежить 

категорія «цивілізація» 
1
, вважають, що тип суспільства, держави і права та 

періоди їх існування зумовлені тією або іншою цивілізацією, яка визначається 

взаємодією різних чинників: духовно-культурних, в тому числі і  релігійних, 

так і об’єктивно-матеріальних, соціально-економічних, географічних та ін..  

Аналізуючи ці два підходи, доходимо висновку, що в обох із них є свої 

позитивні та слабкі сторони. При цивілізаційному підході нечіткість у 

визначенні самого поняття «цивілізація», де суспільство й держава 

характеризуються переважно за зовнішніми ознаками культури, часом важко 

вловимими, досить складно провести чіткий розподіл на окремі періоди. 

Слабкою стороною формаційного підходу є абсолютизація економічного 

впливу на суть держави, тому у формаційну схему не вкладається історія 

держави і права східних країн, котрі відрізнялися не тільки особливою, 

«азіатською» системою виробничих відносин, пов’язаною зі стійкою 

багатоукладністю, але й найглибшим впливом на все суспільне й державне 

життя релігійної ідеології, традицій та інших подібних чинників. 

Використовуючи позитивні сторони обох підходів, склався і третій підхід 

щодо періодизації історії держави і права зарубіжних країн (Бостан Л, М. та ін. 

) Прибічники цього підходу історію державно-організованого суспільства 

поділяють на дві великі епохи, котрі обумовили сутність та відповідні форми 

держави і права: 

                                                           
1
 За А.Дж.Тойнбі «Цивілізація» — це відносно замкнутий і локальний стан суспільства, що відрізняється 

спільністю культурних, економічних, географічних, релігійних, психологічних і інших ознак, два з яких 

залишаються незмінними: 1) релігія і форми її організації; 2) територія.  
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Епоха кастово-станового суспільства, де держава за своєю суттю є 

виразником інтересів вузьких класових угруповань (рабовласницька та 

феодальна держави), а право цього періоду — це право-привілей пануючих 

класів, яке юридично закріплювало існуючу соціальну нерівність. 

Епоха громадянського суспільства, формування якого починається з 

перших буржуазних революцій. На цьому історичному етапі держава починає 

виражати загальносоціальні інтереси, право закріплює соціальну рівність 

людей, котрі вперше в багатовіковій історії людства, незалежно від їх 

соціального стану і походження, стали юридично (це ще не означало фактично) 

рівноправними учасниками суспільного життя. 

 Основним критерієм розподілу на ці дві великі історичні епохи виступає 

соціально-економічний стан суспільства. Водночас слід зазначити, що їх 

хронологічні межі не є однаковими для всіх зарубіжних країн. Це обумовлено 

вже цивілізаційними рисами (соціально-політичними та духовними) того чи 

іншого суспільства. Визнання існування двох великих цивілізацій — західної 

та східної — зі своїми специфічними шляхами розвитку передбачає 

необхідність здійснити періодизацію держави і права зарубіжних країн у 

рамках цих двох цивілізацій. 

В історії держави і права: 

а) країн Східної цивілізації виділяються: 

І період — ІV тис. до н.е. — кінець ХІХ - поч. ХХ ст.; 

ІІ період — кінець ХІХ- поч. ХХ ст. — продовжується до сучасності. 

б) країн Західної цивілізації:  

І період — І тис. до н.е. — середина ХVП-ХVIII ст.; 

ІІ період — сер. ХVII-XVIII ст. — продовжується до сучасності.  

Хронологічні межи: 

 першого періоду обох цивілізацій зумовлені часом виникнення 

держави і права у станово-кастових суспільствах (рабовласницьких і 

феодальних) і часом припинення їх існування; 

 другого періоду — початком становлення в зарубіжних країнах 

держави і права громадянського суспільства (буржуазної держави), пов’язаного 

із західними буржуазними революціями середини ХVII ст. і кінця XVIII ст. 

(Англія, США, Франція), буржуазними перетвореннями й революціями в Азії в 

другій половині ХIХ (реформи 60-х рр. в Росії і Японії) — початку ХХ ст. 

(Росія, Іран, Туреччина, Китай). Еволюція держави і права громадянського 

суспільства продовжується, тому кінцеві межі другого періоду, на нашу думку, 

ще важко визначити. 

У свою чергу, в межах цих великих цивілізацій можна виділити т.зв. 

«локальні» цивілізації, наприклад, давньосхідна, далекосхідна, арабська 

(мусульманська) — для східної цивілізації та антична (південноєвропейська), 

східноєвропейська, західноєвропейська, американська — для західної 

цивілізації. Приміром, історію держави і права країн західної цивілізації, котрі 

були й залишаються панівними в соціально-економічному та політичному (але 

не в духовному) розвитку, можна розподілити на такі періоди. 
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І-й період (держава і право станово-кастового суспільства): 

1.1. Держава і право Античного світу — I тис. до. н.е. — сер. І тис. н.е. 

(рабовласницька держава і право); 

1.2. Держава і право Середньовіччя — сер. І тис. н.е. — ХVII-ХVIII ст. 

(феодальна держава і право): 

а) ранньофеодальна держава і право; 

б) держава і право часів сеньйоральної монархії; 

в) держава і право часів станово-представницької монархії; 

г) держава і право часів абсолютної монархії. 

ІІ -й період (держава і право громадянського суспільства). 

Досвід будівництва громадянського суспільства нараховує століття. 

Залежно від ступеня наближення фактичного стану суспільства до його 

соціального ідеалу, державу і право епохи громадянського суспільства можна 

поділити на два періоди:  

2.1. Держава і право часів формування основ громадянського 

суспільства — сер. ХVII ст.— сер. ХХ ст.; 

2.2. Держава і право періоду становлення громадянського суспільства 

— сер. ХХ ст.— продовжується. 

Таким чином, ми бачимо, що періодизація історії держави і права 

західних країн в основному вкладається у відому формаційну схему, яку на базі 

вивчення саме європейських країн вивели класики марксизму. За традиційною 

періодизацією, другий період охоплює Новий і Новітній часи. Але деякі вчені 

(Бостан Л. М.та ін..)  не схильні виділяти Новітній час як окремий період у 

державно-правовому розвиткові. Спираючись на той історичний факт що 

відправним пунктом Новітнього часу вважалася Жовтнева революція 1917 р. і 

поява соціалістичної держави, котра, згідно з марксистською теорією 

,повинна була прийти на зміну буржуазній, але  події кінця ХХ ст. показали, 

що новий тип держави виявився нежиттєздатним, і відповідно, недовговічним і, 

за незначним винятком, колишні соціалістичні країни повернулися до 

державно-правових орієнтирів, закладених західними буржуазними 

революціями двісті й більше років тому, прихильники  цього напрямку 

вважають, що тенденція державно-правового розвитку періоду Нового часу, яка 

визначилася ще в ХVII-ХІХ ст., виявилася домінантною й продовжується 

понині. 

На наш погляд, історичний досвід показує, що сучасні держава і право, 

які утвердилося внаслідок згаданих вище революцій, засновувалося на нових 

принципах, які мають суттєве значення і сьогодні, шо безперечно. Але в ХХ ст., 

після Першої світової війни і, особливо,після Другої, відбувалися суттєві зміни 

не тільки на європейському континенті, а й на всій нашій планеті: у формах 

європейських держав — з політичної карти Європи майже за два роки (1917-

1919 рр.) зникли три великі монархічні імперії — Росія, Німеччина і Австро-

Угорщина, і на їх теренах виникли унітарні держави з республіканською 

формою правління й більш-менш демократичним режимом; розпад 

колоніальних імперій, який розпочався після Першої світової війни, завершився 
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після Другої і на їх теренах розбудовані молоді держави, більшість яких обрала 

демократичний шлях розвитку. Не дивлячись на те, що державно-правовий 

розвиток відбувався часом зигзагоподібно, залежно від соціально-економічних 

(«Велика депресія» 30-х років) та політичних умов (встановлення 

диктаторських політичних режимів),в ХХст відбулися корінні зміни в 

державних формах і правових системах всього світу. Все вищевикладене 

становить аргументовану базу для виокремлення Новітнього часу - від 

закінчення Першої світової війни (1918 р) до сьогодення – як третього періоду 

в розвитку  держави і права. У Новий час відбувався перехід від станово-

кланового суспільства, заснованого на привілеях, до громадянського, в якому 

кожна людина-рівноправний громадянин держави (часто-формально). 

Основний напрямок державно-правового розвитку Новітнього часу-

розбудова громадянського суспільств, в якому панує право.  

 Необхідно зазначити, що в історії держави і права конкретних країн 

існують події, які кардинальним чином вплинули на суть і форми держави і 

права (Росія — Жовтнева революція 1917 р.; Німеччина — прихід Гітлера до 

влади та ін.) і можуть стати основою для відповідної періодизації. Початковою 

й кінцевою ж датою того або іншого періоду загальної історії держави і права 

можуть стати події, що кардинально змінили державно-правовий розвиток 

зарубіжних країн, сутність держави і права. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, виходячи з зазначеного можна стверджувати, що ІДПЗК не 

представляє особливої і самостійної науки, оскільки за своїм науковим змістом 

і задачам вона водночас входить до сфери як історичної науки, так і 

правознавства. Але залежно від соціального об’єкту, на який спрямоване 

пізнання (держава і право – соціальні явища, форми людського буття), вона 

може вважатися юридичною науковою дисципліною; за методами, за 

допомогою яких вони вивчаються - переважно історична. Власного предмету 

наукового вивчення ІДП набуває, коли розглядає право і державну організацію 

в їх історичній взаємодії. 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ ВЛАДИ ТА СОЦІАЛЬНІ 

НОРМИПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

Історія людства складається з двох основних епох: первісного 

(традиційного) суспільства та цивілізації. Первісний лад, як похідний, 

охоплював величезний проміжок часу, більше 2 млн. років. Тоді держави не 

існувало, водночас вона бере свій початок із соціальних структур первісного 

суспільства. Сучасній науці відомі різні варіанти періодизації первісного 

суспільства, хоча для розуміння передумов виникнення держави принципове 

значення має його розподіл за рівнем майнового та соціального розшарування 

на: 

- егалітарне (від франц. egalitaire – рівноправний) – суспільство, що не 

знало процесів соціального та майнового розшарування; 
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- ранжируване (від франц. rang або англ. rank – ранг) – суспільство, якого 

торкнулися процеси соціального розшарування; 

- стратифіковане (від лат. stratum – прошарок) – суспільство, якого 

торкнулися процеси майнового розшарування; 

- ієрархічне (від грецьк. hieros – священний та arche – влада) – суспільство, 

що зазнало соціального та майнового розшарування. 

По мірі майнової та соціальної диференціації розвивались та 

ускладнювались організація суспільної влади та соціальні норми. 

Найпростішою формою соціальної організації первісного суспільства була 

праобщина або первісне стадо. Лад праобщини характеризувався: бродячим 

способом життя, привласнюючою працею (полювання, рибальство, 

збиральництво), егалітарним характером суспільних відносин, еквівалентним 

обміном їжі та знарядь праці. Структура праобщини налічувала 20-30 дорослих 

членів, можливо об’єднаних у декілька гаремних родин. На чолі праобщини 

стояв вожак. Соціальна регуляція у цей період обмежувалась наявністю 

примітивних соціальних заборон – табу. 

Більш складною формою була родова община, як універсальна організація 

додержавного суспільства. Протягом свого існування родова община пройшла 

розвиток від ранньородової (однородова, дісперснородова) до складної форми 

пізньородової общини, що налічувала кілька родів, об’єднаних у фратрію, або 

плем’я, яке, у свою чергу, також могло бути частиною спілки, конфедерації 

племен. Родова община передбачала об'єднання кровних родичів за жіночою 

лінією (матріархат), а з розвитком знарядь полювання – чоловічої 

(патріархат). Організація влади родової общини характеризувалася розвитком 

двох основних форм управління. 

Військова демократія – горизонтальна політична структура влади 

первісного суспільства, в якій існувало три, не підпорядкованих один одному, 

органи управління (військовий вождь, рада старійшин, народні збори). Вона 

характеризувалася такими рисами: наявністю примітивного народовладдя, 

можливістю критики рішень вождів та старійшин на народних зборах. 

Вождівство – ієрархічна політична структура влади з відносно 

централізованим управлінням, на чолі якого стоїть вождь. Вождівство 

характеризувалося такими ознаками: вертикальною структурою органів влади 

(підпорядкованість ради старійшин та народних зборів); розподілом 

аристократії на управлінську та духовну (жерців); наявністю тенденцій до 

сакралізації персони правителя. Влада вождя була потестарною (від лат. 

Potestas – сила, міць), не мала політичного характеру та ґрунтувалась на його 

авторитеті, досвіді та повазі. 

Структурами влади та основними органами управління в період родової 

общини були: 

старійшини – глави сімей та родів, особи зрілого віку, котрі мали досвід та 

організаторські здібності; 
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рада старійшин – орган самоврядування, що виникає в період об’єднання 

родів у фратрії, вирішує найважливіші питання, є колегіальним і координує 

діяльність родів; 

військові вожді – як правило, глави племен, котрі спиралися на військові 

дружини, а їх владні функції збільшувались у період військових дій; 

ради військових вождів – виникали у період об’єднання племен у союзи, 

збиралися для координації військових дій; 

збори дорослих членів роду-воїнів – вирішували найважливіші питання, 

існували далеко не в усіх племенах, жорстко контролювалися з боку вождя або 

старійшини, існували у двох формах: 1) збори усіх дорослих членів роду; 

2) збори тільки воїнів;  

Жерці (чаклуни, шамани, знахарі тощо) – контролювали суспільну 

свідомість, зберігали та підтримували дію звичаїв, традицій, табу, тотемів. 

Подальший розвиток майнової та соціальної стратифікації, стабілізація 

осілого способу життя, суспільний розподіл праці призвели до зменшення 

впливу кровно-родинних стосунків на організацію первісного суспільства, до 

поступової трансформації родової общини у територіальну (сусідську). 

Об'єднання кількох сусідських общин, трибалізація (процес оформлення 

племінного устрою, виникнення союзів та конфедерацій племен), урбанізація 

(виникнення поселень міського типу) створили можливість для розвитку 

перших державних утворень – протодержав.  

Поведінка членів первісного суспільства регулювалася такими 

соціальними нормами як: 

- звичаї - правила поведінки, що склалися стихійно та увійшли в звичку 

людей у результаті їхнього багаторазового повторення; 

- норми моралі – правила поведінки, що регулюють суспільні відносини на 

основі уявлень людей про добро і зло, справедливість і несправедливість, честь 

і гідність; 

- ритуали – правила поведінки, в яких акцент (наголос) робиться на 

зовнішній формі їх виконання, причому ця форма є суворо обов’язковою. 

Ними, наприклад, передбачалися порядок проведення церемоній (шлюб, 

поховання тощо) або зміна соціального статусу людини (ритуал ініціації); 

- релігійні (канонічні) норми – правила поведінки, що регулюють суспільні 

відносини «через призму» божественних начал. Варто відзначити, що в умовах 

первісного суспільства існували такі примітивні форми релігії, як фетишизм і 

тотемізм. 

- табу - соціальні заборони, що накладалися на певні предмети, діяння, 

слова (наприклад, табу на інцест, харчове табу тощо);  

Норми первісного суспільства ґрунтувалися на природній необхідності та 

мали значення для всіх сфер життя общини, роду, племені. Це були мононорми 

- обов’язкові правила поведінки членів роду в епоху потестарного первісного 

суспільства, що не передбачали розмежування прав і обов’язків індивідів, і 

складали зміст звичаїв, традицій, ритуалів, тотемів, табу. 

Ознаки первісних соціальних норм: 
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- виникали і формувалися поступово, в процесі суспільного життя, 

складалися в результаті багаторазового повторення; 

- виражали волю та інтереси всього роду (племені); 

- існували у свідомості людей, не мали письмової форми вираження; 

- забезпечувалися засобами суспільного впливу, силою звички, традицій; 

- як правило, мали раціональний і прогнозований характер; 

- не були персоніфікованими і розраховувалися одразу на багатьох осіб. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Історія людства складається з двох основних епох: первісного 

(традиційного) суспільства та цивілізації.  

Сучасній науці відомі різні варіанти періодизації первісного суспільства, 

хоча для розуміння передумов виникнення держави принципове значення має 

його розподіл за рівнем майнового та соціального розшарування на: 

- егалітарне (від франц. egalitaire – рівноправний) – суспільство, що не 

знало процесів соціального та майнового розшарування; 

- ранжируване (від франц. rang або англ. rank – ранг) – суспільство, якого 

торкнулися процеси соціального розшарування; 

- стратифіковане (від лат. stratum – прошарок) – суспільство, якого 

торкнулися процеси майнового розшарування; 

- ієрархічне (від грецьк. hieros – священний та arche – влада) – 

суспільство, що зазнало соціального та майнового розшарування. 

 

ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФОРМ 

ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

Загальні закономірності виникнення держави і права, як необхідні, істотні 

взаємозв’язки визначаються через передумови, причини і шляхи становлення та 

розвитку державно-правових інститутів.  

Передумови виникнення держави і права: 

 – Неолітична революція (VIII-III тис. до н.е., перехід від привласнюючої  

(полювання, рибальство, збиральництво) до виробляючої економіки 

(землеробство, скотарство, ремесло); 

 – «Сексуальна реформа»: перехід від проміскуїтету (безладні статеві 

стосунки) до ранніх форм жорстко фіксованих шлюбних стосунків; 

 – Суспільний розподіл праці, що виявився у наступних етапах: 

1) відокремлення скотарства від землеробства; 

2) відокремлення ремесла; 

3) виникнення торгівлі й купців.  

Причини виникнення держави і права: 

1) розлад родових відносин та розкол первісного суспільства на різні 

соціальні групи: касти, стани тощо; 

2) зростання продуктивності праці, поява надлишкового продукту, його 

накопичення в руках родової знаті, і, як наслідок, виникнення приватної 

власності; 
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3) необхідність удосконалення управління суспільством, яке 

ускладнюється внаслідок розвитку виробництва, зміни умов розподілу 

продуктів праці, зростання кількості населення, що розшарувалося за майновою 

ознакою; 

4) необхідність ведення загарбницьких війн та захисту власної території; 

5) утворення спеціальних організацій, які професійно здійснюють 

керівництво в суспільстві, забезпечують його соціальну стабільність та 

цілісність, що досягається за допомогою загальнообов’язкових соціальних 

норм, у тому числі правових; 

6) виникнення соціальних суперечок та інших антагонізмів і 

неспроможність суспільної влади первісного ладу усунути в нових історичних 

умовах ці соціальні протиріччя й конфлікти; 

7) необхідність організації великомасштабних громадських робіт 

(наприклад – іригаційних), об’єднання з цією метою великих груп людей; 

Як правило, науковці розрізняють два основних шляхи виникнення 

держави: 

- Європейський (Афіни, Рим, Давньогерманська держава); 

- Східний  або Азійський (Єгипет, Вавилон, Китай, Індія). 

Характерною особливістю європейського шляху виникнення держави було 

формування приватної власності на засоби виробництва та примат станів над 

державою, що сприймалась як знаряддя в руках пануючого класу. Цей шлях 

традиційно поділяють на три форми виникнення держави. 

1. Афінську, що являє собою класичну форму виникнення держави. 

Держава виникає як результат класових антагонізмів, що розвивались у 

середині суспільства. Органи родового ладу були поступово замінені органами 

державної влади. 

2. Римську – процес виникнення держави був прискорений тривалою 

боротьбою двох груп вільних членів римського родоплемінного суспільства: 

плебеїв, незнатних родів проти патриціїв – римської родової знаті. В результаті 

перемоги плебеїв було досягнуто значних демократичних перетворень, 

наприклад, утвердився принцип рівності усіх громадян. 

3. Германську – виникнення (наприклад, Франкської держави) було 

прискорене завоюванням чужих територій і підкоренням народів, що жили на цих 

територіях, для управління якими родове суспільство не було пристосоване. 

Характерною особливістю азійського шляху виникнення держави було 

виникнення спочатку держави, потім класів, використання владним класом 

апарату управління для контролю над підкореним населенням. Східний шлях 

був обумовлений потребою у здійсненні великомасштабних суспільних робіт 

(як правило – іригаційних) та необхідністю об'єднання людських мас на 

значних територіях. 

До особливостей виникнення держав східного типу слід віднести такі: 

1) основу економічних відносин складає державна форма власності; 

2) приватна власність має другорядний характер; 
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3) державна влада є монархічною, здебільшого має теократичний або 

деспотичний характер; 

4) досить численний апарат чиновників; 

5) відбувається сакралізація (освячення) влади монарха. 

Виникнення права значною мірою обумовлено тими ж самими причинами, 

що й виникнення держави. У первісному суспільстві звичаї, норми моралі, а 

також релігійні заповіді виражали й захищали, перш за все, колективний 

інтерес. Однак перехід до «виробляючої» економіки настільки підвищив 

продуктивність індивідуальної праці, що змінилась уся система суспільних 

відносин. Забезпечуючи компроміс інтересів виробників, які брали участь в 

обміні товарів, сторони наділялися певними правами й обов’язками, що з 

часом, шляхом формального закріплення та забезпечення з боку владних 

структур, набули загальнообов’язкового характеру. 

Формуванню права активно сприяло також майнове розшарування 

суспільства. Представники панівного класу були вкрай зацікавлені у створенні 

таких соціальних норм, які б не лише захищали, а й виражали їхні приватні 

інтереси. З цією метою вони поступово обмежили коло осіб, котрі брали участь 

у розробці загальнообов’язкових правил поведінки. З часом це право стало 

прерогативою вузького кола обраних, які уособлювали верхівку державного 

апарату. 

Виникнення права – тривалий історичний процес. Основними шляхами його 

формування були такі: 1) визнання індивідуальних, фактичних, 

повторювальних стосунків як права; 2) санкціонування державою звичаїв; 

3) утворення правових норм судовими органами; 4) встановлення правових 

норм державною владою у вигляді нормативно-правових актів; 5) укладення 

угод про мирне співіснування між народами (родами, племенами). 

Варто також відзначити, що держава не була єдиною правотворчою 

силою. Так, у правових системах держав Сходу Коран є не лише джерелом 

релігійних норм, але й основним джерелом права. У більшості держав Західної 

Європи в епоху Середньовіччя правові акти створювалися також 

представниками церкви. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, використання принципу правового поліцентризму дозволяє 

встановити, що на сьогодні інтенція права має відбуватися через його 

соціокультурність. Саме таке розуміння цього соціального регулятора 

дозволить розв’язати значну частину проблем, глибше розуміти 

трансформаційні процеси, що відбуваються у сучасному світі. 

 

IV. ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ЩО ВІДРІЗНЯЮТЬ ЇХ ВІД ВЛАДИ ТА 

НОРМ ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

Держава як принципово нова організація влади суттєво відрізняється від 

організації первісної суспільної влади. Ознаками держави, що її відрізняють від 

організації влади первісного суспільства є такі: 
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- поява соціально неоднорідного, зокрема класового суспільства, що має 

антагоністичні протиріччя; 

- адміністративно-територіальний розподіл населення, і як наслідок – 

поширення державної влади на всіх людей, які перебувають в межах належної 

їй території; 

- поява відокремленої від населення публічної влади (державного апарату), 

що виражає та захищає інтереси передусім економічно панівної частини 

суспільства; 

- наявність апарату примусу – груп озброєних людей у вигляді армії, 

поліції та ін., що здійснюють функцію придушення опору експлуатованого 

класу та ведення загарбницьких війн; 

- поява законодавчої, виконавчої та судової функцій у окремих органів 

публічної влади; 

- поява офіційної податкової системи; 

- поява писаних загальнообов'язкових правил поведінки – норм права. 

В умовах державно організованого суспільства право як новий 

нормативний регулятор, здатний забезпечити функціонування суспільства як 

цілого та індивідуальну свободу автономної особи, суттєво відрізняється від 

первісних норм соціальної регуляції. Це виражається в тому, що: 

- право встановлюється або санкціонується державою; 

- воно виражає волю домінуючої частини населення або правлячого класу; 

- закріплюється у спеціальних письмових джерелах; 

- норми права набувають чинності та втрачають її у чітко визначеному 

порядку, офіційним шляхом; 

- право забезпечується примусовою силою держави. 

Зазначимо, що вказані вище ознаки потрібно розглядати лише у 

сукупності, оскільки поодинокі вони можуть бути характерні для 

ранжируваного, стратифікованого та ієрархічного первісного суспільства.  

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Держава як принципово нова організація влади суттєво відрізняється від 

організації первісної суспільної влади. В умовах державно організованого 

суспільства право як новий нормативний регулятор, здатний забезпечити 

функціонування суспільства як цілого та індивідуальну свободу автономної 

особи, суттєво відрізняється від первісних норм соціальної регуляції. 

Зазначимо, що вказані вище ознаки потрібно розглядати лише у сукупності, 

оскільки поодинокі вони можуть бути характерні для ранжируваного, 

стратифікованого та ієрархічного первісного суспільства. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Таким чином, виходячи з зазначеного можна стверджувати, що ІДПЗК не 

представляє особливої і самостійної науки, оскільки за своїм науковим змістом 

і задачам вона водночас входить до сфери як історичної науки, так і 

правознавства. Але залежно від соціального об’єкту, на який спрямоване 



16 
 

пізнання (держава і право – соціальні явища, форми людського буття), вона 

може вважатися юридичною науковою дисципліною; за методами, за 

допомогою яких вони вивчаються - переважно історична. Власного предмету 

наукового вивчення ІДП набуває, коли розглядає право і державну організацію 

в їх історичній взаємодії. 

Історія людства складається з двох основних епох: первісного 

(традиційного) суспільства та цивілізації.  

Сучасній науці відомі різні варіанти періодизації первісного суспільства, 

хоча для розуміння передумов виникнення держави принципове значення має 

його розподіл за рівнем майнового та соціального розшарування на: 

- егалітарне (від франц. egalitaire – рівноправний) – суспільство, що не 

знало процесів соціального та майнового розшарування; 

- ранжируване (від франц. rang або англ. rank – ранг) – суспільство, якого 

торкнулися процеси соціального розшарування; 

- стратифіковане (від лат. stratum – прошарок) – суспільство, якого 

торкнулися процеси майнового розшарування; 

- ієрархічне (від грецьк. hieros – священний та arche – влада) – суспільство, 

що зазнало соціального та майнового розшарування. 

Виникнення права – тривалий історичний процес. Основними шляхами його 

формування були такі: 1) визнання індивідуальних, фактичних, 

повторювальних стосунків як права; 2) санкціонування державою звичаїв; 

3) утворення правових норм судовими органами; 4) встановлення правових 

норм державною владою у вигляді нормативно-правових актів; 5) укладення 

угод про мирне співіснування між народами (родами, племенами). 

Держава як принципово нова організація влади суттєво відрізняється від 

організації первісної суспільної влади. В умовах державно організованого 

суспільства право як новий нормативний регулятор, здатний забезпечити 

функціонування суспільства як цілого та індивідуальну свободу автономної 

особи, суттєво відрізняється від первісних норм соціальної регуляції. 

Зазначимо, що вказані вище ознаки потрібно розглядати лише у сукупності, 

оскільки поодинокі вони можуть бути характерні для ранжируваного, 

стратифікованого та ієрархічного первісного суспільства. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на  

органи управління в період родової общини та дати їм характеристику. 

Якими соціальними нормами регулювалася поведінка членів первісного 

суспільства? 

Назвіть ознаки держави, що відрізняють її від організації влади 

первісного суспільства. 

Чим право відрізняється від первісних норм соціальної регуляції? 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Ця лекція має  таку мету: 

 навчальна: ознайомитися з історичним досвідом державо-

правотворення в країнах давніх східних цивілізацій, виявлення загальних 

закономірностей та особливостей виникнення і розвитку держави і права в 

країнах Стародавнього Сходу, їх сутності, основних функцій; 

 практична: здобути навики щодо аналізу особливостей виникнення 

і розвитку держави і права в країнах Стародавнього Сходу. 
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ВСТУП 

Історія людства складається з двох великих історичних періодів: 

первісного суспільства і державно-організованого (цивілізованого) суспільства. 

Держава — атрибут останнього, але ж вона зародилися в надрах первісного 

суспільства, тому не випадково увага теоретиків, істориків держави і права 

тощо прикута в тому числі і до процесів, що відбувалися в суспільстві 

додержавного періоду. Про ці сторони життя народів того часу збереглося дуже 

мало історичних відомостей, тому усе, що відомо сьогодні про виникнення 

держави, не більш ніж історична реконструкція цього процесу. Ступінь її 

точності не піддається перевірці, тому точніше було б говорити про найбільш 

загальні закономірності її формування. 

Третя лекція навчального курсу присвячена висвітленню процесу 

державо - і правотворення у країнах давніх східних цивілізацій, де, згідно даних 

сучасної історичної науки, і виникли перші паростки людської цивілізації. 

Нашими задачами є спробувати реконструювати процес виникнення і розвитку 

державної організації в країнах Стародавнього Сходу, виявивши при цьому як 

спільні риси, так і особливості його, пояснити чим вони були обумовлені, 

відповісти на питання про сутність і основне призначення держави і права у 

давньому східному суспільстві, особливості форми державної організації, 

права. 

 

І. ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ У КРАЇНАХ ДАВНЬОСХІДНОЇ 

ЦИВІЛІЗАЦІЇ. ОСНОВИ ЇЇ СУСПІЛЬНОГО ЛАДУ 

Процес переходу від додержавної за змістом, соціальної влади, що 

існувала в первісному суспільстві, до державної організації відбувався 

упродовж тривалого часу (за сучасними даними він становить понад 2 млн. 

років),
1
 але найбільш інтенсивним був тоді, коли первісні люди вступили в 

епоху неолітичної революції. 

Неолітична революція і перехід людства (на рубежі VII-V тис. до н.е.) від 

привласнюючого господарства до виробляючої економіки мали 

найрізноманітніші і глибокі наслідки в соціальній сфері: 

а) перехід від праобщини (первісного стада) до родової общини, від 

родової общини до общини виробників;  

б) поява ранніх осілих землеробських общин у регіонах, сприятливих для 

проживання людей; 

в) їх успішна господарська діяльність.  

У результаті неолітичної революції й ускладнення соціальної і 

господарської структури відбулися глибокі зміни в здійсненні влади у середині 

сімейно-кланових груп. Влада вождя сімейно-кланової групи, як і раніше, 

зберігала додержавний характер, але здійснювані ним функції, особливо 

розподільна, наближали її до політичної, державної, оскільки вона набувала 

великої сили й обов’язковості для членів сімейно-родової общини. Влада 

                                                           
1 Див.: История государства и права зарубежных стран. Часть І. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой 

Н.А. и проф. Жидкова О.А..—М.: НОРМА-ИНФРА, 1998.—С.3. 
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ставала більшою мірою владою становища, найвищого управлінського статусу і 

не пов’язувалася, як це було колись, з особистими якостями вождя. Саме тому 

не просто авторитет, а його владні функції починають набувати найвищої 

цінності в очах членів групи, які все частіше вступали у гостре суперництво за 

лідерство. Амбіційні прагнення до влади підкріплювалися бажанням 

нав’язувати свою волю колективу, одержувати від влади цілком визначені 

майнові й особисті привілеї. 

Одним із найважливіших наслідків неолітичної революції, що мали пряме 

відношення до генези держави, був розвиток міжродових зв’язків і формування 

надобщинних структур. Їх виникнення й подальша еволюція проходили 

значною мірою спонтанно й одержували під впливом конкретно-історичних 

фактів різноманітні форми. Деякі з них були типовими для одних народів, але 

не отримали розвитку в інших. Особливо помітну роль у процесі становлення 

державності зіграла одна з форм міжобщинних зв’язків і організаційних 

структур — племінний лад. Діяльність органів племінного самоврядування 

сприяла: 

*  організації колективних робіт; 

*  розширенню зв’язків між сімейно-клановими групами (зокрема, 

міжобщинному обміну продуктами);  

*  врегулюванню міжкланових конфліктів, а також відносин з іншими 

племенами. 

Важливим етапом у передісторії держави і права стало, поряд з 

утворенням складних надобщинних структур, формування принципово нових 

основ управління суспільством, яке за своєю суттю ставало вже 

протодержавним. Новий тип управлінської діяльності визначався потребами 

громадського життя, ускладненням господарської діяльності і всієї системи 

соціокультурних зв’язків людей. 

Поряд з іншими видами суспільного поділу праці (відділення скотарства 

від землеробства тощо) відбувалося виокремлення управлінської діяльності, що 

поступово перетворювалася у професійну. Поділ людей на дві нерівні за 

чисельністю групи (керуючих і керованих) почав набувати більш суспільного 

значення, що стало останньою сходинкою у процесі утворення держави. 

Організаційна діяльність набувала політичного характеру, а 

адміністративно-общинна знать перетворювалася у державну. Нерідко общинна 

верхівка, використовуючи свій традиційний авторитет і систему релігійно-

міфологічних обґрунтувань, консолідувалася у замкнену, закриту для більшості 

одноплемінників групу станового або кастового характеру. Так виникла 

протодержава. Вона об’єднувала декілька поселень (груп поселень) навколо 

одного значного центру — як правило, це був культовий храмовий центр, що 

мав релігійне значення для всієї нової спільноти. Значний за розмірами, він 

об’єднував кілька тисяч осіб, служив осередком багатства спільноти, 

придушував, підкоряв собі периферійні поселення, встановлював васальні 

стосунки із сусідами під час активної військово-завойовницької політики.  
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Така організаційно-політична структура оформлялася остільки, оскільки в 

ній посилювалася централізація, а автономія окремих общин ставала слабшою. 

Саме від сили центру починало все більше залежати виживання всієї спільноти. 

Це призвело до зміцнення політичної єдиноначальності як єдиного в тих ранніх 

історичних умовах засобу затвердити сильну організацію. Одноособова влада 

легше набувала релігійно-священного характеру — так відкривався і шлях до 

правового обґрунтування цієї влади.  

Процес управління відтворювала і зміцнювана соціальна нерівність, яка 

по-своєму впливала на еволюцію влади. Його економічну основу складав 

загальний контроль над ресурсами. Перерозподіл їх правителями 

перетворювався в регулярні роздачі вроздріб і зворотне отримання їх у вигляді 

данини як державної повинності. Матеріальні вигоди з цієї данини отримував 

уже не весь народ, а ті прошарки, які були більш причетні до політичної 

верхівки, ті, хто починав розглядати колективний продукт як частину того, що 

дістанеться йому, як його власність. Це вже класи, що різнилися залежно від 

розмірів привласнення суспільного продукту і причетності до управління. 

Розрив у соціальному статусі став політичним: протодержава еволюціонувала у 

ранню державу. 

Більш чисельною спільнотою стала рання держава, яка об’єднувала до 

декількох десятків або сотень тисяч жителів, які давали потрібний кількісний 

рівень праці і продуктів, відчужуваних на користь держави. На цьому етапі 

населення могло бути різнорідним етнічно, особливо якщо мало місце 

завоювання; етнічні розходження могли і доповнювали соціально-політичну 

ієрархію.  

Адміністрація держави мала, як мінімум, три рівні — кожний із своїми 

задачами і функціями:  

1) Центральна адміністрація (як правило, адміністрація домінуючого 

округу) була цілком самостійним утворенням, що відокремилось від родів, 

общин, кланів і займалось виключно загальнодержавною діяльністю. 

2) Адміністрація областей успадкувала організацію і завдання старих 

протодержав; як правило, вона навіть знаходилася в клановій спадкоємності до 

них.  

3) Общинна адміністрація — найбільш традиційна і найдавніша за 

походженням, у цей час вона ще нероздільна з традиційно общинним 

самоврядуванням (виборністю, колективними органами), але повноваження її 

стали більш елементарними: головне — виконати рішення вищого рівня. 

Розподіл за рівнями закріплював, як правило, утворення професійних 

класів-станів: жерців, воїнів, переписувачів, ремісників, складальників податків 

тощо. 

Розвиток ранньої держави проходив в умовах зміцнення міського життя. 

Міське життя закріплювало класове відокремлення, престижне споживання 

еволюціонувало в інший спосіб життя — починалося розшарування на 

культуру верхів і низів. Релігійна ідеологія закріплювала культурне 

протиставлення іншим народам: наші боги — найбільші у світі, їх 
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представники на землі — священні і недоторкані, народ наш обраний. Ця 

ідеологія, яка використовувалася пануючим прошарком у власних інтересах, 

ставала політичною ідеєю влади. 

Товарний обмін підштовхував появу приватної власності, у 

відокремленні якої були найбільш зацікавлені сформовані пануючі прошарки. 

Водночас оформлювалися примусово-каральна функція держави, поліцейська 

діяльність. І поруч із цим розвивалася сфера права, яка охороняла ці відносини.  

З оформленням всіх суттєвих елементів державності і правової системи 

починалася їх видозміна. Вона в різних народів і на різноманітних континентах 

відбувалася в різний час і розтяглася на століття і навіть на тисячоліття.  

Найбільш ранні державні форми стали виникати на Сході, переважно в 

південній частині Азії і частково в Північній Африці. В передній Азії, у долині 

рік Тигру і Євфрату, знаходилися Вавилон і Ассирія (раніше Шумер і Аккад), 

тут же по сусідству були розташовані Хетська держава, Фінікія, єврейські 

царства, Урарту й інші найдавніші держави; в Африці, в долині Нілу, 

знаходився древній Єгипет. У процесі утворення вони пройшли загальний для 

країн цього регіону шлях плавного переростання первісного родоплемінного 

суспільства в державу. Отут проявилися як описані вище загальні 

закономірності державотворчих процесів, так і окремі, специфічні для цих 

країн особливості.  

Стародавній Єгипет  

Держава Стародавній Єгипет склалася в північно-східній частині Африки, 

у долині, розташованій по нижній течії Нілу. Все сільськогосподарське 

виробництво Єгипту було пов’язане з його щорічними розливами, із дуже 

раннім будівництвом тут іригаційних споруджень, на котрих і почала вперше 

використовуватися праця рабів-військовополонених. Природні межі Єгипту 

служили захистом країни від набігів ззовні, створенню етнічно однорідного 

населення — давніх єгиптян.  

Поливне землеробство, що розвивалося досить інтенсивно, сприяло 

соціальному розшаруванню, виділенню управлінської верхівки на чолі із 

первосвящениками — жерцями вже в першій половині IV тис. до н.е. В другій 

половині цього тисячоліття з’являлися перші державні утворення — номи, що 

виникли внаслідок об’єднання навколо храмів сільських общин для спільного 

ведення іригаційних робіт.  

Територіальне розміщення древніх номів, розташованих уздовж єдиної 

водної магістралі, дуже рано призвело до їх об’єднання під владою сильнішого 

ному, до появи у Верхньому (Південному) Єгипті єдиних царів з ознаками 

деспотичної влади над іншими номами. Царі Верхнього Єгипту до кінця IV 

тис. до н.е. завоювали весь Єгипет [цар Менес (Мернер) — 3200 р. до н.е.]. 

Характер господарства, пов’язаний із постійною залежністю населення від 

періодичних розливів Нілу, і необхідність управління з центру працею багатьох 

людей щодо подолання їх наслідків обумовили і ранню централізацію 

староєгипетської держави.  

Історія Стародавнього Єгипту поділяється на окремі періоди:  
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1) період Раннього царства (3100-2800 рр. до н.е.), або період 

царювання перших трьох династій єгипетських фараонів;  

2) період Древнього, або Старого царства (біля 2800-2250 рр. до н.е.), у 

який включається час царювання III-IV династій;  

3) період Середнього царства (біля 2250-1700 рр. до н.е.) — час 

царювання XI-XII династій;  

4) період Нового царства (біля 1575-1087 рр. до н.е.) — час царювання 

XVIII-XX династій єгипетських фараонів.  

Періоди між Древнім, Середнім і Новим царствами були часом 

господарського і політичного спаду Єгипту. Єгипет Нового царства — перша в 

історії світова імперія, величезна різноплемінна держава, створена шляхом 

завоювань сусідніх народів. До її складу увійшли Нубія, Лівія, Палестина, 

Сирія й інші, багаті природними ресурсами, області. Наприкінці Нового 

царства Єгипет почав занепадати, став здобиччю завойовників, спочатку персів, 

потім римлян, що включили його до складу Римської імперії в 30 р. до нашої 

ери. 

Стародавній Вавилон  

Вавилонська держава розташовувалася в Азіатському Міжріччі (між 

ріками Тигром і Євфратом). Перші держави на цій території виникли на 

початку III тис. до н.е. Це були невеличкі міста-держави, у суспільному і 

державному ладі яких тривалий час зберігалися пережитки родоплемінної 

організації. Найдавнішим населенням країни, що заклало основи цивілізації в 

Міжріччі, були шумери. Від цього народу отримала свою назву держава 

Шумер, історія якої нараховує сім століть.  

На північ від шумерів у Міжріччі мешкали аккадці, що поступово 

захопили всю територію Шумера і створили досить сильне Шумеро-Аккадське 

царство, яке проіснувало близько ста років.  

Біля 2000 р. до н.е. Міжріччя було захоплено кочовиками — амореями, 

які перемогли Шумеро-Аккадське царство і розселилися широко на його 

території. Одним з їх опорних пунктів став Вавилон, що був значним 

поселенням вже в останньому столітті існування Шумера. Сприятливе 

географічне положення забезпечило піднесення Вавилону. Він став столицею 

невеличкого царства. Перші п’ять вавилонських царів значно розширили свої 

володіння. За часів правління шостого царя — Хаммурапі (1792-1750 рр. до 

н.е.) — Вавилон перетворився в столицю величезної держави, яка включала в 

себе велику частину Міжріччя. Створена Хаммурапі держава, яка одержала 

назву за назвою її столиці — Вавилон, була значним, але не міцним державним 

об’єднанням.  

Після смерті Хаммурапі Вавилон зазнав ряд важких поразок від своїх 

сусідів і в 1595 р. до н.е. його було знищено хетами і касситами, що правили 

Міжріччям біля 400 років.  

Нове піднесення Вавилон пережив в VII-VI ст. до н.е., коли з 626 р. по 

539 р. до н.е. існувало т.зв. «Нововавилонське царство». У VI ст. до н.е. воно 

було завойоване персами, а з ІІІ ст. до н.е. фактично припинило своє існування.  
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Давньоєврейська державність  

У безпосередній близькості від Вавилону виникла державність і в євреїв. 

Єврейські кочові племена з’явилися на землях історичної Палестини на початку 

II тис. до н.е., вийшовши через р. Євфрат. Приблизно в XIII-XII ст. до н.е., у 

період тимчасового ослаблення впливу Єгипту на держави Палестини і Фінікії, 

союз споріднених племен із загальною назвою Ізраїль витиснув і підпорядкував 

собі племена ханаанеїв, що жили там. У результаті асиміляції (мови були 

близькі) ізраїльський народ сформував загальну осілу цивілізацію з 

землеробською культурою. У політичному відношенні це була стадія 

формування надобщинних владних структур. Союз племен управлявся радами 

родової знаті і так званими «суддями» — виборними вождями. Зберігалися 

племінні народні збори, але найбільше значення мало внутрішньообщинне 

управління із беззаперечною владою глави роду-клану.  

У XI ст. до н.е. під впливом зовнішньої небезпеки з боку нових племен 

филистимлян (звідси і грецька назва «Палестина» — Л.Б., Р.В.) ізраїльські 

общини і племена утворили єдину протодержаву. На зборах представників 

племен був обраний перший цар Ізраїлю — Саул. Надалі обрання (або 

загальнонародне затвердження) носія влади стало принципом ранньої 

державної організації. 

Початок формування реальної державної організації визначається за 

часом правління спадкоємця Саула — царя Давида (кінець XI — поч. Х ст. до 

н.е.), коли з’явилася наймана армія, і особливо знаменитий біблійний мудрець 

цар Соломон (X ст. до н.е.). За часи його правління була встановлена тверда 

система державних податків, постійна армія, система державно-розподільного 

господарства.  

У 928 р. до н.е. під впливом різних зовнішніх і внутрішніх чинників 

єдина староєврейська держава розпалася на два окремих царства: Ізраїльське, 

що об’єднало більшість із старих племен, із центром у м. Наблус, і Іудейське, із 

центром у Єрусалимі, де правили нащадки царя Давида. У соціальному 

відношенні обидва царства були однотипними й еволюціонували в напрямку 

класового суспільства, але політичні традиції стародавньої державності 

виявилися недовговічними.  

Наприкінці VIII ст. до н.е. Ізраїльське царство було завойовано Ассирією. 

Іудея, в свою чергу, на початку VI ст. до н.е., потрапила під владу 

Нововавилонського царства — населення було виселено, почалися десятиліття 

так званого «вавилонського полону». Пізніше політична спільність єврейського 

народу відновилася, але Палестина підпала спочатку під владу персів, потім 

імперії Олександра Македонського і, нарешті, Римської імперії.  

Стародавня Індія 
Стародавня Індія — одна з колисок людської цивілізації —

 розташовувалася на півострові Індостан у міжріччі Інду і Гангу. Першими її 

жителями були дравіди, яких через століття змінили численні племена, що 

відрізнялися один від одного укладом життя, мовою, віруваннями, культурою. 

Ці племена створили одну з найдавніших світових цивілізацій. Мохенджо-Даро 
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і Хараппа — два найбільших міста того часу — були столицями політичних 

об’єднань. Джерела не дають достовірних знань про класову структуру і 

політичну організацію Хараппського суспільства, проте наявні свідчення 

дозволяють судити про його розшарування і розклад первіснообщинного ладу. 

У XVIII-XVII ст. до н.е. під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників Хараппа 

переживала період занепаду. Це пов’язують, у першу чергу, з приходом у 

серед. II тис. до н.е. арійських племен.  

Період із середини II тис. до н.е. до першої половини I тис. до н. е., який 

одержав в історії назву ведичного, відзначений утворенням класового 

суспільства і держави. Значні досягнення в галузі виробництва обумовили 

розшарування суспільства.  

З посиленням соціальної нерівності раджа — військовий вождь племені, 

що раніше обирався зборами і міг бути усунутий ними, усе більш піднімався 

над плем’ям, підпорядковуючи собі органи племінного управління. За посаду 

раджі велася боротьба між представниками знатних і могутніх родів у племені. 

Згодом ця посада стала спадковою.  

Спочатку велику роль продовжували відігравати народні збори, що 

впливали на призначення царя. Поступово зі зборів одноплемінників вони 

ставали зборами знаті, наближених царя. Зменшення ролі народних зборів 

пов’язано з посиленням царської влади.  

Органи племінної адміністрації поступово перетворювалися в державні 

органи. Заняття вищих посад у державній адміністрації було привілеєм 

рабовласницької знаті. Усе більшого значення набував пурохита — царський 

жрець, що виступав також астрологом, радником царя.  

Племінна дружина поступово переростала в постійне військо на чолі з 

начальником — сенапаті. Народ обкладався податками, які перетворилися з 

добровільного підношення вождю племені або дарунка богу, в жорстко 

фіксовану подать, яка сплачувалася царю через спеціальних чиновників. 

Так на базі родоплемінних колективів виникли державні утворення, 

звичайно невеличкі за територією, які приймали форму монархій або республік.  

Самою значною і сильною державою того часу була Магадха. Найвищої 

могутності вона досягла в IV-III ст.ст. до н.е. при династії Маур’єв, що 

об’єднала під своєю владою майже всю територію Індостану.  

Магадхсько-Маурійська епоха розглядається як особливий етап в 

розвитку давньоіндійської державності. Це був період значних політичних 

подій. Створення об’єднаної індійської держави сприяло спілкуванню 

різноманітних народів, взаємодії їх культур, стиранню вузьких племінних 

рамок. В епоху Маур’єв були закладені основи багатьох державних інститутів, 

що одержали розвиток уже в наступний період.  

У той же час імперія Маур’єв була конгломератом племен і народів, що 

стояли на різних ступенях розвитку. Незважаючи на сильну армію, міцний 

апарат управління, Маур’ям не вдалося зберегти єдність держави. В II ст. до 

н.е. Індія розпалася на безліч державних об’єднань.  
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Стародавній Китай  

Історія Стародавнього Китаю звичайно поділяється на ряд періодів, що 

отримали назви від імені правлячих династій: 

1. Період Шан (Інь) (XV-XI ст. до н.е.); 

2. Період Чжоу (XI — III ст. до н.е.). У цей період виділяються особливі 

періоди: Чуньцю (VIII - V ст.ст. до н.е.) і Чжаньго — «царств, що борються» 

(V-III ст. до н.е.).  

3. Період Цинь і Хань (III ст. до н.е. – III ст. н.е.).  

1. Період Шан (Інь). Перші осередки цивілізації міського типу в 

Стародавньому Китаї почали виникати в II тис. до н.е. у долині ріки Хуанхе на 

базі родових груп іньських племен, що перейшли до осілого способу життя. В 

іньському Китаї внаслідок розкладу родоплемінних зв’язків, які прогресували, 

поділу праці, почав виділятися, з одного боку, пануючий прошарок родової 

аристократії: правитель — ван і його наближені, родичі, сановники, племінні 

вожді; з іншого — рядові одноплемінники, а також чужаки-іноплемінники, які 

перетворювалися, як правило, у рабів.  

Створення початкового примітивного державного утворення в Шан (Інь) 

було пов’язане з необхідністю організації виробництва, зрошення земель, 

запобігання згубних наслідків розливу рік, захисту територій. Це знайшло своє 

вираження, по-перше, у перетворенні племінного вождя в обожнюваного 

правителя іньського царства, що володів значною владою, по-друге, в утворенні 

адміністративного апарату, що складався з численних управителів, 

воєначальників, жерців і інших, що протистояли значній частині общинників. В 

епоху Інь почала затверджуватися верховна власність царя на землю. Цьому 

сприяли уявлення про вана як про земне божество.  

2. Період Чжоу. Соціальний і політичний розвиток народів усього 

басейну ріки Хуанхе було значно прискорене завоюванням царства Інь 

наприкінці XII ст. до н.е. чжоуськими племенами, які прийшли із заходу і 

встановили панування над населенням усього Північного Китаю, над безліччю 

розрізнених родоплемінних колективів, що знаходилися на різних стадіях 

розкладу родових відносин. Чжоуський ван був поставлений перед 

необхідністю організації управління величезною територією. З цією метою він 

передав завойовані землі в спадкові володіння своїм родичам і наближеним, які 

разом із землею одержували і відповідні титули.  

Спочатку влада титулованих власників уділів стримувалася силою 

центральної влади. Проте в VIII ст. до н.е. авторитетні правителі, що були вірні 

піддані вану, починали набувати фактично повної незалежності. Влада вана 

обмежувалася його володінням-доменом. Становлячись місцевими царьками, 

правителі самі вже давали землі за службу, обростаючи своїми васалами, своїм 

апаратом управління.  

Таким чином, у чжоуському Китаї панувала роздробленість із 

характерною для неї міжусобицею, що призводила до захоплення то одним, то 

іншим місцевим царством позицій гегемона, до поглинання ним більш дрібних 

царств.  
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Тривалі безупинні війни призвели до економічного спаду, до руйнації 

іригаційних споруджень і, нарешті, до усвідомлення необхідності зближення 

народів Китаю. Виразниками нових настроїв стали проповідники 

конфуціанської релігії, що закликали до об’єднання країни «без пристрасті і 

знищення людей». Незважаючи на війни, у період Чжань посилилися 

економічні і культурні контакти різноманітних районів і народів, наслідком 

чого стало їх зближення, «збирання» земель навколо семи значних китайських 

царств.  

В історії Стародавнього Китаю V ст. до н.е. було переломним етапом. У 

цей час починають діяти чинники, які привели до об’єднання царств у єдину 

імперію, де стало панувати конфуціанство як основна політична ідеологія. 

Завдяки впровадженню залізних знарядь праці відбувався різкий підйом 

економіки. Освоєння нових земель, поліпшення іригаційних споруджень, 

зростання сільськогосподарського і ремісничого виробництва сприяли розвитку 

товарно-грошових відносин, складанню ринку, виділенню купецтва. В цих 

умовах відбувався інтенсивний розклад общинної і затвердження приватної 

власності на землю, створення значного приватного землеволодіння.  

Наслідком цих обставин стало те, що в останньому столітті до н.е. у Китаї 

виникло протиборство двох тенденцій у розвитку суспільства: 

*  з одного боку, розвивається значна приватна власність на землю, 

заснована на експлуатації селян-орендарів, найманих робітників, рабів; 

*  з іншого — формується широкий прошарок податного селянства, 

безпосередньо підпорядкованого державі. Це були два можливих шляхи 

розвитку:  

1) через перемогу значної приватної власності на землю — шлях 

роздробленості, усобиць; 

2) через зміцнення державної власності на землю — створення єдиної 

централізованої держави. 

3. Період Цинь і Хань. Носієм другого шляху виступило царство Цинь. 

У 221 році до н.е. воно переможно закінчило боротьбу за об’єднання країни. 

Основи соціальних порядків, державна машина, створені в циньському Китаї, 

виявилися настільки пристосованими до потреб імперії, що майже без усяких 

змін були перенесені в Хань. Ставши традиційними, вони фактично збереглися 

в імператорському Китаї до буржуазної революції 1911-1913 років.  

Таким чином, з оглянутого можна зробити висновок, що основним 

шляхом виникнення цивілізовано організованого суспільства в давньосхідних 

країнах слід вважати розклад родоплемінної організації. Щодо особливостей, то 

це передусім фактори, які прискорювали або стримували цей процес, зокрема, 

зовнішнє завоювання (Індія), внутрішня боротьба (Вавілон, Китай).  

Основи суспільного ладу країн Стародавнього Сходу 

Вище були розглянуті процеси розкладу родоплемінних відносин і 

виникнення держав у країнах Стародавнього Сходу. Насамперед, ми 

познайомилися з тією матеріальною базою існування цих країн, тобто із 

територією, яка є першою і найважливішою ознакою держави. У той же час 
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держава не може існувати без людей, що діють між собою, стають суб’єктами 

всеосяжної системи суспільних відносин, яку звичайно іменують суспільним 

ладом. Це питання, на перший погляд, є чисто «історичним» і відноситься до 

«цивільної» історії. У принципі так, але юрист не може обходитись без знань 

хоча б таких основних елементів суспільного ладу, як форма власності, що 

складає основу економічного життя держави, соціально-класова структура 

суспільства, основні риси духовного життя й ін., які мають вирішальний вплив 

на форму й зміст державно-правових інститутів цього суспільства. 

 Загальні риси суспільного ладу давньосхідних країн  

Як і на етапі виникнення протодержав, однією з основних соціальних 

форм, що відіграла вирішальну роль в еволюції давньосхідних суспільств 

державної епохи, була сільська община. Вона значною мірою визначала 

характер політичної влади в цих суспільствах, роль і функції давньосхідної 

держави, особливості правових систем.  

У Стародавньому Китаї, наприклад, основою соціального життя 

протягом тривалого часу були патронімії (цзун), які об’єднували декілька 

сотень (до тисячі і більш) сімей, що належали до однієї родинної групи. 

Структура замкнутих сільських общин із натуральним характером 

виробництва, із поєднанням ремесла і землеробства в рамках кожної общини, 

слабким розвитком товарно-грошових відносин складала основу соціального 

життя й у Стародавній Індії.  

Сільська община, зміцненню позицій якої сприяли колективні зусилля її 

членів по створенню іригаційних споруд, мала величезний вплив на 

уповільнення процесів класоутворення, на форми земельної власності і засоби 

експлуатації в давньосхідних суспільствах. Тут безпосереднім власником землі 

була сама община. Водночас і держава виступала в ролі верховного власника 

землі, владно-власницькі права якого реалізовувалися в отриманні з 

общинників податку.  

Лад багатоукладного господарського життя визначав виключно 

неоднорідний соціальний склад давньосхідних суспільств, який можна 

диференціювати в межах трьох основних соціально-класових утворень: 

1) пануючий соціальний прошарок, куди входили придворна і служива 

аристократія, командний склад армії, заможна верхівка землеробських общин 

та ін.; 

2) вільні дрібні виробники — общинники-селяни і ремісники, що жили 

своєю працею; 

3) різноманітні категорії осіб, позбавлені засобів виробництва: раби, 

залежні підневільні робітники та ін.  

На Сході була відсутня чіткість соціально-класових меж, наприклад, 

існували різноманітні категорії залежного населення, що займали проміжні 

позиції між вільними і рабами, або деякі перехідні категорії вільних (від 

дрібних землевласників до пануючого прошарку, зокрема, до дрібного купецтва 

і чиновництва). Станово-правовий статус індивіда в суспільстві, як правило, не 

співпадав, а розходився з його соціально-економічним становищем. 
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 Особливості суспільного ладу давньосхідних країн  

Загальні закономірності розвитку давньосхідних багатоукладних 

суспільств не можуть перекреслити конкретні особливості кожного з них. Ці 

особливості були пов’язані: 

- із домінуючим положенням того або іншого укладу і різноманітних 

форм їх взаємодії; 

- з особливостями їх соціальних і політичних інститутів; 

- зі специфічними рисами їх культурно-цивілізаційного розвитку: 

особливостями побуту, світорозуміння людей, засобами релігійної орієнтації.  

У Стародавньому Вавилоні, наприклад, значне царсько-храмове 

господарство співіснувало з дещо відокремленим общинно-приватним 

господарством, основою якого була праця вільних общинників-селян, які 

сплачували податок державі. У царсько-храмових господарствах 

використовувалася праця рабів і осіб, що знаходилися у тому або іншому 

ступені залежності, ряди яких поповнювалися за рахунок вільних хліборобів, 

що втрачали свою общинну ділянку. Наявність сильного царсько-храмового 

господарства з відносно розвинутим ремеслом, яке широко здійснювало торгові 

операції за допомогою купців, послабляло податкову експлуатацію 

общинників-селян.  

Деякі особливості виявилися й у соціально-класовій структурі 

давньовавилонського суспільства. У середовищі вільних людей виділялися дві 

групи. Перша — авілуми («людина», «син людини»), друга — мушкенуми, 

особи більш низького соціального статусу («падаючі ниць», тобто такі, які 

б’ють чолом, звертаються до царя з проханням про прийняття на службу).  

До авілумів належали вищі царські службовці, що поряд із великими 

службовими наділами володіли ще й общинною землею. Мушкенум був 

царською служивою людиною нижчої категорії. Залежність мушкенумів, 

напевно, і визначалася тим, що вони не були нащадками «своїх» і не мали 

коренів в общині. Розходження між цими соціальними групами особливо 

яскраво проявилися в нормах права, які регулювали різні суспільні відносини: 

охорони власного життя, здоров’я, честі і членів їх сімей.  

Для торгівлі зерном, придбання відсутніх на їх землях корисних копалин, 

металу, а також каменю, лісу й інших будівельних матеріалів ще общини 

Шумеру й Аккаду стали посилати в тривалі подорожі своїх торгових агентів, 

що одержали згодом назву тамкар — тобто лихвар, кредитор, торговець, 

людина, пов’язана із торговою, лихварською діяльністю палацу. Будучи 

залежними, тамкари тим часом користувалися широкою свободою фінансово-

торгової діяльності, укладали значні торгові угоди, об’єднували капітали, 

створювали торгові організації.  

Залежнообов’язковим було і ремісниче виробництво, що розвивалося 

головним чином у царському господарстві. Царськими доглядачами 

контролювалося не тільки ремісниче виробництво, але і збут продукції. У 

Нововавилонському царстві практикувалося навчання рабів кваліфікованому 

ремеслу. Але представники таких найважливіших ремесел, як ковалі, теслярі, 
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броварники володіли тим або іншим рівнем самостійності, створювали фахові 

об’єднання та ін. 

Ще більшою своєрідністю характеризувалася соціально-класова 

структура Стародавньої Індії. Процес соціального розшарування 

давньоіндійського суспільства, що почався в надрах розрізнених племінних 

общин, призвів, на відміну від інших давньосхідних суспільств, не до 

формування класів (рабовласників і рабів), а до виникнення особливих 

станових груп — варн
1
 перші згадки про які можна знайти в самому ранньому 

творі ведичної літератури — Ригведі. Варн було чотири:  

1. Брахмани (священнослужителі, жерці). Формуванню варни жрецької 

верхівки брахманів сприяла монополізація ними на визначеному етапі 

історичного розвитку відправлення релігійних церемоній, знання ведичних 

гімнів.  

2. Кшатрії (воїни, правителі). Ця особлива військова верхівка, військова 

аристократія почала складатися в процесі завоювання аріями річкових долин у 

Північній Індії. У цю категорію спочатку входили тільки арії, але в ході 

асиміляції завойованих племен варна кшатріїв поповнювалася і місцевими 

вождями, главами сильних родових груп, на що, зокрема, вказує існування в 

Стародавній Індії особливої категорії «вратія-кшатріїв», тобто кшатріїв за 

обітницею, а не за народженням.  

3. Вайш’ї (хлібороби, ремісники). Назва третьої варни походить від слова 

«виш» — народ, плем’я, поселення. Це основна маса трудового люду, 

хліборобів і ремісників. Відокремленню кшатріїв від своїх одноплемінників — 

вайш’їв — простолюдинів сприяло уявлення, що кшатрії — повновладні 

розпорядники багатства, яке приносить війна, у тому числі і рабів-

військовополонених.  

4. Шудри (слуги). Члени цієї варни були представниками скорених аріями 

племен. Вони займали найнижче становище серед варн. Шудри формально не 

були рабами, але вони повинні були обслуговувати зі смиренністю вищі, т.зв. 

«двічінароджені» варни. 

На найнижчому щаблі серед вільних людей, але таких, що знаходились за 

межами варн, стояли так звані «недоторкані» — чандали й ін., народжені від 

змішаних шлюбів. 

І на найнижчій ступені цієї складної ієрархічної градації знаходилися 

власне раби (даси), яких тривалий час ототожнювали із шудрами. Рабська 

праця в Стародавній Індії не була основою виробництва; рабство тут носило 

патріархальний характер.  

Дещо іншою була соціально-класова структура давньоіндійських 

республік — ган. У ганах були раби, але основну масу працездатного 

населення складали хлібороби, селяни. Панівне положення займали кшатрії, їх 

                                                           
1 До кінця I тис. до н.е. стародавня система варн видозмінилася. Варни стали дробитися і перетворюватися у вузькі 

фахові і майнові групи — із своїми інтересами, правилами поводження, навіть із своєю адміністрацією, що діяла за цеховим 

принципом. Таких спадково замкнутих груп стало нараховуватися декілька сотень — вони одержали назву каст. Касти 

склалися в особливу ієрархію залежно від почесності або малопочесності занять, якими займалися її члени. Існування цих 

станів є чи не найважливішою особливістю індійського суспільства аж до Нового часу. 
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знать — раджі. Брахмани тут не мали такого авторитету, як в інших частинах 

імперії (Маур’єв. — Л.Б., Р.В.). Відвідуючи гани, брахмани скаржилися, що до 

них ставляться без належної поваги. Становище громадян республіки залежало 

від того, чи належить він до кшатріїв. Усі, хто не належали до цієї варни, 

перебували на нижчих суспільних щаблях. У цьому своєрідність суспільного 

ладу давньоіндійських республік. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, рабовласницькі відносини тут тісно перепліталися із 

станово-варновими, кастовими. Як в Індії, так і в інших країнах Стародавнього 

Сходу рабство мало свої особливості. Це було рабство при ще не зжитих цілком 

общинних відносинах, при пануванні державної й общинної власності на 

землю. Крім того, воно ще не втратило деякі властиві патріархальному побуту 

риси. 

 

ІІ. ФОРМА ТА СУТНІСТЬ ДАВНЬОСХІДНОЇ ДЕРЖАВИ, ОСНОВНІ ЇЇ 

ФУНКЦІЇ 

Давньосхідна держава, будучи рабовласницькою, являла собою 

організацію панування над рабами і дрібними вільними виробниками — 

селянами і ремісниками. Основне її завдання полягало в охороні 

рабовласницької власності і відповідної форми експлуатації величезної маси 

рабів і незаможної частини вільного населення, в придушенні, у разі 

необхідності, їх опору. Як відомо, суть держави проявляється в її функціях. 

Розглянемо функції давньосхідної держави. 

Функції давньосхідних держав 

Під функціями держави, , розуміють основні напрямки діяльності 

держави, в яких знаходять своє вираження суть і соціальне призначення 

управління суспільством. Як і сьогодні, так і в давні часи життєдіяльність 

суспільства здійснювалася в двох основних сферах: всередині країни і за її 

межами. Тому при розгляді цього питання ми будемо дотримуватися 

загальноприйнятої класифікації функцій держави, а саме розподіл їх на 

зовнішні і внутрішні. 

Серед внутрішніх функцій давньосхідних держав можна виділити 

наступні: 

1. Організаційно-господарська. Життя давньосхідних народів було 

пов’язане з великими ріками, їх водними режимами. Це обумовлювало 

необхідність здійснення з боку держави централізованих заходів щодо 

забезпечення нормального функціонування іригаційних споруд, організації 

координації розрізненого суспільного виробництва, забезпечення життєвих 

умов розвитку общини, яка виступала як її опора.  

2. Ще одна функція, яку можна було б віднести до блоку економічних 

функцій — це охорона рабовласницької власності на знаряддя і засоби 

виробництва. Основна діяльність стародавніх держав були спрямована на 

забезпечення економічної основи рабовласницької держави, а саме: 
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 охорону, передусім, державної власності на землю, і  

 підтримку рабства, рабовласницької системи господарства, 

рабовласницьких виробничих відносин. Ця сторона діяльності забезпечувала 

економічні інтереси пануючого класу, сприяла збільшенню його багатства.  

3. Для держави того періоду найважливішою була діяльність, направлена 

на забезпечення існування пануючих рабовласницьких класів. Це функція 

утримування в покорі маси рабів і інших соціально-принижених категорій 

населення, придушення, у разі необхідності, їх опору.  

4. Ще одна важлива функція рабовласницької держави — ідеологічна. 

Державна ідеологія того часу — це релігійна ідеологія, яка ґрунтувалася на 

різних морально-етичних, релігійних цінностях і відводила особливе місце 

правителю. Так, наприклад, ще в древньому царстві (III тис. до н.е.) 

єгипетським фараонам став привласнюватися священний титул «сина бога 

Сонця», почав складатися особливо урочистий ритуал їх поховання. Як символ 

величі фараонів будувалися знамениті піраміди, які вселяли простим людям 

священний страх і повагу перед троном. Знаменита піраміда Хеопса займає 

площу в 54 000 і більше кв
2
 і має висоту до 160 метрів, кожна її сторона в 

довжину сягає до чверті кілометра, на неї укладено понад 2 мільйони каменів 

кожний по дві з половиною тон вагою. На цілі десятиріччя тисячі людей 

відривалися від продуктивної праці і притягувалися до примусових робіт, 

націлених на зведення цих грандіозних споруд. Віддаючи сили на зведення 

величних гробниць фараонів, єгиптяни піклувалися і про власне посмертне 

існування.  

Особливе значення мала ідеологічна функція в Китаї. Тут держава 

протягом віків формувала уніфікований світогляд, прославляючи правителя-

деспота, підтримувала міф про божественне походження імператора — «сина 

неба». І в Стародавній Індії, і в Стародавньому Вавилоні, незважаючи на їх 

історичні особливості, царі також незмінно звеличувалися. Їх імена ставилися 

поруч з іменами богів. У Вавилоні цар являвся людиною, яка, однак, у силу 

своєї обраності богами, наділялася божественною царственістю, що 

прославляла його над людьми. 

В зовнішній сфері рабовласницька держава здійснювала наступні 

функції:  

1. Функція оборони країни і мирного контакту з іншими народами. 

Вона була спрямована на діяльність по зміцненню армії і проведенню в ній 

реформ, які полягали в заміні військового ополчення, що збереглося як 

пережиток родового ладу, постійною або найманою армією. 

2. Функція захоплення чужих територій включала діяльність 

рабовласницьких держав по організації і проведенню військових походів з 

метою захоплення не тільки нових земель, але і найголовнішого — 

військовополонених для поповнення армії рабів, а отже, підтримки системи 

рабства. Крім того завоювання інших земель давало можливість збільшити 

кошти державної скарбниці. 
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3. Діяльність по управлінню завойованими територіями, які не 

входили у власні землі даної держави. Завойовані території перетворювалися в 

провінції, якими управляли намісники — ставленики центральної влади. 

Управління ними полягало, головним чином, в організації збору податей. 

Зазначимо, що дана функція не була постійною. У період здійснення 

централізації і утворення рабовласницьких імперій ці провінції включалися до 

їх складу не як зовнішні землі, а як частина власної території. 

Для практичного здійснення функцій рабовласницької держави необхідні 

були державні органи, державні установи, спеціальні органи насильства і 

придушення, які у своїй сукупності складали механізм рабовласницької 

держави. 

Державний механізм країн Стародавнього Сходу 

Характерними рисами механізму давньосхідних держав були: 

1) домінування в системі державних органів переважно тих з них, які 

пригнічували: збройні сили, поліція, в’язниці, суди і інші організації 

рабовласників; 2) його простота — він не був таким громіздким, як, 

наприклад, механізм сучасної держави.  

Простота державного механізму давньосхідних держав пояснювалася: 

а) рівнем розвитку суспільства; 

б) співвідношенням класових сил, яке, незважаючи на відносну 

нечисленність рабовласників по відношенню до кількості рабів, було вочевидь 

на користь перших; 

в) однорідністю політичних сил, що були при владі, відсутністю різних 

угруповань і підрозділів, що не викликало потреби в численних органах, які 

виражали їх інтереси. 

Схематично державний механізм являв собою централізовану систему 

державних органів і установ, що складалася з двох горизонтальних рівнів 

управління: 

- центрального чиновницького апарату, очолюваного безпосередньо 

монархом;  

- місцевого чиновницького апарату (рівня областей і рівня общини), і, як 

правило, трьох вертикальних рівнів управління, що знайшли своє вираження в 

діяльності трьох основних давньосхідних відомств: 1) військового; 

2) фінансового та 3) публічних (суспільних) робіт. 

Вершиною давньоєгипетської держави був цар-фараон (від слова 

«перо», що в перекладі з єгипетської означає «високий будинок», в єврейській 

транскрипції «паро», а в грецькій «фараон»), якому приписували божественну 

гідність. Цар — бог за життя і після смерті, нащадок бога. Цар не вмирає, а 

«заходить у свій вічний горизонт». 

Фараону належала вся повнота законодавчої влади. Він здійснював 

законодавство одноосібно, йому допомагали в цьому лише вищі сановники 

країни («радники царських наказів»). Всі зобов’язані були сліпо коритися його 

наказам. Фараон стояв також на чолі усього адміністративного апарату. Йому 
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належала вища судова і вища військова влада. Як нащадок богів, як посередник 

між богами і людьми фараон був також і верховним жерцем. 

Аналогічним було становище глави держави — імператора і в Китаї. Він 

також обожнювався. Тут держава протягом віків формувала уніфікований 

світогляд, прославляючи правителя, підтримувала міф про божественне 

походження імператора — «сина неба». Вища законодавча влада була однією з 

важливих ознак його широких повноважень. Правитель сам очолював 

централізований багатоступеневий бюрократичний апарат, а всі імперські 

чиновники, незалежно від рангів і постів, були під його суворим контролем. 

Але в багатьох давньосхідних державах — це стосується передусім 

Вавилона і Індії — влада верховних правителів обмежувалася радою знаті, 

народними зборами або самоврядними багатосімейними міськими общинами. 

У Давньовавилонській державі всі три «гілки» влади — законодавча, 

виконавча і судова — були зосереджені в руках царя. Разом із тим царська 

влада не була абсолютною. На відміну від Єгипту й Китаю, 

давньовавилонський цар розглядався як намісник і служитель бога на землі. 

Тобто глава держави не був самостійним, його діяльність направлялася зверху, 

богом. Знизу царська влада обмежувалася сильним духовенством і правлячою 

верхівкою багатих міст. Три священних міста Вавилонії: Ниппур, Сиппар і 

Вавилон мали пільгові грамоти, що давали їм привілейоване становище. Цар не 

мав права ув’язнювати громадян цих міст, вимагати у них солдат, примушувати 

працювати в храмових господарствах. Охоронцями недоторканості прав міст 

виступали жерці. Правителі Стародавньої Індії, наприклад, не мали у своєму 

розпорядженні необмежених законодавчих повноважень. Навіть у великій, 

відносно централізованій державі Маур’єв (IV-II ст. до н.е.) велике значення 

мали колегіальні органи державної влади, такі як мантрипаришад — рада 

сановників, дорадчий орган при царі. 

Найбільш розвинений чиновницький апарат був у Єгипті. Він 

представляв величезну армію чиновників різних рівнів. Очолював цю армію 

візир (джаті) — всемогутній голова усього бюрократичного апарату. У його 

руках були зосереджені адміністративна, судова і військова влада. 

Значною була також роль іншої поважної посадової особи — охоронця 

печатки, або головного скарбника. Скарбник завідував державними складами, 

в яких зберігалися натуральні приношення. Йому підпорядковувалися два 

скарбники царя, що керували роботами каменоломень, мідними рудниками і 

виконували, крім того, функції військового і морського міністрів. 

Крім цих чиновників існували доглядач «білої палати» і доглядачі двох 

царських житниць. Важливою була роль «начальника всіх царських робіт», 

який був свого роду царським архітектором і міністром громадських робіт, що 

стежив також і за порядком виконання повинностей, які лежали на вільному 

населенні. 

У Вавилоні до утворення єдиної шумеро-аккадської монархії головною 

посадовою особою був доглядач палацу — нубанду. Він відав усіма 

громадськими роботами, землеробством, фінансами, командував також 
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військами. Йому підкорялися місцеві правителі, на яких лежала турбота про 

збір податків і нагляд за виконанням усіх повинностей, що покладалися на 

населення. Цей порядок управління, при якому правителі царського палацу 

були вищими посадовими особами в державі, зберігся і за царя Хаммурапі. 

Однак з розширенням влади царів за межі Шумера апарат ускладнювався. 

Нубанду відав тепер виключно організацією робіт, які були пов’язані з 

повинностями населення. При царі з’являється й інша посада — ісакку, 

правитель (намісник) багатьох міст. У джерелах згадуються й інші посадові 

особи, які в супроводі солдат і кур’єрів роз’їжджали по країні, виконуючи 

завдання уряду в самих віддалених її частинах.  

Таким чином, у Вавилоні також, як і в Єгипті, існувала велика кількість 

посадових осіб, але, на відміну від Єгипту, серед них був суворий розподіл 

обов’язків, своя особлива компетенція. 

В Індії для управління країною було створено центральний апарат, що 

очолювався сімома або вісьмома міністрами, призначеними царем з числа 

людей «благородного» походження і вірних цареві. При царі існувала рада, в 

яку входили міністри. На засіданнях ради обговорювалися питання про 

управління державою, про війну і мир, про витрати царської скарбниці і 

безпеку держави. З одним із своїх міністрів — вченим брахманом — цар 

обов’язково радився перед прийняттям остаточного рішення.  

Судові органи.  

У кожній з держав обов’язково існували органи судової влади і органи з 

підтримки «правопорядку». 

В Єгипті суд не був відділений від адміністрації. Вищі посадові особи, 

наприклад джаті, були і верховними суддями. Однак джаті вирішував справи 

не одноосібно, а на чолі якої-небудь колегії суддів: у раді десяти, яка відала 

одночасно судовими й адміністративними справами; в «палаті шести», що 

виникла пізніше і здійснювала вищу судову владу, яка поширювалася на всі 

судові установи країни. 

У період Нового царства існувала вища судова колегія, що складалася з 

30 суддів — вихідців із знатних громадян різних міст. Це був кенбет — 

центральний суд країни. Нарівні з ним існували кенбети округів і окремих міст. 

Існували ще храмові суди, що складалися повністю або в переважній більшості 

з жерців. Вони були організовані при всіх більш-менш значних храмах і 

розбирали справи, пов’язані з храмом або його персоналом. Місцеві судові 

установи — номові суди розбирали справи під головуванням правителя ному. 

На чолі всієї судової організації стояв цар — верховний носій вищої 

судової влади. Цар міг особисто вирішити будь-яку справу, відмінити будь-яке 

рішення. До нього могли звертатися зі скаргою або проханням про 

помилування всі вільні громадяни. 

У давніший період у Вавилоні судова влада належала жерцям. За часів 

Хаммурапі нарівні з реформою адміністрації було проведено реформу суду, яка 

призвела до заміни духовних суддів — жерців світськими. Ця реформа 

безпосередньо вплинула на зміцнення царської влади і посилення політичної 
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централізації в країні. Вища судова влада в державі належала цареві. Він 

здійснював її або сам, або через особливих — «царських судій», які діяли за 

його дорученням. Ці «царські судді» обиралися або з середовища професійних 

суддів, або з числа представників місцевої влади. 

Судові функції здавна виконували в Вавилоні органи адміністрації. 

Шакануку — правитель області виступав у ролі судді по справах, особливо 

важливих з точки зору охорони громадського порядку. Рабіанум, покликаний 

підтримувати в порядок у місті, також виступав іноді у ролі судді. 

Крім органів місцевої адміністрації, що здійснювала суд за допомогою 

різних колегій, існували професійні судді, які, однак, нарівні з судовими 

функціями виконували також і деякі адміністративні. Такого роду судді були в 

кожному окрузі і підпорядковувались безпосередньо цареві. На суддю 

покладалися деякі функції по управлінню царським (державним) майном, 

нагляду за станом майна, що належало містам. 

В Індії правосуддя, за вченням брахманів, вважалося одним із головних 

завдань держави. Цар був наділений правом судити, карати, тому вища судова 

влада належала йому. Також як і в Єгипті, суд не був відділений від 

адміністрації, цар здійснював судову владу спільно з призначеними з брахманів 

радниками. На допомогу своїм радникам він призначав ще по троє брахманів, 

досвідчених у священних книгах. На всі судові посади в державі призначав 

також він. У країні були нижчі і вищі суди. Якщо рішення справи нижчим 

судом не задовольняло одну з сторін, вона могла звернутися до вищого суду 

для нового розгляду.  

Наявність спеціального судового відомства в імперії Цинь на чолі з 

тинвеєм і провінційними суддями свідчить про певне відокремлення в Китаї 

судових функцій з загальноадміністративних, яке, однак, проводилося 

непослідовно і стосувалося переважно тільки карних справ.  

Разом з тим у ханьському Китаї майже всі адміністративні органи 

володіли судовою владою. Припинення зловживань чиновників покладалося 

також на представника верховного цензора в провінціях. Нижчим судом по 

цивільних справах була повітова адміністрація. Якщо в повіті справа не була 

вирішена, вона направлялася губернатору провінції, який у разі її складності 

міг адресувати справу в центр, начальнику судового або іншого відомства. 

Останньою інстанцією виступав сам імператор, який міг безпосередньо 

розбирати судові справи. 

Таким чином, можна зробити висновок, що вищою судовою владою в 

кожній з перерахованих вище держав володів монарх, йому 

підпорядковувалися всі судові органи держави. Судова влада не була чітко 

відмежована від адміністрації, і в основному судові функції виконували органи 

адміністрації. У всіх державах існували і вищі, і нижчі суди. Причому в Єгипті 

існували ще храмові і номові суди; в Вавилоні — професійні судді. У Єгипті і 

Вавилоні судова влада досягла більш високого рівня розвитку, ніж в Індії або 

Китаї. 
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Опорою апарату державного управління і найважливішою складовою 

частиною державного механізму країн Стародавнього Сходу служили поліція і 

військо.  

Форми давньосхідних держав 

Давньосхідні держави набули своїх остаточних форм не відразу. Їх 

державно-політичний розвиток почався, як було зазначено, з етапу номових 

держав — адміністративно-господарських об’єднань общин, що тільки 

починали втрачати свій родовий і первісносуспільний характер. Це наклало 

відбиток на форму політичного режиму, який багато в чому ще зберігав риси 

демократизму і егалітаризму родоплемінного ладу, і на одну з перших 

державних форм правління — монархію. 

Давньосхідні монархії. 

Ранню давньосхідну монархію не можна характеризувати як монархію в 

пізнішому значенні — настільки своєрідною вона була за своїми зв’язками з 

суспільством, що її породило. За характером ці зв’язки головним чином мали 

більш економічно розпорядливий, релігійний і військово-адміністративний 

характер, ніж політичний і правовий. 

Давньосхідна монархія виникла шляхом переродження влади виборного 

релігійного і господарського вождя союзу общин, на базі якого утворилася 

протодержава, у владу правителя-монарха. Основні його функції — виконання 

обов’язків жерця і організація публічного господарства — визначали і зміст 

влади: 

 по-перше, правитель наділявся повноваженнями відправляти релігійний 

культ, виконувати і тлумачити волю божества, організовувати святилища, 

релігійні церемонії, приносити жертви і вимагати жертовних підношень; у цих 

межах правитель діставав права контролювати діяльність общин і навіть 

окремих сімей, звідси ж виникали повноваження правителя втручатися у 

внутрішньородові і сімейні справи; 

 по-друге, правитель отримував повноваження регулювати збір 

продуктів, які виділялися на загальнодержавні потреби, встановлювати розміри 

податків або натурального відпрацювання, розподіляти земельний (або інший 

ресурсний) фонд країни, організовувати в разі необхідності видачу продуктів 

населенню або привілейованим верствам, визначати міру участі общин, родів і 

кожного підвладного в загальнодержавних роботах.  

Спочатку монарх, як вождь надобщинного виборного управління, 

зберігав прихильність до інститутів традиційного управління старшинства — 

радам жерців, старійшин, знаті. 

На наступному етапі свого розвитку давньосхідна монархія 

характеризувалася посиленням ролі і влади монарха як військового вождя 

союзу племен або номів. На основі цього ступень його примусових владних 

повноважень стає значно вищою: зрештою монарх здобував право визначати 

долю підданого, аж до питання про життя і смерть. Це свідчило про 

встановлення особливого політичного режиму, при якому піддані живуть у 

постійному страху, не захищені законом. Оскільки цей режим дістав назву 
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despoteia (з древньогрецької — необмежена влада), давньосхідну монархію 

стали іменувати східною деспотією. Однак це не зовсім правильно тому, що 

східна деспотія — це своєрідна форма держави, яка характеризувалася: 

*  монархічною формою правління з необмеженою владою спадкового 

монарха (деспота), який обожнювався і виступав одноосібним законодавцем і 

вищим суддею; 

*  централізованою державою, значно збільшеною в розмірах до 

рівня імперії, як наслідок завоювання, з повноцінною і самостійною системою 

адміністрації, суду, фінансів, підпорядкованою єдиним державним потребам;  

*  деспотичним режимом, із всеохоплюючим наглядом за 

безправними підданими з боку розгалуженого адміністративного апарату, 

підпорядкованому деспоту.  

Концепція «східної деспотії» бере свій початок ще від «батька історії» 

Геродота (V ст. до н.е.). У літературно-політичних дискусіях XVIII ст. про 

правильно побудовану державу «деспотія» визначалася як неправильна, згубна 

для суспільства монархія, де государ владний був вільно розпоряджатися не 

тільки адміністрацією країни, але і майном, і навіть життям підданих. Приклади 

такого свавільного правління черпали, як правило, з історії середньовічного 

Сходу (Туреччини, Персії) або історії давнини. Твердження, що і давнім, і 

середньовічним суспільствам Сходу органічно властива однаково деспотична 

форма держави, міцно трималося протягом XVIII—XX ст.ст., аж до останнього 

часу. Дійсно, в тому або іншому вигляді вказані вище риси можна виявити в 

історії імператорського Риму, феодальної Азії і Європи і навіть у більш пізній 

час. Але своєрідність східної деспотії полягала в причинах, що обумовили її 

появу й існування. 

Основною з них є збереження протягом досить тривалого часу 

поземельної общини і досить слабкого розвитку приватної власності на землю. 

Поряд з загальними рисами східні деспотії окремих країн мали свої 

особливості. Більш ґрунтовний аналіз державно-правових інститутів країн 

Стародавнього Сходу показує, що до «класичних» східних деспотій можна 

віднести лише Єгипетську і Китайську. У Вавилоні і Індії влада верховних 

правителів, як уже зазначалося, не була необмеженою. Влада царя Стародавньої 

Індії обмежувалася мантрипарішадом, а давньовавилонського — сильним 

духовенством і верхівкою багатих міст. 

Давньосхідні ―республіки‖. 

Характеризуючи основну форму давньосхідних держав — монархію, 

було б неправильним обійти увагою факт існування в країнах Стародавнього 

Сходу й інших державних форм. За даними відомого сходознавця 

І.М. Д’яконова, в Месопотамії існувало кілька десятків шумерійських міст-

держав з аристократичною формою республіканського правління. Є 

відомості про існування ранньокласових республік і в Стародавній Індії. Такі 

форми правління звичайно утверджувалися там, де збереглися міцні родові 

традиції. Найчастіше республіки, так звані «гани» і «сантхи», знаходилися в 

лісовій, важкодоступній місцевості.  
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Організація влади тут засновувалася на демократичних засадах. Для країн 

Стародавнього Сходу вона мала унікальний характер. Посада глави держави в 

гані була виборною і змінною, фактично він здійснював виконавчу владу. Будь 

які накази (укази) та інші розпорядження видавалися головою виконавчої влади 

тільки від імені гани. Найбільш важливі питання вирішувалися в раді 

кшатріїв-раджей, куди входили вожді знатних родин цієї варни. Склад ради 

досягав 500 членів. Обраний правитель республіки залежав від даного органу. 

Джерела вказують на існування народних зборів, сходи всіх вільних 

громадян перших трьох варн, де також розглядалися державні справи. У тих 

ганах, де влада зосереджувалася у народних зборів, форма держави являла 

собою, умовно, «унітарну демократичну республіку», там, де влада належала 

раді, — «унітарну аристократичну республіку».  

Таким чином, ми бачимо, що навіть для самих ранніх державних форм 

характерна певна різноманітність. Домінуючою, звичайно, є східна деспотія, 

що являла собою централізовану імперію з деспотичним державним режимом і 

монархічною формою правління. Характерною рисою монархії цього часу є 

визнання вищого, божественного авторитету і необмежених деспотичних 

повноважень правителя. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Давньосхідні монархії, що виникли як логічне і природне продовження 

соціальних форм управління протодержав з їх складною адміністративною 

ієрархією на чолі з вождем, влада якого набула авторитарного і сакрального 

(релігійного) характеру, виявилися більш ефективними для забезпечення 

функцій великих держав — імперій того часу. Республіканські ж форми 

правління для Стародавнього Сходу — скоріше виключення з правила. 

Традиції примітивної племінної демократії, які вони зберегли на певному етапі, 

виявилися життєздатними для маленьких державних утворень. У кінцевому 

результаті на Сході вони поступилися місцем, що закономірно, монархічним 

формам правління.  

 

ІІІ. ДАВНЬОСХІДНЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНІ РИСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

Виникнення права 

Питання про те, коли і як починається виділення права із звичаїв 

первісного суспільства, як і чим взагалі відрізняється право від звичаїв, 

напевно, ніколи не будуть мати конкретних і повних відповідей. Все, що відомо 

сьогодні про становлення права з пам’яток тих епох — це лише історична 

реконструкція цього процесу, міру точності якої дуже важко перевірити. Цим, 

зокрема, зумовлена поява різних підходів до розуміння генези (походження) 

права.  

Серед них домінуюче положення займає точка зору про те, що держава 

та право нерозривні у своїй генезі, і держава по суті є першопричиною права. 

Такого роду позиція обумовлена, зокрема тим, що, по-перше, феномен 

взаємозв’язку держави і права осмислюється стосовно сучасної дійсності 
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багатьох країн світу. Однак те, що ми спостерігаємо зараз, не означає 

неможливості виникнення права раніше виникнення держави. 

По-друге, досить широким розповсюдженням положення марксистської 

доктрини, згідно з якою поява держави і права зумовлена диференціацією 

суспільства на класи при переході людства від економіки привласнюючого 

характеру до економіки виробляючої. Тим самим розподіл суспільства на класи 

виступає загальною причиною виникнення держави і права.  

По-третє, в цьому підході можна побачити вплив школи юридичного 

позитивізму, що зародилася в першій третині XIX ст., згідно з положеннями 

якої право є продуктом держави. 

Останнім часом нарівні з цією домінуючою думкою серед вчених 

з’явилися небезпідставні спроби обґрунтувати виникнення права раніше за 

державу 
1
.
.
Вони базуються на тому, що право виникає не тому, що є держава, а 

тому, що певні суспільні відносини, потреби, інтереси не можуть бути 

виражені, структуровані, реалізовані нормально поза і крім правових форм. 

Вони є об’єктивною й історично-логічною причиною виникнення, існування і 

функціонування права. 

Право настільки складне явище, що воно не може мати тільки одну-єдину 

причину, наприклад, економічну. Для його виникнення об’єктивно необхідна 

ще низка причин і умов соціального, духовного, політичного, ідеологічного 

характеру, а також необхідний «матеріал», з якого «робиться» право, — воля, 

інтереси, мотиви, цілі, ідеї, цінності. Держава цей матеріал лише обробляє, 

систематизує, «підганяє», «шліфує», тобто додає йому потрібної форми і 

визначає його юридичну силу. Але «матеріал» цей був ще до виникнення 

держави, тому розглядати проблему походження права пропонується як 

проблему походження «архаїчного права», по суті першого типу права, що 

являє собою звичаєве право періоду додержавної епохи.  

Ця точка зору базується не тільки на певних теоретичних конструкціях, 

але і на історико-правових дослідженнях. Мається на увазі праця шведського 

вченого Е.Аннерса «Історія європейського права», в якій феномен права 

розповсюджується на родовий лад суспільства, де діє т.зв. «примирливе 

право»
2
. Свої дослідження з цієї проблеми він присвятив північногерманським 

народам часів середньовіччя, але без уваги не залишив і «архаїчні правові 

культури» найдавніших часів і країн, до розгляду яких ми і переходимо. 

Загальні риси давньосхідного права 

Структура станово-кастових суспільств, яким було і давньосхідне 

суспільство, прямо і відкрито закріплювалася правом, а держава, що впливала 

на формування змісту права, виражала і захищала інтереси привілейованих 

станів або каст. Тому серед найважливіших загальних рис права давньосхідних 

країн слід назвати: 

По-перше, те що воно було багатоступеневим внаслідок особливої 

ієрархічної структури, де розрізнювалися вищі, менш високі за соціально-
                                                           

1
 Див: Проблемы теории государства и права.— М.,1999.—С.296–309; Графский В.Г. Всеобщая история 

права и государства: Учебник для вузов.—М.: Изд–во НОРМА,2000.—С.36–52. 
2
 Див.: Аннерс Е. История европейского права.—М.,1996.—С.10–20. 
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правовим становищем, нижчі, непривілейовані, нарешті, безправні стани, 

кожен з яких мав особливий правовий статус. Право того часу відкрито 

закріплювало соціальну нерівність, що виявлялося передусім у приниженому 

становищі рабів. Незалежно від того, чи міг раб мати сім’ю або володіти в 

інтересах господаря тим або іншим майном, на Сході він виступав як річ і у 

такому статусі розглядався діючим правом.  

По-друге, основним принципом реалізації давньосхідного права була 

законопослушність (законопокірність), тобто відповідність поведінки кожного 

члена суспільства статусу свого стану, дотримання заборон, беззастережне 

виконання наказів влади. Опорою законопокірності часто були традиції, 

релігійно-етичні норми, але право станового суспільства завжди було 

зобов’язуючим наказом, даним зверху: правителем, його чиновниками, 

церквою, богом, господарем — тими, хто був наділений владою. 

По-третє, право Стародавнього Сходу нерозривно пов’язано з релігією і 

релігійною мораллю. Правова норма тут, за рідкісним винятком, мала релігійне 

обґрунтування. Правопорушення — це одночасне порушення норми релігії і 

моралі. 

По-четверте, основним джерелом права давньосхідних держав 

протягом віків залишалися звичаї, які, будучи продуктом громадської 

творчості, протягом тривалого часу не записувалися, а зберігалися в усній 

традиції і пам’яті одноплемінників. Це знайшло відображення у тому, що 

майже у всіх пам’ятках давньосхідного права можна знайти посилання на 

древніх мудреців — священних авторитетів, які охороняли звичаї. Норми права 

спиралися на сталі зразки поведінки, що склалися в минулому, орієнтувалися 

на них. Звичай, що наповнюється новим соціальним змістом, санкціонований 

державою, залишався основним джерелом права і тоді, коли з’явилися письмові 

документи. 

По-п’яте, писане право країн Стародавнього Сходу було ще 

незавершеним. Перші пам’ятки права в основному закріплювали найбільш 

поширені звичаї, сталу судову практику. З цим пов’язані їх неповнота, 

нерозробленість ряду інститутів і норм, їх казуїстичний характер, бо правова 

норма фіксувалася не в абстрактній формі, а у вигляді конкретного випадку. У 

правових системах, що формувалися в давньосхідних суспільствах, які 

повільно еволюціонували, знайшли відображення норми старого родового 

ладу, наприклад, передбачення колективної відповідальності членів сім’ї або 

навіть усіх членів сусідської общини за вчинки, скоєні одним з них, кровної 

помсти, самосуду, таліону. Поява майнових, станових, професійних і інших 

відмінностей призвели до прямого перекручення в нормах давньосхідного 

права ідеї первіснообщинного ладу про рівність (еквівалентність). Ці норми 

виходили з того, що ціна крові знатного, багатого вища за ціну крові бідного, 

незнатного. 

По-шосте, спільні традиційні риси давньосхідного права значною мірою 

визначалися тривалим існуванням у країнах Стародавнього Сходу таких 

соціальних форм, як община, велика патріархальна сім’я. У всіх нормах 
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давньосхідного шлюбно-сімейного і спадкового права простежуються, 

наприклад, такі традиційні риси, як підлегле, принижене становище жінок, 

дітей в патріархальній сім’ї, нерівність спадкових прав жінок і чоловіків тощо. 

По-сьоме, в давньосхідному праві відсутнє ще уявлення про галузі права, 

про чіткі відмінності злочинів від приватних правопорушень. На перший 

погляд, правові документи Стародавнього Сходу викладені не тільки 

безсистемно, але і без будь-якої внутрішньої логіки. Але внутрішня логіка 

викладу норм у цих правових пам’ятках присутня. Вона визначається або 

релігійними концепціями про тяжкість, гріховність тієї або іншої поведінки 

людини в Вавилоні і в Китаї або релігійною концепцією світобудови, станово-

варнового розподілу в Індії. 

Говорячи про загальні елементи правових систем країн Стародавнього 

Сходу, не можна не побачити і специфічних рис їх правових принципів, 

інститутів і норм, пов’язаних з особливостями духовної культури, релігії, тієї 

або іншої системи цінностей. 

Особливості давньосхідного права  

Характерною особливістю права Стародавнього Єгипту — країни 

«поголовного рабства», засилля адміністративно-командного царського 

апарату, з його доведеними до абсолюту контрольно-регулюючими функціями, 

є те, що не було створено навіть умов для загальних уявлень про 

правоздатність, правовий статус особи. 

Найважливішою особливістю давньоєгипетського права є обґрунтування 

його правових норм. Основи права при фараонові, що займав положення 

богоподібного самодержця, ґрунтувалися на його, фараона, особистій волі. Але 

в той же час правові норми тієї епохи виправдовувалися тим, що існував 

загальний принцип: обвинувачення і контробвинувачення повинні бути 

рівноцінні. Тут має місце характерне для багатьох правових систем прагнення 

мотивувати правові норми відповідно до етичної норми, в основу якої було 

покладено принцип рівності (т.зв. «принцип еквівалентності»), який виражався 

у формі вимоги справедливості і законності. У стародавніх єгипетських 

правових джерелах є чітко виражені формулювання, наприклад, принципу 

ретельної перевірки відповідності позовів, що взаємно висуваються. Даний 

принцип був представлений в символічній формі у вигляді двох урівноважених 

чаш ваги. Таким чином, спочатку типово єгипетський символ пізніше (в 

античну епоху) сприймався як алегоричне зображення ідеї справедливості. І 

навіть сьогодні він, як і раніше, продовжує відігравати ту ж роль. 

Особливим у праві єгиптян того часу є також те що: 

а) їх т.зв. «карне право», в порівнянні з таким у ассирійців і вавілонян, 

відрізнялося м’якістю і тільки в обмеженій мірі вираженим принципом помсти 

— таліону: життя за життя, око за око, зуб за зуб, принципом, який домінує в 

клинописних текстах сучасного йому близькосхідного права;  

б) жінка, в переважній більшості випадків, володіла тими ж правовими 

можливостями, що і чоловік.  
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Для Стародавнього Вавилону характерна досить рання поява 

письмового законодавства, що було обумовлено особливими умовами 

становлення і розвитку держави; досить раннім розвитком товарно-грошових 

відносин, внутрішньої і зовнішньої торгівлі; меншою, ніж в інших країнах 

Стародавнього Сходу, залежністю від релігії. 

У Стародавньому Китаї і релігія, і право спочатку відкидали ідею 

рівності людей, виходили з визнання відмінностей між членами китайського 

суспільства залежно від статі, віку, місця в системі родинних відносин і 

соціальній ієрархії. Тут виключалося створення передумов не тільки для 

розвитку «громадянського» суспільства, приватної власності, суб’єктивних 

прав і свобод, але і приватного права як такого. Китайське традиційне право — 

це передусім карне право, що включало норми шлюбно-сімейного, цивільного 

права, порушення яких спричиняло кримінальне покарання. 

На відміну від Китаю, де теологія як така не відігравала суттєвої ролі,
 

давньоіндійська цивілізація мала яскраво виражений релігійний характер. Всі 

сторони життя в давньоіндійському суспільстві регулювалися суворо 

розробленими етико-релігійними нормами. Тому у давньоіндійському 

суспільстві особливу цінність мав вчений брахман, який виконував функції 

вихователя людей в дусі неухильного дотримання дхарми (правил поведінки 

релігійного індуса .), варнових норм і ритуалу. Цим багато в чому пояснюється 

специфіка джерел права в Стародавній Індії, серед яких особливе місце 

займали брахманські повчальні твори — дхармашастри. В них знайшли 

відображення особливості традиційного права індусів, що пережило століття. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Особливий вплив на зміст староєврейського права зробили релігійні 

розпорядження іудаїзму з його прихильністю ідеї богообраності ізраїльського 

народу, ідеалом підкорення соціальної поведінки священним заповітам. 

Орієнтація правозастосування на сімейні, значною мірою, общинні цінності, 

кінець кінцем зробила староєврейське право вузьконаціональним. Це 

забезпечило йому тривале життя і використання його в тих країнах, офіційні 

доктрини яких негативно відносилися до іудаїзму. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

З огляду вищезазначеного можна зробити висновок, що виникнення 

державно організованого суспільства в країнах давньосхідної цивілізації було 

результатом розкладу родоплемінного ладу, що є загальною для всіх країн 

рисою процесу державотворення, щодо особливостей, передусім, це фактори, 

які певною мірою або прискорювали цей процес, або його стримували. Про це 

свідчить досвід Стародавньої Індії, Вавилону, Китаю. 

Давньосхідна монархія стала особливим типом ранньої державності – 

першої з відомих сучасній історії. Формування її відбувалося перш за все 

шляхом виділення управлінських функцій й повноважень влади, 

персоніфікованій у правителі-монарху. Право також несло на собі відбиток 
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первіснообщинної організації, що проявилося в збереженні звичаю як 

основного джерела, інших загальних для всіх країн рис. Але в той же час воно 

вже окреслилось в своїх номах як право-привілей, що вставало на захист 

пануючої частини давньосхідного суспільства. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на:  

Яка революція забезпечила перехід людства (на рубежі VII-V тис. до н.е.) 

від привласнюючого господарства до виробляючої економіки і назвіть її 

наслідки в соціальній сфері? 

Назвіть три рівні адміністрації держави та їхні задачі і функції? 

Представники яких найважливіших ремесел Нововавілонського царства 

володіли тим або іншим рівнем самостійності, створювали фахові об’єднання 

та ін.? 

Назвіть племена які знищили Вавілон після смерті Хаммурапі у 1595 р. до 

н.е. і правили Міжріччям біля 400 років? 

Як називався вчений, який виконував функції вихователя людей в дусі 

неухильного дотримання дхарми в давньоіндійському суспільстві? 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Ця лекція має таку мету: 

 ознайомитися з історією виникнення державної організації в 

країнах античного світу, особливостями їх соціально-класової структури, 

виявити загальні закономірності і особливості цього процесу в процесі 

державотворення країн стародавніх цивілізацій.; 

 

СТУП 

Історія людської цивілізації з властивою їй державно-правовою 

організацією, як ми вже ознайомились, починається зі Стародавнього Сходу. 

Саме давньосхідні країни поклали початок сучасній східній цивілізації. Але 

новий, більш високий рівень її розвитку пов’язаний з античним (греко-

римським) суспільством, яке сформувалося на півдні Європи в басейні 

Середземного моря, поклавши початок сучасній західній цивілізації. Як 

відбувався цей процес, що було спільного в ньому з країнами Стародавнього 

Сходу, а чим він відрізнявся, набувши власних рис, є завданням лекції. 

Держави античної цивілізації поклали початок всій державній і правовій 

історії Європи, передав традиції своєї політичної і правової культури іншим 

народам і іншим часам. Античне суспільство і антична державність 

представляли новий, порівняно з Стародавнім Сходом, етап загальної людської 

історії. Їх новизна була пов’язана з глибокими особливостями суспільно-

юридичного побуту і всього соціально-культурного укладу європейських 

народів. Античне суспільство особливо в період свого розквіту було 

суспільством вираженої індивідуальної власності і рабовласницького укладу 

господарства. Засновані на цьому риси політичного побуту і правової культури 

були відзначені високим рівнем своєрідності юридичних форм, яких не знав 

Стародавній Схід. Особлива роль тут належить системі римського права, яке 

стало основою для наступного становлення і розвитку більшості систем 
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світового правового укладу, здійснило вплив на формування перших правових 

принципів міжнародних взаємовідносин, в цілому всього сучасного 

юридичного мислення. Наша задача полягає в тому, щоб, схарактеризувавши 

процес становлення і розвитку античного права: його джерел, інститутів, 

відповісти на запитання, чому саме в Стародавньому Римі воно зазнало 

найвищого розквіту, перетворившись в цілісну правову систему. 

 

І. ПЕРЕДУМОВИ ТА ШЛЯХИ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ В 

АНТИЧНОМУ СВІТІ 

Передумови виникнення держави на півдні Європи 

Греко-римський світ склався не на пустому місці, не ізольовано, не за 

типом «закритого суспільства». Ранні осередки цивілізації і перші 

протодержави виникли в середземноморському басейні ще в III-II тис. до н.е., 

причому не без помітного впливу східного світу. У подальшому, особливо в 

період «великої колонізації» (VIII-VII ст. до н.е.), із заснуванням цілого ряду 

грецьких поселень (міст) на азіатському узбережжі, взаємодія двох цивілізацій 

стала ще більш тісною і глибокою. Грецькі міста в Малій Азії Мілет, Ефес і ін. 

стали відкритими воротами, через які здійснювалися торгові, культурні й інші 

зв’язки тогочасного Сходу і Заходу. Всезростаючі політичні контакти греків, а 

пізніше римлян, зі східними країнами дозволяли їм використовувати і 

переосмислювати чужий, заморський державно-правовий досвід, шукати свої 

більш раціоналістичні підходи до законотворення і політики. 

Створення перших протодержав, а потім і більш великих державних 

утворень на півдні Балканського півострова і на островах Егейського моря в III-

II тис. до н.е. було результатом завоювання греками-ахейцями 

автохтонного(корінного) населення цього регіону (пеласгів, минойців). 

Завоювання призвело до перемішування і до схрещування різних культур, мов і 

народів, що породило високу крито-мікенську цивілізацію, представлену цілим 

рядом держав, що приходили до занепаду або підносилися (Кносське, 

Мікенське царства). 

Монархічний характер цих держав, наявність великого державно-

храмового господарства і земельної общини свідчили про їх схожість з 

типовими східними монархіями. Крито-мікенські традиції ще довго 

позначалися на подальшій державності греків-ахейців, для якої була 

характерна наявність общинного укладу, пов’язаного з царським палацом, що 

виконував функції верховного господарського організатора. 

Однією з найважливіших особливостей в утворенні держави в 

Стародавній Греції було те, що сам цей процес внаслідок постійної міграції і 

переміщення племен йшов хвилеподібно, уривчасто. Так, вторгнення в XII ст. 

до н.е. в Грецію з півночі дорійських племен знову відкинуло назад весь 

природний хід становлення державності. «Темні віки», що пішли за дорійським 

вторгненням (XII ст. до н.е. — перша половина VIII ст. до н.е.), а потім і 

архаїчний період знову повернули еллінів до племінної державності і 

протодержав. 
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Особливості процесу становлення державності в античному світі (як і в 

країнах Сходу) багато в чому зумовлювалися природно-географічними 

чинниками:  

а) Греція, наприклад, була гірською країною, де було мало родючих і 

придатних для вирощування зернових культур земель, особливо таких, які 

вимагали б, як на Сході, проведення колективних іригаційних робіт;  

б) в античному світі не могла набути поширення і зберегтися земельна 

община східного типу, проте тут склалися сприятливі умови для розвитку 

ремесла, зокрема металообробки. Вже в III тис. до н.е. греки широко 

використовували бронзу, а в I тис. до н.е. знаряддя із заліза. Це сприяло 

індивідуалізації праці та підвищенню її ефективності. Широкий розвиток 

обмінних, а потім і торгових відносин, особливо морської торгівлі, сприяв 

швидкому становленню ринкового господарства і зростанню приватної 

власності. Соціальна диференціація, що посилювалася, стала причиною гострої 

політичної боротьби, внаслідок якої перехід від примітивних держав до високо 

розвиненої державності проходив стрімкіше, і з більш значущими соціальними 

наслідками, ніж це мало місце в інших країнах стародавнього світу; 

в) природні умови вплинули на організацію державної влади в Греції і в 

іншому відношенні. Гірські хребти і затоки, які розтинали морське узбережжя, 

де проживала значна частина греків, виявилися істотною перешкодою для 

політичного об’єднання країни і тим більше робили неможливим і непотрібним 

централізоване управління.  

Таким чином, самі природні бар’єри зумовили виникнення численних, 

порівняно невеликих за розміром, і досить ізольованих один від одного міст-

держав — полісів. Полісна система була однією з самих значних, унікальних 

рис державності, характерних не тільки для Греції, але і для усього античного 

світу. 

З точки зору своєї внутрішньої організації античний поліс являв собою 

закриту державу, поза якою залишалися не тільки раби, але і чужаки-іноземці, 

навіть вихідці з інших грецьких полісів. Для самих же громадян поліс був свого 

роду політичним мікрокосмосом зі своїми священними для даного міста 

формами політичного устрою, традиціями, звичаями, правом тощо. Значні 

відмінності в економічному житті, в гостроті політичної боротьби, в самій 

історичній спадщині були причиною великої різноманітності внутрішнього 

устрою міст-держав.  

До VI-V ст. до н.е. на перший план серед декількох сотень 

давньогрецьких полісів висунулися два найбільш великих і сильних у 

військовому відношенні міста — держави: Афіни і Спарта. Під знаком 

антагонізму цих двох полісів розгорталася вся подальша історія державності 

Стародавньої Греції.  

 Виникнення держави в Афінах 

Територію Аттики (область Греції, де згодом виникла Афінська держава) 

населяло в кінці II тис. до н.е. чотири групи племен, кожне з яких мало свої 

народні збори, раду старійшин і виборного вождя — базилевса. Перехід до 
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виробляючої економіки з індивідуалізацією праці призвів до розділу общинної 

землі на ділянки зі спадковим сімейним володінням, до розвитку майнової 

диференціації, поступового виділення родової верхівки і зубожіння маси 

вільних общинників, багато з яких перетворювалися у фетів-батраків, які за 

борги потрапляли в рабство. Ці процеси прискорювалися завдяки розвитку 

ремесла і торгівлі, чому сприяло приморське положення Афін. Багаті сім’ї 

стали і першими власниками рабів, в яких обертали військовополонених. 

Родоплемінна організація влади починала пристосовуватися до 

забезпечення інтересів соціальної верхівки. У народних зборах зростав вплив 

знатних родів, з їх представників формувалася рада старійшин і обирався 

базилевс. Первісне суспільство перетворювалося в політичне суспільство, 

часто зване військовою демократією. Але і воно, зберігаючи традиції 

родоплемінної організації влади, не було у змозі дозволити, або хоча б 

стримати, розвинені в суспільстві антагонізми між класом рабів, що складався, 

і вільних, між рядовими общинниками і родоплемінною верхівкою. Важливу 

роль відіграли і зовнішні чинники його існування. 

Передумовами для об’єднання племен Аттики під єдиною владою стали: 

 географічне положення, що вимагало пристосування господарювання 

до умов навколишнього природного середовища; 

 виснаження локальних природних ресурсів, що посилилося з 

переходом до виробляючої економіки; 

 розвиток обміну, пов’язана з ним інтенсифікація міжплемінних 

контактів і, як наслідок, ослаблення кровнородинних зв’язків і асиміляція родів 

і племен; 

 необхідність врегулювання і усунення виникаючих конфліктів, що 

виходило за племінні рамки. 

Наслідком цього, і водночас важливим етапом у тривалому процесі 

утворення держави в Афінах, були реформи, що пов’язуються, за традицією, з 

ім’ям легендарного героя Тезея. Вони розглядаються як результат поступових 

змін, що відбувалися протягом ряду століть і завершилися до VIII ст. до нашої 

ери. Однією з таких реформ був синойкізм — об’єднання племен, що населяли 

Аттику, в єдиний афінський народ. У результаті синойкізму в Афінах була 

створена Рада, що керувала справами всіх чотирьох племен. Старій 

родоплемінній організації було завдано першого удару. 

Афінський поліс стає територіальною формою політичної організації 

суспільства, яка наполегливо вимагала одноманітного (незалежного від 

племінних відмінностей) і, отже, централізованого управління суспільними 

справами, активнішого регулювання соціальних відносин, що розвивалися. До 

цього досить монолітне родоплемінне суспільство опинилося в складному 

становищі. Ще зберігалися міжродові і міжплемінні зв’язки, але вже виникали 

нові гострі конфлікти в зв’язку з майновою диференціацією, що посилювалася 

в Аттиці. Ці конфлікти, які найбільш виразно виявилися в суперечностях, що 

поглиблювалися між вільними афінянами і різними групами неповноправного і 



49 
 

залежного населення (фети, іноземці, раби і т.д.), створювали підґрунтя для 

формування нових механізмів влади.  

Виникла необхідність у політичній (державній) владі, яка стояла б над 

суспільством і здатна була виступати, з одного боку, засобом угоди і 

примирення, а з іншого — силою підкорення і поневолення. Початок цьому 

було покладено закріпленням не тільки соціальної, але і політичної нерівності 

між вільними, їх розділенням (що також приписується Тезею) на евпатридів 

— благородних, геоморів — землеробів і деміургів — ремісників. 

До евпатридів, родоплемінної верхівки, перейшло виключне право на 

заняття громадських посад, що вело до подальшого відділення публічної влади 

від населення. Геомори і деміурги разом з торговцями і бідняками, що складали 

більшість вільних, поступово усувалися від безпосереднього активного 

управління громадськими справами. За ними збереглося лише право брати 

участь у народних зборах, роль яких в цей час значно зменшилася. Разом з тим 

становище дрібних землевласників ставало все більш важким. Вони розорялися 

і вимушені були закладати за борги землі. Разом із заставою землі виникала і 

боргова кабала, за умовами якої несправний боржник міг бути проданий в 

рабство за кордон. 

Архонти і ареопаг. Евпатриди, спираючись на своє багатство і 

виключне право на заняття громадських посад, поступово обмежували владу 

базилевса, пов’язану з традиціями родової демократії. Його функції переходили 

до нових, виборних з евпатридів посадових осіб — архонтів. Спочатку посада 

архонта була довічною, потім її обмежили десятирічним терміном. З VII ст. до 

н.е. стали обиратися дев’ять архонтів терміном на один рік. Колегія архонтів 

не тільки перейняла військові, релігійні і судові функції базилевса, але згодом 

взяла в свої руки все керівництво країною. 

Майже в той самий час виникає ще один новий орган публічного 

управління — ареопаг. Замінивши раду старійшин, ареопаг обирав і 

контролював архонтів, здійснював вищу судову владу. До складу ареопагу 

входили всі колишні і діючі архонти, тобто знов-таки представники евпатридів. 

Античне суспільство перетворювалося в політичне суспільство, що 

знаходилося під владою, яка виділилася з нього і стала над ним. Минулій 

єдності суспільства і влади приходив кінець. 

Одночасно продовжував розвиватися й інший процес, характерний для 

виникнення держави, територіальний розподіл населення. У VII ст. до н.е. 

країна була розділена на округи — навкрарії, жителі яких, незалежно від 

племінної приналежності, мали на свої кошти будувати, споряджати і 

екіпірувати військовий корабель. 

Реформи Солона  

К VI ст. до н.е. в Афінах виникає надто складна обстановка. Розвиток 

товарно-грошових відносин призвів до подальшого соціального розшарування 

«вільного» населення. Серед евпатридів і геоморів виділялися багаті 

землевласники, деяка частина евпатридів бідніла, а геомори перетворювалися в 

батраків, що обробляли чужу землю, отримуючи за це 1/6 частину врожаю, або 
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потрапляли в боргову кабалу, втрачали свободу і продавалися у рабство за 

кордон.  

Зростала економічна роль багатої торговельно-ремісничої верхівки 

городян, як і раніше відчуженої від влади. Зростало і число бідняків фетів. Все 

більш нестійким ставало становище середніх і дрібних землевласників та 

ремісників. У результаті серед вільних виник цілий комплекс суперечностей 

між: 

 багатими і евпатридами, що збідніли, але все ще утримували владу; 

 багатіями із землевласників, торговців і ремісників, які прагнули до 

влади і використовували з цією метою невдоволення бідноти, середніх і 

дрібних власників.  

Це вже були суперечності між багатою родовою аристократією і народом 

(демосом), очолюваним багатіями. 

Для їх пом’якшення і згуртування всіх вільних в єдиний пануючий клас 

потрібні були глибокі соціальні і політичні перетворення. Початок їм поклав 

Солон, обраний архонтом в 594 р. до н.е. Хоч Солон був евпатридом, він 

розбагатів на торгівлі і користувався довір’ям серед широких верств населення. 

Головною метою його реформ було примирення інтересів різних 

ворогуючих угруповань вільних. Тому вони носили компромісний, 

половинчатий характер. 

Реформи Солона стали важливим етапом в утворенні держави в Афінах:  

1. Передусім Солон провів боргову реформу — сисахфію, яка означала 

пряме втручання у відносини власності. Заборгованість бідняків була 

анульована. Афіняни, що попали в рабство за борги, звільнялися, а продані за 

борги за кордон, викуповувалися. Боргове рабство в Афінах надалі відмінялося. 

Сисахфія посягала на інтереси родової знаті і була поступкою демосу. У той 

же час Солон не виконав важливої вимоги бідноти — не зробив перерозподілу 

землі, хоч і встановив максимальний розмір земельного володіння. Але 

дозволивши в інтересах багатих афінян вільну купівлю-продаж землі і 

дроблення земельних володінь, він зробив неминучим подальше обезземелення 

бідноти. 

2. З ім’ям Солона пов’язана також цензова реформа, яка була направлена 

на знищення спадкових привілеїв знаті, заміну привілеїв за походженням 

привілеями за багатством. Солон закріпив розподіл громадян на чотири 

розряди за майновою ознакою . 

У перший розряд зараховувалися ті, які отримували прибуток не менше 

за 500 медимнів
1
 або відповідну кількість інших продуктів у рік. Їх називали 

пентакосіомедимни; 

У другий — такі, що отримували не менш як 300 медимнів — вершники; 

У третій — ті, які отримували не менше за 200 медимнів — зевгити; 

У четвертий розряд зараховувалися всі інші громадяни — фети. 

Кожний розряд мав певні політичні права: громадські посади могли 

займати тільки громадяни перших трьох розрядів, а посаду архонта (і, отже, 

                                                           
1 Медимн — міра сипучої речовини (зерна), яка дорівнювала 52,5 л 
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члена ареопагу) тільки громадяни першого розряду. Бідняки, що входили в 

нижчий, четвертий розряд, цього права, як і раніше, були позбавлені. Але вони 

могли брати участь у народних зборах, роль яких зростала. Збори стали 

розробляти закони, обирати посадових осіб і приймати від них звіти. 

3. Одночасно Солон зробив поступки і бідноті, і евпатридам: інтереси 

перших отримали відображення в створенні нового судового органу — геліеї, в 

яку міг бути обраний будь-який афінський громадянин незалежно від його 

майнового становища. В інтересах інших було створено новий орган 

управління — Раду чотирьохсот, що обиралася з громадян перших трьох 

розрядів, по 100 чоловіків від кожного племені, де ще зберігалися родові 

традиції і вплив евпатридів. 

Реформи завдали удару по родовій організації влади і привілеях 

родоплемінної аристократії. Вони були важливим етапом формування 

державної організації в Афінах. 

Але компромісний характер реформ перешкодив вирішенню гострих 

суперечностей. Реформи викликали невдоволення родової аристократії і не 

задовольнили повністю демос. Боротьба між ними продовжувалася і призвела 

через деякий час до встановлення тиранії Пісистрата, а потім його сина 

(560—527 рр. до н.е.), які закріпили успіхи демосу в боротьбі з аристократією і 

зміцнити політичний устрій, створений Солоном. Однак, при підтримці Спарти, 

що побоювалася посилення Афін, тиранія була скинута. Зроблена слідом за цим 

спроба аристократії захопити владу закінчилася невдачею. Спираючись на 

бідноту, багата торгово-реміснича верхівка афінських рабовласників, очолена 

Клісфеном, вигнала спартиатів і закріпила свою перемогу новими 

реформами.  

 

Реформи Клісфена  

Проведені в 509 р. до н.е. реформи ліквідували в Афінах залишки 

родового ладу. Вони знищили старий розподіл населення на чотири родові філи 

(племені). 

1. Аттика була розділена на 10 територіальних філ, кожна з яких 

включала три території — тритії, що знаходилися в різних місцях: міську, 

прибережну і землеробську. Вони поділялися, в свою чергу, на деми. Така 

структура філ підривала політичні позиції земельної аристократії, оскільки на 

перших двох територіях переважали торгово-ремісничі верстви рабовласників. 

Селянство було звільнене від впливу древніх родових традицій, на яких 

засновувався авторитет знаті, доступ до участі в політичній діяльності 

отримали і ті, хто не входив в місцеву племінну організацію. На зміну 

кровнородинному прийшов територіальний принцип розподілу населення. 

2. Клісфен скасував Раду чотирьохсот і на основі знову створеної 

територіальної організації населення заснував Раду п’ятисот, що формувалася 

з представників 10 філ по 50 чоловік від кожної. Рада керувала політичним 

життям Афін у період між скликанням народних зборів і здійснювала 

виконання їх рішень. 
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3. Був створений ще один орган — колегія десяти стратегів, який також 

комплектувався з урахуванням територіальної організації населення: по одному 

представнику від кожної філи. Спочатку стратеги мали лише військові функції, 

але пізніше вони відтіснили на другий план архонтів і стали вищими 

посадовими особами Афінської держави. 

4. З метою запобігти спробам аристократії реставрувати старі порядки за 

часів Клісфена в практику народних зборів було введено особливу процедуру, 

що отримала назву остракізм. Щорічно скликалися народні збори, які 

визначали голосуванням, чи немає серед співгромадян небезпечних для 

держави осіб. Якщо такі особи називалися, збори скликалися вдруге і кожний їх 

учасник писав на остраконі (глиняному черепку) ім’я того, хто, на його думку, 

був небезпечний. Осуджений більшістю голосів удалявся за межі Аттики 

терміном на 10 років. Остракізм, спрямований спочатку проти родової 

аристократії, використовувався згодом в політичній боротьбі між різними 

угрупованнями, що існували в афінському суспільстві. 

Реформи Клісфена завершили тривалий процес становлення держави 

в Стародавніх Афінах. Диференціація владних функцій, що почали 

зароджуватися після Тезея, призвела до створення органів їх здійснення. У 

результаті поступово виник спеціальний і постійно діючий апарат здійснення 

політичної влади. Паралельно йшов процес монополізації влади над 

суспільством цим апаратом. Його влада стала державною владою, а апарат її 

здійснення — державним апаратом. 

Так, услід за революцією в економічних, відносинах відбувалася 

соціальна революція, а потім і революція політична, яка завершилася 

виникненням держави. Всі вони не були одноразовими актами. Виникнення 

держави в Афінах супроводжувалося запеклою боротьбою між родовою 

аристократією і демосом, що завершилася перемогою демосу. Період 

найбільшого розквіту влади демосу — демократії в Афінах приходиться на V-

IV ст. до нашої ери. 

З кінця IV ст. Афіни вступили в смугу кризи. Переживаючи внутрішні 

протиріччя, ослаблена загальним невдоволенням, афінська демократія 

виявилася безсилою і не змогла вчинити опір Пелопоннеському союзу на чолі 

зі Спартою, а потім і Македонії. У 338 р. до н.е. фаланги Пилипа 

Македонського розгромили грецькі війська. Через два роки Афіни разом зі 

всією Грецією були включені його сином Олександром до складу Македонської 

імперії, а потім однієї з держав, що утворилися після її розпаду. У II ст. до н.е. 

після вторгнення римських легіонів, Афіни, як і вся Греція, перетворилися в 

одну з провінцій Римської держави. 

Виникнення держави у Спарті 

Іншим полісом, що значно вплинув на історію Стародавньої Греції, була 

Спарта. В основі виникнення держави в Спарті, яке відносять до VIII—VII ст. 

до н.е., лежали загальні закономірності розкладу первіснообщинного ладу. Але 

якщо в Афінах ці закономірності привели практично до майже повного 

відмирання родоплемінних відносин, то в Спарті процес виникнення держави 
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відрізнявся суттєвими особливостями і супроводжувався збереженням 

значних залишків родової організації. 

Головною особливістю історичного розвитку Спарти було втручання в 

становлення класового суспільства зовнішнього чинника насильницького 

характеру. Міграція племен на Балканському півострові, що почалася в XII ст. 

до н.е., супроводжувалася військовими зіткненнями між ними. Об’єднання 

завойовників — дорійських племен з місцевими ахейськими в долині Лаконії 

привело до утворення спартанської общини і дозволило їй в VIII — VII ст. до 

н.е. розширити межі своїх володінь, поневолити населення завойованої 

сусідньої області Мессенії і поставити в залежність населення, що жило на 

периферії завойованої території. 

Завоювання сприяло виникненню спільної власності завойовників на 

землю — основного в тих умовах засобу виробництва — і на рабів. Разом з нею 

відбулася і чітка класова диференціація — спартіати перетворилися в 

пануючий клас рабовласників, а підкорені жителі — в рабів або 

неповноправних громадян. 

Організація соціальної влади у спартіатів була типовою для періоду 

розпаду первіснообщинного ладу: два родоплемінних вожді — архагети (як 

результат об’єднання дорійських і ахейських племен), рада старійшин, 

народні збори. Оскільки чисельність підкореного населення приблизно в 20 

разів перевищувала чисельність завойовників, об’єктивно виникла потреба в 

організації політичної влади, яка б забезпечила панування верхівки спартіатів 

над масою поневолених. 

Цього ж вимагала необхідність єднання спартіатів, збереження деяких 

елементів родоплемінної спільності, а також аграрний характер господарства 

Спарти, відома ізоляція території країни, замкненої гірськими хребтами, що 

перешкоджало розвитку зовнішньої торгівлі і товарно-грошових відносин. 

Сукупність всіх цих обставин обумовила збереження значних елементів 

військової демократії і в умовах класового суспільства, що остаточно 

оформилося.  

Соціальний і політичний устрій Спарти цього періоду було закріплено 

ретрою (договором), що приписується легендарному законодавцю Лікургу. 

Лікург, як історична особистість, ймовірно, не існував, час його реформ точно 

не встановлений. Вважається, що ретра відноситься до VIII — VII ст. до н.е., а 

остаточно «лікургів лад» склався до кінця VII — початку VI ст. до нашої ери. 

Ретра (можливо, їх було декілька) намагалася вирішити два основних 

завдання: а) забезпечити єдність спартіатів шляхом заборони майнового 

розшарування між ними; б) створити організацію їх спільного панування над 

завойованим населенням. 

Монолітна соціальна структура пануючого класу, що перетворився в 

могутню військову організацію, сприяла швидкому піднесенню Спарти серед 

грецьких держав. До V ст. до н.е. вона встановила свою гегемонію майже над 

всім Пелопоннесом. Застій в соціально-економічному і політичному житті, 

духовне зубожіння зробили Спарту центром реакції в Греції. У цьому була її 
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сила і в той же час її слабкість. У IV ст. до н.е. в спартанському суспільстві 

почалися незворотні процеси: відбувалася майнова диференціація, розвивалися 

товарно-грошові відносини, колишній аскетичний спартанський спосіб життя 

залишався в минулому. Масове розорення рядових спартіатів призвело до 

втрати ними земельних наділів і пов’язаних з ними повних прав. Єдність 

спартанської общини була зруйнована, її військова міць значно зменшилася — 

число повноправних спартіатів скоротилося, з’явилися найманці. Втрата в IV 

ст. до н.е. Мессенії, внаслідок македонського завоювання Греції, підірвала 

економічну основу Спартанської держави. 

В III ст. до н.е. на вимогу спартіатів, що розорилися, робилися спроби 

відновити старі порядки, але вони зазнали краху. Остаточно ослаблена Спарта, 

що роздиралася внутрішньою боротьбою, як і всі грецькі держави, в середині II 

ст. до н.е. підпала під владу Рима. 

Виникнення держави у Римі 

Час заснування міста Рим, який історична традиція пов’язує з іменами 

легендарних Ромула і Рема, і відносить до 753 р. до н.е., характеризується 

процесами розкладу первіснообщинного ладу у племен, що розселялися біля 

ріки Тибр. Об’єднання шляхом воєн трьох племен (подібне афінському 

сінойкізму) древніх латинів, сабінів і етрусків призвело до утворення в Римі 

общини. Члени найстаріших римських родів називалися патриціями. 

Розвиток скотарства і землеробства сприяв майновій диференціації і появі 

приватної власності. В цей час виникає і патріархальне рабство, джерелами 

якого стають переважно війни. Разом з тим зароджується класовий розподіл 

суспільства. 

З майновою диференціацією соціальна структура римської общини 

ускладнювалася. В родах стали виділятися окремі багаті аристократичні сім’ї. 

До них переходили кращі земельні ділянки, що вважалися ще колективною 

власністю общини. Вони отримували і велику частку військової здобичі. Разом 

з тим із общинників, що збідніли, а іноді, із відпущених на волю рабів, 

з’явилася і відокремлена соціальна група — так звані клієнти. Будучи 

особисто вільними, але обмеженими в правах, вони знаходилися під 

заступництвом патронів з патриціїв, за що, в свою чергу, повинні були робити 

їм майнові і особисті послуги. 

Сприятливі для скотарства і землеробства кліматичні умови, вигідне, з 

точки зору обміну і торгівлі, географічне положення і війни залучали в Рим все 

більше прийшлого населення з сусідніх племен. Ці люди не входили в римську 

общину і отримали назву плебсу. Плебс поповнювався і за рахунок тих, хто 

розорювався і втрачав зв’язок з общиною. Плебеї залишалися вільними, але 

були обмежені в майнових і особистих правах. Вони могли отримувати 

земельні ділянки тільки з вільної частини общинного земельного фонду, не 

мали права одружуватися з членами общини і були позбавлені можливості 

брати участь в управлінні її справами.  

На чолі римської общини стояв виборний вождь — рекс. Хоч за 

традицією його називали царем (звідси «період царів»), його повноваження 
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були обмежені. Як і у афінського базилевса вони зводилися головним чином до 

військових, релігійних і судових. Органом управління була рада старійшин 

родів — сенат. Загальні питання розглядалися на народних зборах. Однак їх 

рішення могли бути знехтувані сенатом і рексом. Останній міг видавати 

загальнообов’язкові постанови. 

В організації римської общини привертає увагу чіткість її побудови. В 

общину входило 300 родів, що об’єднувалися в 30 курій, які, в свою чергу, 

входили в 3 триби. Якщо триби виникли внаслідок об’єднання трьох племен, 

то стрункість організації общини носить на собі явний відбиток свідомої 

діяльності, викликаної потребою «замкнути» общину в умовах обмеженості її 

земельного фонду і необхідності його розширення воєнним шляхом. Останнє 

підтверджується і тим, що народні збори скликалися по куріях — куріатні 

коміції. Кожна курія в зборах була представлена тільки воїнами (100 піших і 10 

кінних) і мала один голос. 

Воєнізований характер римської родової організації дозволяв їй якийсь 

час підтримувати свій замкнений характер. Але в Римі розвивалися процеси, які 

неминуче повинні були прискорити її крах. Зростання чисельності плебсу, 

концентрація в його руках ремісничого виробництва і торгівлі перетворили 

плебеїв у своєрідну, щоправда, етнічно неоднорідну, з переважанням 

етруського елементу, общину. Соціальне значення і сила цієї общини зростали. 

Всередині неї, також як і в римській общині, розвивалася майнова 

диференціація. 

З’явилися багаті плебеї — ремісники і торговці, які починали відігравати 

все зростаючу роль в економіці Риму. Вони гостро відчували своє безправ’я. 

Разом з тим збільшилося число плебеїв-бідняків, багато з яких ставали 

неоплатними боржниками патриціїв і попадали в боргову кабалу. Зростання 

збіднілої частини плебсу в умовах зростаючої чисельності рабів значно 

посилювало небезпеку. 

Становище ускладнювалося і тим, що римляни були вимушені залучати 

плебеїв до участі у військових походах. Невідповідність, що розвивалася між 

великою роллю, яку в житті Рима став відігравати плебс, і його безправним 

становищем, породила боротьбу плебеїв за урівняння їх у правах з членами 

ослабленої внутрішніми протиріччями римської родової общини, 

представленої її провідною силою — патриціями. Перипетії цієї боротьби 

невідомі, але її результат очевидний — вона закінчилася перемогою плебеїв, 

зруйнувала замкнену римську родову організацію і розчистила тим самим шлях 

до утворення держави. 

Таким чином, виникнення держави в Стародавньому Римі було 

результатом загальних процесів розкладу первіснообщинного ладу, 

породжених розвитком приватної власності, майнової і класової 

диференціації. Але ці процеси були прискорені боротьбою плебеїв за 

рівноправність з членами римської общини, що остаточно зруйнувала основи 

родового ладу Стародавнього Рима. На зміну полісу, як політичній общині, 

прийшла держава. 
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Історична традиція пов’язує закріплення перемоги плебеїв і виникнення 

держави в Стародавньому Римі з реформами рекса Сервія Туллія, що 

відносяться до VI ст. до нашої ери. 

Реформи Сервія Туллія  

Реформи Сервія Туллія поклали в основу общинної організації Риму 

майновий і територіальний принципи. 

1. Все вільне населення Риму було розділено на майнові розряди. В 

основу розподілу було покладено розмір земельної ділянки, якою володіла 

людина (пізніше, з появою в IV ст. до н.е. грошей, була введена грошова оцінка 

майна в ассах — дрібній римській монеті). Цей розподіл виглядав таким 

чином: 

І розряд — до 100 тис. ассів 

ІІ розряд — до 75 тис. ассів 

ІІІ розряд — до 50 тис. ассів 

ІV розряд — до 25 тис. ассів 

V розряд — до 11 тис. ассів 

Над першим розрядом підносилися вершники — патриції і плебеї, майно 

яких оцінювалося понад 100 тис. ассів; нижче п’ятого розряду знаходилися 

пролетарі (від римського «proles» — потомство, ті, у яких не було нічого, крім 

дітей. — Л.Б.,С.Б.), ремісники, музиканти. Кожний розряд виставляв певну 

кількість озброєних чоловіків, з яких формувалися центурії (сотні): вершники 

— 18 центурій; перший розряд — 80; другий третій, четвертий — по 20; п’ятий 

— 30; військові ремісники — 2; військові музиканти — 2; пролетарі — 1. 

Усього було 193 центурії. 

Найбільш важливим в цій частині реформ було те, що центурії стали не 

тільки військовими, але і політичними одиницями. З часу реформ нарівні з 

куріатними народними зборами стали скликатися народні збори за центуріями 

— центуріатні коміції, де кожна центурія мала один голос і голосування за 

традицією починалося з центурій вершників і першого розряду. Якщо ці 

центурії виступали спільно, думка інших не мала значення. Голосування 

припинялося, як тільки солідарно висловлювалися перші 98 центурій. Рішення 

народних зборів за центуріями отримувало силу закону, і ці збори відтісняли 

на другі ролі народні збори по куріях. У всьому цьому можна побачити тонкий 

політичний розрахунок, розуміння дійсних цілей державної організації, що 

створювалася. 

2. Друга частина реформ — розподіл вільного населення за 

територіальним принципом — посилила процес ослаблення кровнородинних 

зв’язків, що лежали в основі первіснообщинної організації. У Римі було 

утворено 4 міських і 17 сільських територіальних округів, за якими зберегли 

стару назву племен — триби. У трибу входили і патриції, і плебеї, що жили в 

ній і підкорялися її старості. Він же збирав з них податки. Трохи пізніше по 

територіальним трибам також стали скликатися свої збори — трибутні 

коміції, в яких кожна триба мала один голос. Їх роль довгий час залишалася 

другорядною, але розподіл населення за трибами, в яких патриції і плебеї мали 
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однакові обов’язки, свідчило про появу в організації публічної влади в Римі, з її 

територіальним, а не кровнородинним принципом, державних ознак. 

Реформи Сервія Туллія, таким чином, завершили процес зламу основ 

родового ладу, замінивши його новим соціально-політичним устроєм, 

заснованим на територіальному розподілі і майнових відмінностях. 

Включивши плебеїв до складу «римського народу», допустивши їх до участі в 

центуріатних і трибутних народних зборах, вони сприяли консолідації 

вільних, забезпечували їх панування над рабами. У той же час Реформи Сервія 

Туллія не усунули повністю політичних і соціальних обмежень плебеїв. 

Подальші два віки в історії Риму характеризуються продовженням боротьби 

плебеїв за зрівняння їх у правах з патриціями.  

Новоутворена Римська держава в своєму розвитку пройшла декілька 

періодів: 

1. Період розкладу родового ладу і виникнення Римської держави — 753-

509 рр. до н.е. 

2. Період республіки — 509-30(27) р. до н.е. 

3. Період монархії — 30(27) р. до н.е. - VII ст. н.е., який в свою чергу 

поділяється на кілька етапів: 

а) принципат — 30(27) р. до н.е. — 284 р. н.е.; 

б) домінат — 284 р. н.е. — VII ст. н.е.): 

 домінат періоду єдиної імперії — 284 - 395 рр.; 

 домінат періоду Західно-Римської імперії — 395 - 476 рр.; 

 домінат періоду Східно-Римської (Ромейської) імперії — 

395 — VII ст. н.е.  

Відносно періодизації домінату. В історико-правовій літературі склалася 

стійка думка про те, що з падінням Західно-Римської імперії (476 р.) історія 

держави Стародавнього Риму завершується, а історія права, що пережило 

давньоримську державність, продовжує розвиватися і в остаточному, 

концентрованому вигляді проявляється у Зводі законів візантійського 

імператора Юстиніана І (528-565 рр.).  

З першою частиною цього твердження, тобто припиненням історії 

Давньоримської держави в зв’язку з завоюванням варварами Західно-Римської 

імперії, ми б не погодилися, тому що державно-правові інститути Римської 

імперії продовжували своє життя ще певний час на її Східній частині, т.зв. 

Ромейській (Східно-Римській) імперії.  

Столиця, і, відповідно, весь центральний апарат єдиної імперії, були 

перенесені в Константинополь ще у першій третині IV століття. Успадкована 

від Римської імперії державно-адміністративна і правова організація аж до 

VII ст. кардинальних змін не зазнавала. До цього ж часу Ромейська імперія за 

своєю сутністю залишалася ще рабовласницькою державою: тільки в VI—

VII ст. було знищено значне землеволодіння рабовласницького типу, рабська 

праця перестала відігравати основну роль у виробництві.  

Невідповідність старих рабовласницьких державно-правових інститутів 

новим феодальним відносинам, які складалися, призвело у другій половині 
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VII ст. до занепаду Ромейської імперії і, таким чином, до завершення історії 

рабовласницької Римської держави. Своє життя Стародавній Рим, як феодальна 

держава, на нашу думку, продовжив під іншою назвою, а саме Візантія
1
. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, у процесі виникнення державної організації країн античного світу 

можна побачити схожі риси. Як і в країнах Стародавнього Сходу цей процес є 

результатом  розкладу родоплемінної організації. Але на відміну від них досить 

рання поява приватної власності і відповідні соціальні наслідки в самих країнах 

значно його прискорили. 

 

ІІ. СУСПІЛЬНИЙ ЛАД АНТИЧНИХ КРАЇН: СПІЛЬНІ РИСИ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ 

В античному світі не могла набути поширення і зберегтися земельна 

община східного типу, проте тут, особливо в Греції і Римі, склалися сприятливі 

умови для розвитку ремесла, зокрема металообробки. Широкий розвиток 

обмінних, а потім і торгових відносин, особливо морської торгівлі, сприяло 

швидкому становленню ринкового господарства і зростанню приватної 

власності. Соціальна диференціація, що посилювалася, призвела до більш 

чіткого, ніж на Сході, оформлення різних за правовим статусом соціальних 

груп — класів: вільних і невільних. У їх межах існували більш дрібні соціально-

класові утворення, але, на відміну від давньосхідних держав, античні, з їх 

меншою чисельністю населення і не такою багатоукладністю господарського 

життя, відрізнялися більшою чіткістю соціально-класових меж. 

Вільні категорії населення 

Серед класу вільних виділялися: повноправні; обмежені в правах; 

неповноправні. 

Повноправне населення Стародавніх Афін складалося із заможних 

верств (землевласницької аристократії, власників майстерень, рудників, 

судновласників, купців, лихварів і т.п.), яким протистояла велика маса вільної 

бідноти: ремісників, землеробів тощо. 

У Стародавній Спарті повноправними громадянами вважалися тільки 

спартіати, які і складали пануючий клас давньоспартанського суспільства. 

При збереженні спільної власності громадян на землю приналежність до 

пануючого класу підтримувалася наданням кожному спартіату в користування 

земельної ділянки — клером, разом з прикріпленими до неї рабами. Праця 

останніх забезпечувала засобами існування спартіата і його сім’ї. Клери не 

можна було продати, подарувати або заповідати. Це був своєрідний заслон 

проти порушення єдності серед спартіатів. 

З метою підтримки такої єдності спартіати повинні були брати участь у 

суспільних трапезах — сиссітіях, що організовувалися за рахунок 

встановлених щомісячних внесків спартіатів. Порції учасників сиссітій були 

рівними. Почесні частки отримували посадові особи. Однаковими були одяг і 

                                                           
1 Назва Візантія з’явилася в епоху Відродження. 
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озброєння воїнів. Підтримці єдності спартіатів сприяли і встановлені Лікургом 

правила проти розкоші. Спартіатам заборонялося торгувати, для них вводилися 

важкі, незручні в обігу залізні монети. 

Однак ці обмеження не могли завадити розвитку майнової диференціації, 

що підривала єдність і «рівність» спартіатів. Оскільки земельні ділянки 

успадковувалися тільки старшими синами, інші могли отримати лише ділянки, 

що залишалися після смерті володаря, який не мав спадкоємців. Якщо таких не 

було, вони переходили в розряд гіпомейонів (ті, що опустилися. — Л.Б., С.Б.) і 

втрачали право брати участь у народних зборах і сиссітіях.  

Повноправними в Стародавньому Римі вважалися особи, які належали 

до кожного з родів, що входили до складу римської общини і були зараховані в 

одну з курій. Такими були, як вже відомо, патриції, під якими спочатку 

розуміли корінних і повноправних членів римської общини. До ІІІ ст. до н.е. 

стара патриціанська знать стала вже вироджуватися і поступатися своїм місцем 

новій аристократії, так званим нобілям. В цей же час у рядах пануючого класу 

виокремилася ще одна група — вершники, яка претендувала на розподіл влади 

разом з нобілями. Їх назва перестала відповідати їх первинному призначенню 

— комплектуванню кінноти в армії, оскільки остання стала формуватися з 

інших категорій громадян і навіть чужоземців. «Нові вершники» займалися 

комерцією і лихварством і поповнили ряди фінансової і торгової аристократії.  

З розвитком рабовласницького ладу і розширенням державних кордонів 

значно виріс і зміцнів клас рабовласників. Остаточно оформився і становий 

розподіл в ньому. Ряди нобілів і вершників, що поріділи в період громадянських 

війн, поповнювалися багатими рабовласниками з Італії і провінцій — 

муніципалами, провінційною знаттю, а також державними чиновниками. 

Нобілітет перетворився в сенаторський стан. Сенатори займали вищі посади в 

державному апараті й армії і ставали найміцнішою опорою імператорської 

влади. Стан вершників перетворився в служивий стан, що постачав кадри для 

імператорської адміністрації в Римі, провінціях і для командних посад в армії. 

Більш значною за чисельністю була провінційна знать, яка ще не 

оформилася за станами, але вже відігравала впливову роль у місцевому 

управлінні. До неї примикали римські і неримські власники ремісничих 

майстерень, судновласники і торговці. 

На нижчих соціальних сходинках античних держав знаходилися вільні, 

але обмежені в правах жителі цих країн. До них, зокрема, в Афінах 

відносилися метеки — іноземці; у Стародавній Спарті — періеки — жителі 

периферійних, гірських районів Спарти. Вони були особисто вільні, володіли 

майновою правоздатністю, але не користувалися політичними правами і 

знаходилися під наглядом особливих посадових осіб гармостів. На них 

розповсюджувався військовий обов’язок: вони повинні були брати участь у 

битвах як важко озброєнні воїни. Основне заняття періеків — торгівля і 

ремесло. За своїм становищем вони були близькі до афінських метеків, але на 

відміну від останніх, вищі посадові особи держави могли стратити їх без суду. 
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У Стародавньому Римі, крім повноправних громадян, були дві категорії 

неповноправних: клієнти і плебеї.  

Клієнт знаходився в особистій і спадковій залежності від повноправного 

члена общини, що називався його патроном. Відносини між патроном і 

клієнтом виражалися в тому, що клієнт, входячи в сім’ю патрона, зобов’язаний 

був слідувати за ним на війну, допомагати йому працею або коштами, 

відноситись до нього з повагою і т.д. Патрон у свою чергу зобов’язаний був 

протегувати клієнта і захищати його перед судом, оскільки клієнт не мав 

можливості сам захищати свої інтереси. Інститут клієнтели зустрічається 

майже у всіх народів. Його походження викликано умовами існування родового 

суспільства, в якому всяка людина, що не належала до цього суспільства, 

вважалася не тільки чужою, але навіть ворогом. 

Плебеї були особисто вільними людьми, мали право власності на землю, 

повинні були платити податки і від’їжджати на військову службу. Вони могли 

придбати майно, здійснювати операції і самостійно від свого імені виступати 

на суді, тобто володіли цивільною правоздатністю, за винятком права 

одружуватися з патриціями і патриціанками. Тому вони не потребували 

патронату. 

Але плебеї були позбавлені можливості брати участь в управлінні 

справами римської общини, а саме: брати участь у народних зборах, займати 

різні посади і отримувати свою частку землі під час розподілу державних 

земель. Протягом багатьох століть плебеї боролися за зрівнювання в правах з 

патриціями і на початку III ст. до н.е., домоглися свого, стали поповнювати 

нарівні з патриціанською знаттю ряди нобілів. 

Питання про походження клієнтів і плебеїв є дискусійним. Ймовірно, що 

в розряд клієнтів попадали «чужаки», тобто чужоземці, які не мали ніякого 

племінного зв’язку з римлянами. Відносно плебеїв існує припущення, що вони 

були переселенцями з племен, родинних за своїм походженням з римлянами. 

Такими племенами були латини, які не вважалися ворогами і тому не 

потребували патронату. 

На правах іноземців тривалий час у Римі були так звані перегрини — 

жителі римських провінцій. З розширенням кордонів Римської держави 

зростала і їх чисельність. Центральна влада стала перед проблемою визначення 

їх правового статусу, що було здійснено на початку ІІ століття. У 212 р., 

владою імператора Каракали, право громадянства було надане всім вільним 

жителям Римської імперії. 

До третьої категорії відносно вільних але неповноправних жителів 

античних держав потрібно віднести т.зв. люмпен-пролетарів (Стародавні 

Афіни і Рим) і ілотів (Стародавня Спарта).  

Ілоти — поневолені жителі Мессенії — були власністю держави. Вони 

надавалися в розпорядження спартіатів, обробляли їх землю і віддавали їм 

біля половини врожаю (на домашніх роботах спартіати використовували рабів 

з військовополонених). Ілоти практично самостійно вели своє господарство, не 

були товаром, як раби, і вільно розпоряджалися частиною врожаю, що 
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залишалася у них. Їх економічне і соціальне становище було близьким до 

становища майбутніх кріпосних селян. Вважається, що вони мали сім’ю і 

утворювали якусь подібність общини, яка була колективною власністю общини 

спартіатів. 

Ілоти брали участь у війнах Спарти як легкоозброєні воїни. Вони могли 

викуповуватися на волю, але в інших відносинах були абсолютно безправними. 

 Невільні категорії населення 

У цю категорію входили раби. Соціальний статус раба в античних 

державах відрізнявся від статусу раба в давньосхідних суспільствах. На самій 

ранній стадії рабство і тут зберігає свій патріархальний характер, але надалі 

експлуатація рабської праці різко інтенсифікується і вона стає, як і праця 

дрібних виробників, основою економічного життя. Нарівні з такими 

характерними для країн Давнього Сходу джерелами рабства, як війна і боргова 

кабала (перетворення боржників в рабів) в античних країнах, особливо в Римі, 

джерелом «живого товару» стають провінції і колонії. Так, у ІІ-І ст. до н.е. 

римлянами в рабство було звернено біля 500 000 , у той час як римських 

громадян нараховувалося біля 400 000 
1
. Таке ж співвідношення спостерігалося 

і в інших античних державах.  

Розрізнялися державні раби і раби приватних осіб. Державні раби мали 

своє господарство, могли придбати власність і тому нерідко знаходилися в 

кращих умовах, ніж раби приватних осіб. З державних рабів в Афінах, 

наприклад, була складена поліцейська варта, що охороняла порядок у народних 

зборах, судах, громадських місцях, а також вербувалися в’язничні служителі, 

виконавці судових вироків, писарі. Рабська праця широко застосовувалася не 

тільки для домашніх послуг, у сільському господарстві, але і в промисловості. 

Раби працювали в майстернях, що виготовляли продукцію для продажу на 

ринку, нерідко для вивозу за кордон, на рудниках, каменоломнях, у самих 

різних галузях народного господарства.  

Однак незалежно від того, яке місце займав раб у виробництві, він був 

власністю свого господаря і розглядався як частина майна. Його могли 

продавати, купувати, могли безкарно вбивати. Таке становище природно 

породжувало відповідні протиріччя в рабовласницькому суспільстві.  

По-перше, рабовласницький лад породив протилежність між розумовою 

і фізичною працею. Рабовласники все більше перекладали на рабів тяготи 

фізичної роботи і зрештою відмовилися від продуктивної діяльності. Відрив 

розумової праці від фізичної, перетворення розумової діяльності в монополію 

пануючих класів нанесли величезний збиток інтелектуальному розвитку 

людства. 

По-друге, відділення ремесла від землеробства і скотарства породило 

протилежність між містом і селом. Активізація ремесла, розширення, 

передусім, торгівлі, позитивно вплинуло на розвиток міста шляхом. Але в той 

же час це призвело до розорення села, бо посилювалася експлуатація селянства 

                                                           
1 История государства и права зарубежных стран / Под ред. Н.А.Крашенинниковой и О.О.Жидкова.— М.,1996.— Ч.1.— 

С.128. 
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і дрібних виробників, які обкладалися великими податками. Обезземелюванні 

селяни і розорені дрібні ремісники утворили численну верству жебракуючого 

населення — люмпен-пролетаріїв, наближених за своїм становищем до рабів. 

По-третє, рабська форма праці і рабовласницька форма власності, 

породили суперечність між рабами і рабовласниками —основне протиріччя 

рабовласницької епохи. 

Подальший економічний розвиток все більше показував невигідність 

рабської праці. Ніякий наглядач і ніякі покарання не могли замінити 

економічного стимулу. Позбавлений самого необхідного, вороже ставлячись до 

свого господаря, раб робив тільки те, до чого його безпосередньо 

примушували, і робив так, щоб уникнути бича. Будь яке нове знаряддя 

виявлялося в його руках недовговічним.  

Розуміючи це, рабовласники періоду Римської імперії стали шукати 

більш ефективні форми експлуатації рабської праці. Такими стали пекулій 

і колонат. 

Пекулій — частина майна господаря (земельна ділянка, реміснича 

майстерня тощо), яку він надавав рабу для самостійного господарювання і 

отримання частини прибутку від нього. Пекулій дозволяв господарю більш 

ефективно використовувати своє майно для отримання прибутку і зацікавлював 

раба в результатах своєї праці.  

Колонат — своєрідна система оренди землі з боку осіб (що іменувалися 

колонами), які попали в економічну залежність від землевласників. Колони 

були не рабами, ними ставали збіднілі вільні, звільнені і раби. У колона було 

особисте майно, він міг укладати договори і одружуватися. Він стає в 

сільському виробництві такою ж помітною, а згодом і більш помітною фігурою, 

як і вільний селянин і раб. Ряди колонів згодом поповнювали не тільки вільні і 

звільнені, але і «варвари», що селилися в прикордонних областях Римської 

держави. Колонат з договору оренди, що укладався на певний термін (5 років), 

внаслідок неминучої заборгованості колонів ставав довічним, а потім і 

спадковим. Аналогічний процес спостерігався в містах, де ремісники спадково 

прикріплялися до професії і включалися в ремісничі колегії.  

Але це вже були форми експлуатації періоду занепаду рабовласницького 

ладу. Господарство ж періоду його розквіту будувалося на відносинах 

панування і підкорення. Швидке зношення робочої сили рабів і їх масова 

загибель внаслідок нещадної експлуатації не турбувала рабовласників, оскільки 

«знаряддя праці, що розмовляло» легко і швидко могло бути замінено новим.  

Це забезпечувало відносну дешевизну робочої сили. Як вже було 

відзначено вище, кількість рабів у багатьох містах Греції і Риму перевищувала 

кількість вільного населення. Виникає питання: яким чином відносно 

нечисленний клас рабовласників міг використовувати величезну масу рабів і 

тримати їх у покорі? Це досягалося за допомогою створення такої системи 

державних органів, яка могла виконувати функції рабовласницької держави. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 
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Пекулій та колонат були формами експлуатації періоду занепаду 

рабовласницького ладу. Господарство ж періоду його розквіту будувалося на 

відносинах панування і підкорення. Швидке зношення робочої сили рабів і їх 

масова загибель внаслідок нещадної експлуатації не турбувала рабовласників, 

оскільки «знаряддя праці, що розмовляло» легко і швидко могло бути замінено 

новим. 

 

ІІІ. ДАВНЬОГРЕЦЬКЕ ПРАВО: ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ 

Затвердження полісної системи мало результатом активізацію 

правотворчої діяльності та її поступове звільнення від релігійно-міфологічної 

оболонки. На зміну неписаним звичаям, тлумачення яких нерідко довільно 

здійснювалося світською або жрецькою аристократією, прийшов закон, який 

мав світський характер і був виражений звичайно в письмовій формі. Таким 

чином, право в античному світі, з’являється в своєму чистому вигляді як 

авторитетний і обов’язковий регулювальник полісного життя, позбавлений 

будь якої містичної або релігійної сили. 

Але були й свої винятки, зокрема в Спарті, де звичаєве право залишалось 

переважаючим. Навіть закони, які за переказами приписуються Лікургу, мають 

усний характер. Відсутність права приватної власності на землю, серйозні 

утиски в розвитку договірних відносин, сім’я, яка була «заморожена» на стадії 

парного шлюбу, кримінальне право, норми якого не встановлювали міри 

покарання, а лише вказували на злочинні дії — все це свідчило про 

нерозвиненість права Стародавньої Спарти. Тому право Спарти 

характеризується значним збереженням в ньому залишків минулого, 

пережитків родового устрою. 

В Афінському праві спочатку також діяло звичаєве право, яке і в 

подальшому продовжувало відігравати досить важливу роль. Але з часом воно 

поступилося місцем закону. Визнання законодавства, а не звичаю, як основної 

форми правотворчості, супроводжувалося кодифікацією правових звичаїв, які 

склалися в архаїчну епоху.  

Серед таких збірників, зокрема, Закони тирана Драконта в Афінах (біля 

621 р. до н.е.), які були присвячені головним чином новій організації суду, 

покаранням за різні порушення священного й суспільного укладу. Вони 

скасували будь-які привілеї, в тому числі родової знаті, в сфері кримінального 

покарання. Практично за будь-який злочин, зокрема, за будь-яку крадіжку, 

навіть крадіжку овочів з городу, Драконт карав смертю. Тільки за посягання на 

недоторканність особи міг бути призначений штраф. Злочином вважалося 

нанесення образи не тільки самому потерпілому, але і всьому його роду, тому 

скарги в суд могли подавати як потерпілі, так і їх родичі. Закони передбачали 

можливість примирення злочинця з рідними убитого або з тим, кому було 

заподіяно збиток. Формою реалізації цієї можливості стала компенсація, вид і 

розміри якої встановлювалися угодою сторін (або в худобі, або в грошах) — 

вельми своєрідним інститутом додержавного афінського права. 
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За деякими даними, закони Драконта (за винятком покарань за вбивства й 

тяжкі злочини) були скасовані Солоном у процесі проведення ним всеосяжної 

кодифікації афінського права. Як зазначав Солон, життя суспільства повинно 

регулюватися правом і законами, прийнятими при загальній згоді. В грецьких 

містах-державах у громадян з дитячих років виховувалася повага й навіть шана 

як до законів, так і до встановлених в них полісних порядків.  

Правові інститути Стародавніх Афін і Спарти 

Цивільно-правові інститути. 

Регулювання майнових відносин. Афінське право не знало чіткої 

відмінності між речами. Але майно розподілялося на рухоме (гроші, 

коштовності, раби, худоба) і нерухоме (земля). Серед речових прав були відомі 

володіння й власність, причому приватна власність вважалася похідною від 

державної. Це стосувалось передусім земельної власності. Між державною й 

приватною земельною власністю існував органічний зв’язок — приватна 

власність на землю вважалася провідною й своє походження вела від 

державної, а державна існувала в формі приватної. Тому, незважаючи на 

остаточне затвердження з часів Солона приватної власності, вона носила ще 

відбитки колишніх колективістських уявлень про спільність майна й вважалася 

такою, що надана державою. Архонти, вступаючи в посаду, щорічно 

оголошували про збереження за громадянами майна, що належало їм. 

У Спарті тривалий час зберігалася громадська власність на землю, яка 

була розподілена на невідчужувані ділянки — клери. Крім них існували й інші 

землі (придбані в округах, заселені періеками), відчуження яких вважалося 

можливим, але визнавалося ганебним. Тільки в IV ст. було ухвалено закон, 

який дозволяв дарування земельних ділянок, що відкривало таким чином 

можливість для переходу земельної власності з рук в руки.  

Регулювання зобов’язальних відносин. Афінське право розрізняло 

зобов’язання з договорів і зобов’язання з делікту — спричинення шкоди. Були 

відомі такі види договорів: купівлі-продажу, найму, позики, підряду, займу, 

зберігання речей, товариства, доручення, комісійний договір. Основою 

виникнення договорів вважалася угода сторін, що не вимагала особливої 

формальності. Але найбільш важливі договори укладалися, як правило, в 

письмовій формі. В залежності від характеру договору відповідний документ 

підписувався або обома сторонами (договір купівлі-продажу), або однією із 

зобов’язаних сторін (договір позики). 

До реформи Солона невиконання договірних зобов’язань тягло за собою 

особисту відповідальність боржника. Після реформи засобами забезпечення 

договірних зобов’язань було визнано завдаток, поручительство третіх осіб і 

застава. Якщо від виконання договору відмовлявся покупець, він втрачав свій 

завдаток, продавець же був зобов’язаний повернути подвійну суму задатку. 

При поручительстві матеріальні гарантії виконання договору брали на себе 

треті особи.  

Особливе значення в історії Афін мала застава землі — іпотека, за якою 

закладена земля залишалася у володінні й користуванні боржника, 
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позбавленого, однак, права розпоряджатися нею. При невиконанні зобов’язання 

боржником закладена земля переходила до кредитора. Закладені рухомі речі 

знаходилися у володінні кредитора, який міг їх продати, якщо боржник не 

виконав зобов’язання. 

Зобов’язання з деліктів виникали при нанесенні збитків майну 

(пошкодження або знищення майна, спричинення збитків тощо). Вони 

спричиняли компенсування збитків, а шкода, заподіяна свідомо, 

відшкодовувалася в подвійному розмірі. Відповідальність виникала й тоді, коли 

шкода була результатом дій підвладних осіб — дітей, рабів. Раб міг бути 

переданий потерпілому в вигляді компенсації за заподіяний збиток. При 

нанесенні шкоди особі (а в деяких випадках і майну) виникала відповідальність 

за злочин.  

Регулювання сімейно-шлюбних відносин. Вступ до шлюбу в Афінах 

вважався обов’язковим, однак безшлюбність не спричиняла покарань. Він 

укладався за допомогою договору між нареченим і главою сім’ї нареченої. 

Жених був зобов’язаний сплатити за наречену. Розрізнювалися дві форми 

укладання шлюбу: а) енґіесіс (engiesis) — звичайний договір жениха з батьком 

або покровителем нареченої; б) епідікасія (epidikasia) — укладання шлюбу 

перед посадовою особою або судом. Остання форма застосовувалася лише в 

деяких виняткових випадках: 

  при видачі заміж дівчини-спадкоємиці (epikleros — єдина дочка-

спадкоємиця); 

  при видачі заміж дівчини, дочки особи, яка стала їй батьком, 

  при одруженні усиновленого. 

В «демократичних» Афінах жінка знаходилася під владою батька або 

чоловіка. Положення її в сім’ї було приниженим. Розлучення для чоловіка було 

вільним, для жінки досить ускладненим. Влада батька над дітьми до Солона 

практично нічим не обмежувалася (він міг навіть продати сина в рабство). 

Згодом вона слабшала, але залишалася значною. Діти зобов’язані були 

коритися батькові, він міг позбавити сина спадщини за непокору, а дочку 

видати заміж на свій розсуд.  

Регулювання спадкових відносин. Успадкування здійснювалося за 

законом і за заповітом. Згідно із законом, спадкоємцями першої черги були 

сини. Дочки могли отримати спадщину лише при відсутності сина вмерлого 

батька. Позашлюбні діти були позбавлені спадковних прав. При відсутності 

прямих спадкоємців успадковували бокові родичі. Успадкування за заповітом 

з’явилося за часів реформ Солона. Заповіт вважався дійсним, якщо при його 

складанні заповідач знаходився в здоровому глузді й не зазнавав фізичного або 

психічного насильства. Заповідати мав право лише той, у кого не було 

законних дітей чоловічої статі. Не могли заповідати неповнолітні, жінки, 

прийомні сини. 

Злочини й покарання. 

Афінське право в питаннях про злочини й покарання зберігало багато 

пережитків родового ладу. Про це свідчить те, що вбивство розглядалося як 
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справа родичів вбитого, а не держави. Вважалася припустимою операція, згідно 

з якою вбивця був зобов’язаний сплатити відшкодування збитку родичам 

убитого. За відсутністю найближчих родичів вбивця сплачував десяти членам 

тієї фратрії, до якої належав убитий. У тих випадках, коли родичі порушували 

переслідування проти вбивці, їх позов мав характер приватного обвинувачення 

діке (dike), а не обвинувачення, що стосувалося інтересів держави ґрафе 

(graphe). Вбивця міг уникнути покарання, добровільно відправившись у 

вигнання. Однак, у разі повернення, він вважався таким, що стоїть поза законом 

і міг бути вбитий безкарно. 

Відмінність двох форм карного обвинувачення — dike і graphe 

пояснюється тим, що афінська держава вийшла безпосередньо з 

первіснообщинного ладу. В обох випадках обвинувачення порушувалося й 

підтримувалося потерпілим. Однак при dike обвинувач вимагав відшкодування 

збитку або штрафу, і лише при graphe справа йшла, власне, про покарання 

винного. 

Злочини. Афінське право розрізняло злочини, націлені: а) проти 

держави, і б) проти особистих інтересів.  

а) Найбільш тяжкими вважалися таки злочини, як державна зрада; 

обман народу; образа богів; внесення протизаконних пропозицій в народні 

збори тощо.  

«Обман народу», що виражався, наприклад, в «нечесній» поведінці 

оратора в народних зборах, також міг спричинити процес про ейсанґелію. 

Помилковий донос у справах про політичні злочини давав підставу притягнути 

донощика до суду за обвинуваченням в сикофантії. 

Образа богів, безбожжя, нечестивість вважалися важкими державними 

злочинами, оскільки релігійна ідеологія і культ в Стародавній Греції були 

найтісніше пов’язані з державою. Релігія ж мала державний характер. 

Іншу групу злочинів складали злочини проти сім’ї. Вони 

переслідувалися в одних випадках в порядку приватного обвинувачення, а в 

інших — в порядку обвинувачення, що представляло державний інтерес. 

Злочином вважалося погане ставлення дітей до батьків, опікуна до сиріт, 

родича до дочок-спадкоємиць. Зрада дружини давала чоловікові право убити 

винного на місці. Якщо ж чоловік не вчиняв розправи, проти винного могло 

бути висунуте обвинувачення в порядку graphe. Однак, якщо це обвинувачення 

виявлялося необґрунтованим і чоловік затримував людину невинну, то 

можливим було зустрічне обвинувачення з приводу необґрунтованого 

притягнення до відповідальності. Карне переслідування застосувалося у 

випадку викрадення дівчини.. 

б) Злочинами проти особи, крім вбивства, вважалися: нанесення ударів, 

лайка, наклеп, образа тощо. Навмисне нанесення ран каралося вигнанням з 

конфіскацією майна. 

При крадіжках покарання було різне, залежно від того, чи був злодій 

захоплений на місці крадіжки, чи ні. 

Покарання. В Афінах застосовувалися такі покарання: 
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Смертна кара призначалася при найбільш серйозних злочинах, таких, як 

умисне вбивство, державна зрада, безбожжя. При цьому засуджений міг 

виконати вирок сам, прийнявши отруту. Іноді для цієї ж мети йому 

пропонували на вибір меч або мотузку. 

Продажем в рабство каралися «професійні» розбійники і грабіжники. 

Позбавлення волі застосовувалося тільки як міра з метою попередження 

втечі. 

Покарання для рабів і вільних були не однакові. У тих випадках, коли 

вільний звільнявся, сплативши невеликий штраф, раб зазнавав тілесного 

покарання (воно застосовувалося лише для рабів). Звичайними покараннями 

вільних були штрафи й конфіскації. 

Широко застосовувалося як покарання безчестя — атимія, яка полягала 

у звичайному позбавленні деяких політичних прав і супроводжувалася в ряді 

випадків конфіскацією майна. Іноді атимія означала повне позбавлення прав, в 

тому числі права звернення зі скаргою до суду.  

В Спарті атимія передбачала більш важкі покарання. Вона 

застосовувалася для тих, хто виявив на війні боягузтво, втікши з поля битви або 

здавшись у полон. Крім того в Спарті застосовувалися ще й такі покарання як 

смертна кара (скинення в провалля зі скелі, задушення), вигнання, грошові 

штрафи тощо. 

Судовий процес. 

Починати судові справи могли лише повноправні афінські громадяни. 

Інтереси жінки й неповнолітнього в суді представляв глава сім’ї, метека — 

його простат (покровитель), раба — його володар. 

Процес dike починався після подання заяви потерпілого або його 

законного представника — кіріос (kyrios). Людина, яка почала процес, могла 

його припинити, не довівши справи до винесення рішення. 

Процес graphe починався за заявою будь-якого повноправного 

громадянина, незалежно від того, були порушені його особисті інтереси чи ні. 

Людина, що почала процес graphe, мала довести справу до кінця під загрозою 

штрафу в 1000 драхм. Ніякої матеріальної користі у разі виграшу справи вона 

не отримувала. Виняток складали справи про порушення фінансових прав 

держави, про незаконне користування державним майном, про несумлінну 

опіку. В цих випадках скаржник отримував частину майна, яке 

конфісковувалося, або частину накладеного на винного штрафу. В разі 

програшу справи він підлягав штрафу в 1000 драхм, якщо при винесенні 

рішення на його користь голосувало менше однієї п’ятої частини з числа 

суддів. 

Вигоди, що створювалися для обвинувачів в деяких видах процесів, 

спонукали окремих афінян спеціально займатися доносами, що призвело до 

утворення особливого розряду професійних донощиків — сикофантів, які 

викривали різного роду зловживання, але, разом з тим, досить часто не 

зупинялися й перед сумнівними обвинуваченнями. 
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Виклик обвинуваченого або відповідача в суд здійснювався не органами 

держави, а самим обвинувачем (позивачем), який перед свідками закликав 

обвинуваченого або відповідача з’явитися в призначений день і годину в суд, 

точніше, до тієї посадової особи, яка давала напрям справі. При нез’явленні 

справа слухалася заочно. 

Посадова особа, що отримала скаргу, передусім, сама проводила 

розслідування справи — анакрісіс (anakrisis). При цьому обвинуваченому (або 

відповідачеві) належало право представити свої письмові заперечення проти 

розгляду справи по суті. З розгляду цих заперечень, якщо вони поступали, і 

починалося розслідування справи. Відповідач міг послатися на те, що його 

справа вже одного разу розбиралася раніше, або що претензія позивача 

погашена давністю, або що справа почата не в тому порядку, в якому слід було 

її розглядати, або не у тієї посадової особи, у якої належало. Якщо протест 

визнавався ґрунтовним, справа припинялася після розгляду протесту. 

Якщо ж з боку обвинуваченого (відповідача) не було заперечень в 

порядку paragraphe, суддя переходив до розслідування справи по суті. Сторони 

представляли всі необхідні у справі докази.  Свідками могли виступати не 

тільки вільні, але й раби. Однак, як вже було зазначено, допит рабів 

здійснювався під тортурами. Жінки й неповнолітні не могли давати свідчення.  

Після закінчення попереднього розслідування всі докази, в тому числі й 

записи показань свідків, бралися в особливі мідні або глиняні судини — ехіни, 

на які ставилася печатка, після чого не можна було вже представляти нових 

доказів. При подальшому розгляді справи мали посилатися лише на докази, 

укладені в ехіні. 

Судове засідання закінчувалося таємним голосуванням, під час якого 

судді виносили рішення. При рівності голосів, яка могла вийти, якщо суддя 

утримувався від голосування (клав обидва камінчики в одну і ту ж судину), 

підсудний вважався виправданим. Оскільки не у всіх справах покарання було 

передбачене законом, то нерідко за виголошенням звинувачувального вироку 

відбувалося голосування відносно міри покарання. Пропозиції могли робити як 

обвинувач, так і обвинувачений. 

На присудження й вироки допускалася апеляція (efesis) до геліеї. До 

геліеї можна було апелювати навіть на рішення народних зборів, які 

виконували в деяких випадках судові функції. Її рішення були остаточними і 

оскарженню не підлягали. Домогтися їх перегляду можна було лише в тому 

випадку, якщо засудженому вдавалося довести шляхом порушення нового 

процесу той факт, що більше половини свідків свідчили про помилку, або якщо 

виявлялося, що він не був викликаний на суд або не з’явився до суду з 

поважної причини. 

Для виконання рішення відповідачеві призначався термін. При несплаті в 

цей термін позивач міг захопити майно боржника, а якщо зустрічав при цьому 

опір, починав процес про виконання рішення (dike exoules), програш якого 

відповідачем призводив до штрафу на користь скарбниці, який дорівнював сумі 

позову. 
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Відомості про судовий процес в Спарті досить скупі. Відправлення 

правосуддя по карних справах вважалося функцією герусії, однак фактично 

воно було захоплене ефорами. З одного боку, вони порушували карне 

переслідування проти посадових осіб і навіть архагетів, а з іншого — самі 

керували розглядом цих справ в герусії. Приватних осіб кожний ефор міг 

судити й карати одноосібно. Оскільки в Спарті не було писаних законів, що 

встановлюють покарання за окремі злочини, судова влада ефорів була 

необмеженою і довільною. 

Для розгляду найтяжчих політичних злочинів: замах на захоплення 

тиранічної влади, військова поразка й інші злочини проти держави, 

об’єднувалися всі три органи державної влади — ефори, герусія й апелла. Якщо 

вони не приходили до єдиного рішення, то зверталися до волі богів, про яку 

вони дізнавались від оракулів. Це означало, що рішення справи знов-таки 

переходило до рук ефора. 

Широко застосовувалися в Спарті позасудові розправи. Ілотів, а часом і 

періеків, вбивали без всякого суду. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Так, затвердження полісної системи в давньогрецьких країнах мало 

результатом активізацію правотворчої діяльності та її поступове звільнення від 

релігійно-міфологічної оболонки. На зміну неписаним звичаям, тлумачення 

яких нерідко довільно здійснювалося світською або жрецькою аристократією, 

прийшов закон, який мав світський характер і був виражений звичайно в 

письмовій формі. Але були й свої винятки, зокрема в Спарті, де звичаєве право 

залишалось переважаючим. Навіть закони, які за переказами приписуються 

Лікургу, мають усний характер. Відсутність права приватної власності на 

землю, серйозні утиски в розвитку договірних відносин, сім’я, яка була 

«заморожена» на стадії парного шлюбу, кримінальне право, норми якого не 

встановлювали міри покарання, а лише вказували на злочинні дії — все це 

свідчило про нерозвиненість права Стародавньої Спарти. Тому право Спарти 

характеризується значним збереженням в ньому залишків минулого, 

пережитків родового устрою. 

Поступово право в античному світі з’являється в своєму чистому вигляді 

як авторитетний і обов’язковий регулювальник полісного життя, позбавлений 

будь якої містичної або релігійної сили. 

 

IV. РИМСЬКЕ ПРАВО, ЙОГО РОЛЬ У СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ 

Періодизація римського права 

Право Стародавнього Риму, виникнення якого було пов’язане з 

глибинними процесами, що мали місце у римського суспільстві та державі, 

пройшло у своєму розвитку три періоди.  

1. Найдавніший період (VI — середина III ст. до н.е.). Римське право 

цього періоду характеризувалося ще полісною замкнутістю, архаїчністю, 

нерозвиненістю й сакральним характером основних інститутів. 
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2. Класичний період (середина III ст. до н.е. — кінець III ст. н.е.). Саме 

протягом даного періоду римське право поступово звільнялось від залишків 

патріархальності та релігійності й перетворювалося в світську юридичну 

систему, що характеризувалася більш високим рівнем розробки не тільки 

рабовласницьких, але й інших універсальних людських відносин. Досконалість 

цієї правової системи знайшла своє вираження і в юриспруденції, яка дала 

світові зразки глибокого правового аналізу і високої юридичної техніки.  

3. Посткласичний період (IV—VI ст.). У цей час, у зв’язку з занепадом 

рабовласницького суспільства й державності, римське право практично 

перестає розвиватися, несе на собі відбиток загальної економічної й політичної 

кризи. Зміни, які відбувалися в ньому в цей час, були пов’язані, передусім, з 

його систематизацією і поступовим пристосуванням до нових феодальних 

відносин, які формувалися. 

Джерела римського права 

Джерела права найдавнішого періоду.  

Величезну роль у формуванні римської правової традиції в архаїчний 

період відігравали жерці. Особливо виділялася серед них колегія понтифіків, 

яка привласнила собі привілей створення й тлумачення норм права. Понтифіки 

були по суті першими римськими юристами. У Римі (на відміну від країн 

Сходу) порівняно рано відбулося розділення релігійних норм (fas), пов’язаних з 

віруваннями римлян і їх обов’язком перед богами, і власне правових норм (jus), 

пов’язаних з діяльністю або з санкцією римської держави. Проте понтифіки, як 

і раніше, контролювали всю юридичну діяльність у Римі. В зв’язку з цим право 

в архаїчний період зберігало багато в чому сакральний характер, здійснення 

юридичних актів вимагало виконання релігійного ритуалу: жертвопринесення, 

клятви тощо. 

Найдавнішим джерелом права в Римі були правові звичаї (mores 

majorum). Іншим джерелом права римська історична традиція називає 

законодавство римських царів (leges regiae). Однак існування цих законів час 

від часу береться під сумнів. В останні десятиліття дослідники схильні не 

відкидати цю традицію, вважати достовірними відомості про закони римських 

царів, принаймні Нуми Помпілія та Сервія Туллія. 

Оскільки ці джерела права, тісно пов’язані з традицією й релігією 

римського народу (квіритів), виступали спочатку як патриціанські, в 

літературі висловлювалося припущення про існування особливої системи 

правових звичаїв у плебеїв. Боротьба плебеїв за рівноправність відобразилася й 

у правовій сфері, оскільки патриціанські магістри й жерці довільно тлумачили 

неписані звичаї, ігноруючи інтереси плебеїв.  

З боротьбою плебеїв і патриціїв пов’язується прийняття перших 

писаних римських законів: 

1. Згідно з традиційною версією біля 450 року до н.е. з’явилися Закони 

XII таблиць. Їх підготовкою займалася комісія з 10 патриціїв (децемвірів), що 

підготувала закони на десяти таблицях, текст яких не задовольнив плебейське 

населення Риму. Внаслідок гострого політичного конфлікту була створена нова 
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комісія децемвірів, яка складалася як з патриціїв, так і з плебеїв. Під час своєї 

роботи вона доповнила первинний текст ще двома таблицями. 

Традиційна версія походження Законів XII таблиць в цей час нерідко 

ставиться під сумнів. У самому тексті Законів немає положень, що свідчать 

безпосередньо про урівняння в правах патриціїв і плебеїв. Але очевидно, що 

Закони стали основою загального для патриціїв і плебеїв єдиного 

квіритського, або цивільного права (jus civile), призначеного виключно для 

римських громадян. Можливо, що прийняття Законів XII таблиць було 

пов’язане з боротьбою плебеїв з патриціансько-жерцевою верхівкою, а також з 

протиріччями між світською й релігійною аристократією.  

Прийняття Законів XII таблиць означало ослаблення колись сильних 

позицій понтифіків, які ще залишили за собою право зберігати й тлумачити 

неписані звичаї і закони, виробляти форми судових позовів і досить часто 

зловживали цим правом. Хоча в Законах XII таблиць передбачалося 

використання клятв і здійснення інших ритуальних дій, право вже було 

відділене від релігійних норм і набуло світського характеру. 

Виконані на 12 мідних дошках, Закони XII таблиць були виставлені для 

загального огляду на форумі — центрі політичного життя республіканського 

Риму. Знання їх вважалося обов’язковим, тому з їх прийняттям стало 

необхідним світське правове виховання (освіта) римських громадян.  

Закони XII таблиць відображали ще порівняно низький рівень розвитку 

римського суспільства й правової техніки. Вони були викладені у вигляді 

коротких окремих думок і заборон, деякі з них несли на собі відбиток 

релігійних ритуалів. 

Незважаючи на свої недоліки, ці закони досить точно відобразили корінні 

потреби римського архаїчного періоду, а тому протягом багатьох століть 

зберігали в Римі величезний авторитет, розглядалися, зі слів Тита Лівія, як 

«джерело всього публічного і приватного права».  

2. Іншим важливим джерелом квіритського (цивільного) права були 

закони, прийняті після Законів XII таблиць. Останні завершувалися вказівкою 

на те, що надалі будь-яке рішення народних зборів повинно мати силу закону 

(lex). З пропозицією про прийняття нового закону на зборах звичайно 

виступали посадові особи (магістрати), потім законопроект обговорювався в 

сенаті й за три тижні до голосування оприлюднювався. В ухваленому законі 

виділялися, як правило, три частини: 

  в першій вказувався ініціатор прийняття закону; 

  друга містила саму норму, тобто правові розпорядження;  

  в третій встановлювалася санкція.  

3. У найдавніший період правову силу мали також рішення сенату 

(сенатус-консульти), а у виняткових випадках і постанови магістратів. Так, 

на основі рішення надзвичайної комісії децемвірів були видані, як вже було 

зазначено, Закони XII таблиць. 

Тлумачення законів тривалий час залишалося привілеєм понтифіків, що 

всіляко охороняли свою монополію на судові таємниці. Остаточному 
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звільненню права від релігійної оболонки, підриву позицій жерців і початку 

світської юриспруденції покладено було писарем Клавдієм Флавієм, який в 

302 році до н.е. надав гласності судовому календарю, формам позовів і записів 

та тлумачень норм і звичаїв, які раніше зберігалися в суворій таємниці в архівах 

понтифіків. 

Джерела права класичного періоду. 

У III ст. до н.е. глибока повага римлян до своїх правових традицій не 

дозволяла їм відкрито відмовитися від Законів ХІІ таблиць. Але істотні зміни в 

економічному й політичному житті Риму зробили необхідним фактичну 

відмову в повсякденній правовій практиці від застарілих норм Законів XII 

таблиць і квіритського права взагалі. Виникла необхідність в створенні нових 

форм правотворчості, більш гнучких і таких, що дозволяли б враховувати 

суспільні умови, які постійно змінювалися.  

На новому етапі історії римського права його найбільш розповсюдженим 

джерелом стали едикти преторів, на базі яких нарівні з цивільним правом, до 

якого продовжували шанобливо ставитися, але все менш застосовували, 

утворюються дві нові і абсолютно самостійні правові системи:  

1. «преторське право» (jus praetorium); 

2. «право народів» (jus gentium).  

Обидві ці системи були результатом правотворчої діяльності преторів. 

Таким чином, в Римі виникла складна, по суті потрійна, система джерел права. 

Вступаючи в посаду, претор оприлюднював свій едикт, де містилися 

юридичні формули, згідно з якими він мав намір підтримувати порядок і 

вершити суд. Ці формули істотно відрізнялися від норм цивільного права, хоч 

формально претор повинен був діяти в його межах. Самі положення, закріплені 

в едиктах, не мали сили закону, але були обов’язковими, оскільки 

підтримувалися преторською владою. Сам претор зобов’язувався слідувати 

своєму едикту, термін дії якого закінчувався через рік. Його наступник, як 

правило, лише дещо змінював в едикті свого попередника, вносячи в нього нові 

положення й відкидаючи застарілі. Але, оскільки основна частина едикту 

зберігалася, преторське право, гнучке і здібне пристосовуватися, 

характеризувалося певною спадкоємністю й стабільністю. 

Особливу роль в розвитку права в класичний період зіграли едикти 

претора перегрінів, посаду якого було встановлено в 242 (за іншими даними в 

238) р. до нашої ери. Останній регулював відносини між римськими 

громадянами і іноземцями (перегрінами), а тому взагалі не був пов’язаний 

нормами цивільного права. У своїй правотворчості (при виданні едикту) він 

володів значною свободою розсуду, міг в своїх правових положеннях 

посилатися на «справедливість» або на «природний розум». Однак створене 

преторами перегрінів «право народів» було не міжнародним, а 

внутрішньодержавним. 

Зі встановленням імперії поступово змінилося й положення преторів в 

політичній системі Риму. Формально претори зберігали право на видання 

едикту, але їх активна правотворчість приходила в суперечність із зростаючою 



73 
 

одноосібною владою імператорів. Тому вже в перші століття нашої ери 

претори взяли за правило повністю копіювати едикт свого попередника. Таким 

чином, зміст едикту ставав незмінним, і він не породжував нових норм права. У 

зв’язку з цим імператор Адріан вирішив кодифікувати преторське право, 

доручивши цю роботу відомому юристові Юліану (між 125 і 138 рр. н.е.). 

Складений останнім едикт (відомий як едикт Юліана) було офіційно 

схвалено сенатус-консультом. Він отримав назву «вічного едикту» (edictum 

perpetuum) і став обов’язковим для всіх подальших магістратів. З цього часу 

преторський едикт по суті перестає бути джерелом нових правових норм. 

Вже в перші роки імперії почало зменшується значення народних зборів, 

які до кінця I ст. н.е. надто рідко ухвалювали нові закони, а потім взагалі 

позбавилися цього права. При імператорах знову зросло значення сенатус-

консультів, які в попередній період (в епоху пізньої республіки) не мали 

правової сили. Поступово зміцнювалася й розширювалася самостійна 

законодавча влада імператорів, які стали видавати акти, що отримали назву 

конституція (!). Конституції були чотирьох основних видів: 

1) Едикти — загальні положення, засновані на владі «імперіум», а тому 

юридично обов’язкові тільки за життя даного імператора. Але вже з II ст. н.е. 

його починали дотримуватися й наступники імператорів. 

2) Рескрипти — відповіді або поради імператора окремим особам або 

магістратам, які просили консультації з правових питань. 

3) Декрети — рішення, винесені імператором в судових справах, на 

основі яких склалася самостійна імператорська юриспруденція. 

4) Мандати — інструкції, адресовані правителям провінцій, які в ряді 

випадків містили також норми цивільного або кримінального права, що 

застосовувалися й до перегрінів. 

Спочатку конституції розглядалися як результат делегування влади з 

боку народних зборів, але у II ст. н.е. юристи обґрунтували положення, згідно з 

якими римський народ передав свою законодавчу владу імператорам. Таким 

чином, законодавство імператорів перетворилося в найважливіше джерело 

права, оскільки конституції, на відміну від багатьох актів магістратів, діяли на 

всій території римської держави.  

Роль римських юристів в розвитку права. Виключно важливим і 

своєрідним джерелом розвитку римського права в класичний період стала 

діяльність юристів, яка надала стрункості й цілісності всій правовій системі 

Стародавнього Риму. 

Римська юриспруденція набула чисто світського характеру, починаючи з 

плебейського понтифіка Тіберія Корунканія (з 254 р. до н.е.), правові 

консультації якого вперше набули публічного і відкритого характеру. Юристи 

республіканської епохи за своїм походженням були з аристократичних кіл — з 

сенаторської знаті, а, починаючи з I ст. до н.е., також і з вершників. Найбільш 

відомі з них - це Катон Старший, Марк Манілій, Квінт Муций Сцевола, Публій 

Муций Сцевола, Сервій Сульпіций Руф. Вони вперше зробили спробу дати 

узагальнення судової практики, систематично виклавши цивільне право 
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(Публій Сцевола) і склавши перший коментар преторського права (Сульпіций). 

Вищезазначені, а також інші юристи республіканського періоду давали 

юридичні консультації, особливо з питань судового процесу, редагували й 

складали юридичні акти, у ряді випадків брали участь у самому судовому 

процесі, надаючи допомогу одній із сторін. Тим самим вони грали важливу 

роль у судовій практиці Риму республіканського періоду.  

В епоху принципату коло юристів стає ширшим. Багато хто з них, 

наприклад Ульпіан, Гай та інші, були вже не римлянами, а походили з східних 

провінцій. Юристи цього часу грали більш активну роль в розвитку юридичної 

доктрини й практики, були справжніми творцями класичного римського права. 

Важливе значення набула викладацька діяльність юристів. В I — на поч. 

II ст. н.е. виникли дві основні школи права: сабіньянці (фундатор Капітон) і 

прокульянці (фундатор Лабеон), які вели викладання права й давали різне 

тлумачення деяких (правда, другорядних) правових інститутів. 

Римські юристи складали численні праці, з яких одні призначалися для 

учбових цілей, інші — для практичного використання. 

Великою популярністю користувалися коментарі цивільного права й 

преторського права, а також дигести — найбільш значні твори з різних 

правових питань, які представляли собою спробу синтезу цивільного і 

преторського права. В дигестах, як правило, використовувалися витяги з більш 

ранніх робіт («Відповідей», «Питань» і т.п.) того ж самого або інших авторів, 

причому, правовий матеріал розташовувався в суворо визначеному порядку 

(звідси й сам термін digesta — «приведене в систему»). Найбільшою 

популярністю в Римі користувалися дигести Альфена Вара, Цельза, Марцелла, 

Цервілія Сцеволи і особливо Сальвія Юліана. 

Важливе місце серед робіт римських юристів займали інституції — 

систематичне викладення римського права в навчальних цілях. Найбільшу 

популярність мали інституції Гая (143 р. н.е.), які давали стислий і логічно 

побудований виклад великого за обсягом правового матеріалу. Інституції Гая 

розділені на 4 книги: про осіб, про речі, про зобов’язання, про позови. Ця 

система, що отримала згодом назву інституційної, значним чином вплинула на 

подальшу історію права, особливо тієї його частини, яка пов’язана з 

кодифікаційною роботою. 

З встановленням в Римі імператорського правління активізувалася 

практична діяльність юристів — надання правових консультацій. Ці 

консультації (так звані «відповіді») здійснювали певний вплив на суддів, які 

часто керувалися думкою авторитетних юристів. 

Імператор Август зробив спробу дещо уніфікувати діяльність юристів, 

дозволивши тільки окремим з них давати відповіді, яким надавалося 

офіційного значення. Ці юристи повинні були записувати свої відповіді 

(консультації), ставити свій відбиток, щоб тим самим засвідчити легальність 

правового джерела. Названа система була закріплена за часів імператора 

Адріана, який підтвердив сталий порядок, згідно з яким тільки думка певних 

юристів мала правову, тобто обов’язкову силу. Якщо такі юристи з будь-якого 
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питання приходили до загальної згоди, суддя зобов’язаний був з ними 

рахуватися при винесенні рішення. 

Зміцненню авторитету римської юриспруденції, як джерела права у II — 

III ст. н.е., сприяв той факт, що імператори стали нерідко наближати видатних 

юристів до своєї персони, призначати їх на ключові державні посади. Так, за 

часів імператора Септімія Севера державну кар’єру зробив Папініан (вбитий за 

наказом Каракалли), при Олександрі Севері — Павло і Ульпіан. 

Джерела права посткласичного періоду. 

У період домінату, в зв’язку з глибокою кризою рабовласницької 

системи, римське право зазнало деяких незначних змін, але його основні 

інститути практично зберігалися в незмінному вигляді. В цей час найбільше 

змінювалася джерела права, серед яких значно зростала питома вага 

законодавства імператорів. У зв’язку з встановленням всевладдя імператорів 

нові покоління юристів почали втрачати право давати обов’язкові консультації, 

позбавлялися можливостей формулювати нові правові норми, як це вже раніше 

сталося з преторами. 

Зменшувалося число класичних юристів, праці й думки яких раніше 

вважалися джерелом права. У 426 р. юридична сила була визнана лише за 

творами п’яти юристів: Папініана, Павла, Ульпіана, Модестіна й Гая. Судді 

повинні були виявляти загальну думку цих юристів, а в разі розбіжності між 

ними — дотримуватися думки більшості. У разі рівності голосів вирішальною 

визнавалася думка Папініана, якщо ж в цьому випадку Папініан не 

висловлювався, суддя міг діяти самостійно. 

Втрата римським правом минулого динамізму, стирання меж між 

цивільним і преторським правом, внаслідок чого цей розподіл в єдиному 

імператорському законодавстві втратив своє значення, створили сприятливі 

умови для проведення кодифікаційних робіт.  

Особливо жваво роботи по систематизації права велися в Східно-

Римській (Ромейській) імперії. Тут:  

  наприкінці III ст. н.е. були складені приватні збірники римського 

права — Кодекс Грегоріана й Кодекс Гермогеніана, до яких увійшли 

справжні тексти імператорських законів, прийнятих в період з 196 по 365 р. 

нашої ери; 

  в 438 р. здійснено першу офіційну кодифікацію імператорських 

конституцій (Кодекс Феодосія). Особливістю цього збірника було те, що він 

включав в себе тільки чинне імператорське законодавство; 

  в 528-534 рр., у період правління імператора Юстиніана I, який 

започаткував важливі політичні і правові реформи, здійснено всеосяжну 

систематизацію римського права. Одним з найбільш послідовних прагнень 

Юстиніана було бажання відродити правила давньої римської юридичної 

культури, повернути юстицію до канонів класичного права. Особливу роль в 

цьому мала відіграти нова юридична культура, носіями якої виступали 

найвідоміші юридичні школи в Константинополі, Афінах, Бейруті. Основним 

шляхом досягнення цієї мети, на думку Юстиніана, повинна була стати 
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всеосяжна систематизація джерел старого і нового права, причому цій 

систематизації споконвічно передбачалося надати значення єдино дозволеного 

на майбутнє зводу права, щоб усунути різночитання, протиріччя і суб’єктивні 

тлумачення, які не узгоджувалися із самим духом централізованої 

імператорської юстиції.  

У лютому 528 р. для цих цілей була створена державна комісія під 

керівництвом видатного юриста того часу Трибоніана, яка до 534 р. підготувала 

т.зв. Звід законів Юстиніана. Він складався з трьох різних за обсягом, 

принципами упорядкування й, частково, за характером розглянутих у них 

питань частин: Дигести, Інституції і власне Кодекс. (Більш детально  слід 

попрацювати з текстом навчального посібника С.138-140). 

Здійснена імператором Юстиніаном І, що здобув собі слави 

найвидатнішого законодавця всіх часів і народів, кодифікація римського права 

заклала основу для подальшого розвитку права 

Інститути римського права 

Цивільно-правові інститути: загальна характеристика.   

Право власності. Пануючою правовою системою в найдавніший період 

було квіритське, або цивільне право, тобто право, яке пов’язувалося з 

римським громадянством. Воно розповсюджувалося тільки на римських 

громадян і виступало як їх особливий привілей. 

Історично склалося так, що першою й основною формою власності в 

Стародавньому Римі була цивільна (квіритська) власність, яка розглядалася як 

право на повне й виключне панування (користування, володіння й 

розпорядження) особи над речами, що а) потребували манципаціі, і що, б) не 

потребували манципації.  

Манципація — особливий і складний обряд, який передбачав суворе 

дотримання встановлених формальностей при продажу землі та будівлі, рабів, 

робочої худоби та інших речей, операцій, які передбачались за цим обрядом. 

Крім манципації, квіритському праву був відомий ще один формальний 

спосіб переходу права власності — фіктивний судовий спір, що відбувався в 

присутності претора. Покупець урочисто заявляв, що дана річ належить йому, 

продавець не заперечував, і претор присуджував річ покупцю. Можна було 

придбати річ у власність і на підставі тривалого володіння нею. Для рухомого 

майна строк набуття давності визначався в один рік, для нерухомого — у два 

роки. 

Особливим видом речового права були сервітути — обмежене законом 

право користування чужими речами, право проходити через сусідню ділянку, 

право прогону худоби тощо . 

В класичний період глибоку й тонку розробку отримало римське 

приватне право. Воно досягло високого для свого часу рівня юридичної 

техніки, мало великий вплив на наступну історію права. 

Центральне місце в римському приватному праві займало правове 

регулювання речових відносин. З практичною метою римські юристи 

використовували різні класифікації речей. Це був поділ речей на манциповані й 
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неманциповані, на рухомі та нерухомі, на вилучені з цивільного обігу й не 

вилучені, на подільні та неподільні тощо. 

Нові, більш складні умови життя, розширення території Римської 

держави викликали появу нових видів права власності. Квіритська власність, 

пов’язана з римським громадянством, мала багато незручностей і тому, в межах 

преторського права, було розроблено конструкцію так званої преторської, або 

бонітарної власності. Для захисту прав бонітарного власника претори 

використовували й інститути давності набуття. 

З розширенням кордонів Римської держави й зростанням чисельності 

іноземців отримали також визнання й правовий захист провінційна власність 

(для римських громадян) і власність перегрінів. 

В період домінату основним засобом переуступки права власності стала 

так звана традиція. Тут право власності набувалось за фактом самої передачі 

речі. Подальший розвиток отримала набута давність. Так, після десяти років 

сумлінного й безперервного володіння це право визнавалося навіть за 

перегрінами. Розвивався у цей час і такий вид речового права як право: 

  на чужі речі й земельний сервітут; (наприклад, право пасти худобу на 

чужому вигоні і т.д.); 

  на суперфіцій (користування будівлею, зведеною на чужій землі) тощо. 

Багато нового з’явилось і в заставному праві. Широко розповсюдженою, 

наприклад, в цей період була вже знайома нам з афінського права іпотека, 

коли закладена річ залишалась у володінні боржника, поки не прийде строк 

виконання ним своїх зобов’язань. 

Право зобов’язань. В першому періоді історії римського права були 

відомі два види зобов’язань: 

  зобов’язання з договорів;  

  зобов’язання з деліктів. 

За римським правом договори мали назву контрактів. Найстарішим 

контрактом був нексум — договір позики. Він укладався з суворим 

дотриманням обряду манципації у присутності п’яти свідків і вагаря. Якщо 

боржник не повертав борг у визначений строк, кредитор мав право «накласти 

на нього руку» — забрати боржника до себе і тримати як ув’язненого протягом 

60 днів. За цей час боржника тричі у базарні дні виводили на форум до претора, 

де оголошувалась сума його боргу. На третій базарний день боржника 

продавали в рабство за кордони Риму або навіть вбивали. Лише у 326 р. до н.е. 

законом Петелія боргове рабство було скасоване. 

Дуже давнім був і такий контракт як стипуляція. Формальний характер 

такого договору виявлявся в проголошенні словесних формул у вигляді 

урочистого запитання кредитора і такої ж відповіді боржника. 

За Законами XII таблиць зобов’язання виникали також із деліктів 

(правопорушень). Квіритське право до таких деліктів відносило крадіжки й 

покалічення. У таких випадках на користь потерпілого стягувався штраф (від 25 

до 200 асів). Законам XII таблиць відомі й публічні делікти, тобто злочини, які 

карались від імені римського народу. 
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У класичний період право зобов’язань було найбільш розробленою 

частиною римського права. Воно виступало як юридична форма майнового 

обігу та як засіб покарання за порушення особистих і майнових прав. Отже 

право зобов’язань регулювало ту сферу цивільно-правового життя, яка 

охоплювала різноманітні конкретні потреби людей, встановлювало між ними 

такі юридичні зв’язки, за якими одна особа могла вимагати від іншої певної дії 

або утримування від дії. 

Важливе значення мали розроблені юристами загальні положення про 

договір (контракт), серед яких: наявність обопільної згоди сторін, 

добровільність, відсутність обману або погрози. Договори розглядались як 

непорушні, їх необхідно було суворо дотримуватись. 

Усі договори, за класифікацією римських юристів, розподілялись на 

чотири групи. Підставою для такого поділу була різниця в умовах і формі 

укладання угоди. 

1) Вербальні — це ті договори, юридична сила яких виникала внаслідок 

певної словесної формули; 

2) Літеральні — укладання яких вимагало письмової форми; 

3) Реальними були договори, необхідною умовою виникнення яких 

виступала, крім простої угоди між сторонами, передача речі одним 

контрагентом іншому . 

4) Консенсуальні — договори, засновані на простій неформальній угоді. 

Найбільш розробленими й найменш формальними були консенсуальні 

договори. До цієї групи належали договори: купівлі-продажу, найму, доручення, 

товариства. 

Подальшого розвитку у класичний період отримали й зобов’язання з 

деліктів. З одного боку, відбувався процес перетворення низки приватних 

деліктів у публічні (злочини), з іншого — з’являлися нові види приватних 

деліктів (обман, погроза тощо). 

Шлюбно-сімейне право. Давньоримське право закріпило патріархальну 

сім’ю, яка, будучи відокремленою господарською організацією, пов’язувалася 

із суспільством і державою через його голову (pater familias). Типовою формою 

шлюбу був шлюб із «владою чоловіка». Але дружина частіше за все виявлялася 

під владою домовладики (батька чоловіка), якщо тільки чоловік не мав 

самостійного сімейного статусу. Вона повністю поривала зі своїми кровними 

родичами — когнатами, підпадала під владу нового домовладики й ставала 

зв’язаною родинними відносинами із членами сім’ї чоловіка — агнатами. 

Чоловік або домовладика мали над нею необмежену владу, аж до продажу, 

обернення в рабство або навіть покарання смертною карою. 

Такого права не мали раби, перегріни, латини. Тривалий час не 

дозволялися шлюби між патриціями й плебеями, що знайшла відображення в 

Законах XII таблиць. Але законом Канулея (445 рік до н.е.) ця заборона була 

скасована. 

Діти не могли самостійно придбати майно, все куплене ними ставало 

власністю батька. Зобов’язання, прийняті на себе сином, не зв’язували батька. 
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Але потерпілий міг притягнути батька до майнової відповідальності у разі 

делікту, вчиненого підвладним членом сім’ї. 

Зацікавленість глави сім’ї в залученні додаткової робочої сили призвела 

до розвитку інституту усиновлення, процедура якої здійснювалася в 

народних зборах у присутності понтифіків. Усиновлення відбувалося також 

шляхом триразового фіктивного продажу члена сім’ї у рабство, а потім з 

уявною переуступкою прав, яка вела до звільнення сина від влади батька. 

Найдавніше римське право знало також опіку, яка встановлювалася над 

малолітніми й жінками, що не вийшли заміж, а також нагляд за божевільними й 

марнотратниками. 

Характерною рисою класичного періоду є прогресування розкладу 

патріархальної сім’ї. Розповсюдження шлюбу з чоловічою владою вже до II ст. 

н.е. значно зменшилося, а проживання дружини в будинку чоловіка протягом 

року вже не спричиняло автоматичного виникнення влади чоловіка. Ставала 

поширеною нова форма шлюбу без чоловічої влади. Жінка, одружуючись так, 

не поривала зі своєю колишньою сім’єю, зберігала певну майнову 

самостійність, отримувала деякі права відносно дітей. 

На загальному фоні кризи римського рабовласницького суспільства 

слабшали й сімейні зв’язки, розлучення стали звичайним явищем. Значного 

поширення набув так званий конкубінат — неоформлене постійне співжиття 

чоловіка й жінки. Прагнучи подолати негативні явища у сфері сімейних 

відносин, імператор Август видав закон, який передбачав санкції за 

безшлюбність і бездітність. Навіть із двох консулів перевагу по службі 

отримував той, у кого було більше дітей. 

Розклад патріархальної сім’ї виявився й в ослабленні батьківської влади. 

Припинилася практика продажу дітей, а їх убивство батьком стало 

розглядатися в посткласичний період як тяжкий злочин. Посилилася майнова 

самостійність підвладних членів сім’ї. Ряд змін зазнав й інститут опіки. 

Преторським едиктом установлювалася відповідальність зберігача за ведення 

справ підопічного. Поступово зникала опіка над дорослими жінками, і в 

посткласичний період їх дієздатність фактично була зрівняна з дієздатністю 

чоловіків. 

Спадкування у римському праві. У римському праві архаїчного 

періоду існувало два способи успадкування майна вмерлого домовладика: 

згідно із законом і за заповітом.  

За законом майно переходило до дітей або онуків померлого 

(«підвладним») або до інших агнатів, що перебували з ним у найближчих 

родинних відносинах. Тільки у разі відсутності агнатів майно передавалося 

родичам умерлого.  

Заповіт розглядався як виняток з нормального порядку успадкування, 

тому він, як правило, затверджувався на народних зборах. Закони XII таблиць 

вже вказували, що заповітні розпорядження на випадок смерті є непорушними. 

У заповіті нарівні з встановленням спадкоємця могли міститися й інші 

розпорядження: призначення зберігачів, звільнення рабів і т.д.  
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В класичний період пом’якшення суворої батьківської влади, що 

скріпляла раніше патріархальну сім’ю, визначило і основні напрямки розвитку 

спадкового права. Преторським едиктом значно розширювалося коло 

спадкоємців за законом. Крім підвладних членів сім’ї (агнатів) спадкоємцями 

ставали, зокрема, когнати аж до шостого коліна рідства, дружина, що пережила 

чоловіка й ін. Ослаблення минулого значення агнатської системи родичання й 

визнання в спадковому праві когнатського, заснованого на кровному зв’язку, 

було поступово закріплено в імператорському законодавстві. 

Преторський едикт змінював і форму заповіту, встановлення якого вже 

не вимагало використання складної процедури (за допомогою «міді й ваги»). 

Заповіт, як правило, став складатися не в усному, а в письмовому вигляді, але з 

дотриманням певної форми. Лише солдатські заповіти в період принципату не 

вимагали формальностей.  

У посткласичний період, нарівні з приватними заповітами, які 

складалися в присутності семи свідків, в практику увійшли так звані публічні 

заповіти, запозичені з грецького права, що складалися в присутності 

магістратів з внесенням у протокол місцевої влади або з передачею на 

зберігання в імператорський архів. Посилилися обмеження заповітної волі. Так, 

не визнавалася юридична сила за заповітами, в яких без достатніх підстав 

позбавлялися майна законні спадкоємці. Збільшився при складанні заповітів 

розмір обов’язкової частки (до 1/3 майна) для законних спадкоємців. 

Злочини і покарання. 

Злочини й покарання в першому періоді історії римського права. В 

архаїчному періоді ще є сліди родового ладу, із властивими йому рисами: 

делікти переслідувалися в порядку приватного обвинувачення й носили 

характер позову до кривдника, право було пов’язане з релігією. Але дуже рано 

стали виділятися злочини: 1) публічного й 2) приватного характеру. 

До першої групи відносилися: 

 по-перше, злочини проти Римської держави: зрада або спільництво з 

ворогом і опір владі, зв’язаний із застосуванням насильства;  

 по-друге, вбивство, образа дівочої або жіночої честі, підпал, 

лжесвідчення, винищування, викрадення й чаклунство на посіви, порушення 

межових знаків тощо. 

Завдяки тісному зв’язку права з релігією цілий ряд дій вважався образою 

богів і, крім звичайного покарання, вимагалося релігійне прокляття або 

очищення перед ображеними богами. До злочинів сакрального характеру 

відносилися: порушення патроном своїх обов’язків перед клієнтом, порушення 

клятви й присяги, порушення межових знаків, посягання на особу народних 

трибунів тощо. 

Злочини публічного характеру, перераховані вище, спричиняли за 

законами XII таблиць смертну кару, що застосовувалася шляхом задушення, 

відсікання голови, скидання з Тарпейської скелі, спалення, утоплення й ін. У 

першу половину республіки римські громадяни могли уникати смертної страти, 

віддалившись добровільно у вигнання. 
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До другої групи відносилися крадіжка, посягання на особу, знищення й 

пошкодження чужих речей. Система покарань, що застосовувалася до злочинів 

цієї групи, була побудована на з’єднанні принципу таліону з принципом 

композиції (грошове відшкодування збитків). Застосовувалися також тілесні 

покарання і страта. Причому проводилася диференціація в покараннях для 

рабів і для вільних. За законами XII таблиць за крадіжку раба піддавали биттю 

батогами і скидали з Тарпейської скелі, а вільну людину, якщо вона була 

захоплена на місці злочину, після бичування віддавали в розпорядження 

потерпілого. 

Аналогічно з афінським правом, злодій, захоплений на місці злочину 

вночі або навіть вдень, якщо він чинив опір із зброєю в руках, міг бути 

безкарно вбитий. Треба було тільки, щоб той, хто захопив злодія, негайно 

зібрав криком народ. В інших випадках злодій платив пеню потерпілому.  

Злочини й покарання у класичному періоді. У республіканський період 

з’являються поняття провина, необережність і випадок. Такою, що каралася, 

була тільки умисна дія, що містила в собі склад злочину. Тому, наприклад, 

необережне вбивство не спричиняло покарання. У період монархії стали 

притягувати до карної відповідальності й за необережні дії подібного роду. 

Під час республіки замах не відокремлювався від здійснення злочинної 

дії й карався так само, як і злочин. В монархічний період проводилася різниця 

між цими діями, й юристи стали рекомендувати більш м’які заходи покарання 

при замаху на злочин, який не було доведено до кінця. Винятком з цього стала 

змова проти існуючого ладу, яка вважалася злочином навіть у тому випадку, 

коли було прийнято тільки рішення, а справу не здійснено. 

Була такою, що каралася, співучасть. Співучасник, який сприяв 

виконавцеві допомогою й радою, зазнавав однакової міри покарання з 

виконавцем. З’явилося поняття осудності. Установлювалося точне поняття 

необхідної оборони, яка допускалася тільки в тому випадку, коли потерпілому 

загрожувало насильство. 

Разом з цим треба відмітити існування такого пережитку самосуду, як 

убивство батьком заміжньої дочки і її коханця, застигнутих на місці «злочину». 

Чоловік, як правило, цим «правом» не користувався. Він міг убити коханця 

тільки в тому випадку, якщо останній був «низького» походження. 

Досить характерним для цього періоду було розширення кола публічних 

злочинів унаслідок включення в нього цілої низки злочинів, що вважалися 

раніше приватними, а також зовсім нових. Публічні злочини розподілялися на 

чотири категорії: 1) злочини проти держави, 2) проти релігії, 3) проти 

моральності , 4) проти приватних осіб. 

До першої групи, крім зради й озброєного опору владі, були додані 

злочини, передбачені низкою спеціальних законів «про образу величності», 

виданих в I ст. до н.е. За часів республіки за цими законами переслідувалися: 

замах на безпеку держави, образа величності римського народу, нанесення 

збитку державі, опір интерцессії трибунів або виконанню магістратами їх 
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функцій і т. д. При розгляді справ за цими злочинами бралися до уваги 

свідчення жінок, а наклепники залишалися непокараними. 

В монархічний період поняття цих злочинів дуже розширилося. До них 

відносилося все те, що ображало персону принцепсів, причому не тільки дії, 

але слова, жести, навіть думки й мрії. Крім «образи величності» римського 

народу, а потім принцепса, до злочинів проти держави відносилися: 

казнокрадство, хабарництво, використання недозволених коштів під час 

виборчих кампаній і участь в організаціях, які переслідували ці цілі, спекуляція 

продовольством і участь в торгових кампаніях подібного роду, участь в 

союзах або організаціях, не дозволених імператором, підробка монети, 

користування фальшивими засобами й вагою.  

Злочини, що віднесено до другої групи (проти релігії), були переважно 

характерні для часів монархії, в республіканський же період переслідування 

зазнавали будь-які виключно зухвалі злочини проти встановлених вірувань і 

культу, а також святотатства. Характерно, що подібного роду дії 

переслідувалися більше в адміністративному, ніж у судовому порядку. 

До злочинів третьої групи (проти моральності) відносилися: 

перелюбство, тобто співжиття з чужим чоловіком, звідництво, кровозмішення, 

багатомужество, гомосексуалізм та ін. 

До публічних злочинів проти приватних осіб були віднесені: вбивство, 

підпал, насильство, насильне обернення в рабство вільних людей і захоплення 

чужих рабів без згоди їх господарів, лжесвідчення, стягування за борги 

відсотків понад встановленої норми. Так само в категорію публічних злочинів 

проти приватних осіб були занесені в цей період різні види кваліфікованої 

крадіжки: крадіжка зі зломом, нічна крадіжка, крадіжка в лазнях, крадіжка 

худоби та ін. 

До четвертої групи приватних злочинів відносилися: крадіжка, грабіж, 

який раніше не відокремлювався від крадіжки, тілесні пошкодження, образа 

особи й пошкодження чужого майна. Проти грабіжника можна було порушити 

або карне переслідування, або цивільний позов. Але поєднання того й іншого 

не допускалося. 

Злочини й покарання у посткласичному періоді. Велику роль у 

карному законодавстві цього періоду відігравали акти самих імператорів. 

Виникла низка злочинів, які потягли за собою санкції, передбачені 

імператорськими указами. Вони отримали назву екстраординарних. 

Особливо треба зазначити, що, ще в часи принципату, система покарань 

набула різко вираженого терористичного характеру. Відновлювалася смертна 

кара для римських громадян, яка застосовувалася в особливо болісних і 

варварських формах (спалення, розп’яття на хресті, утоплення в зашитому 

мішку, віддача диким звірам на розтерзання тощо). Крім смертної кари почали 

застосовуватися каторжні роботи в державних рудниках з позбавленням всіх 

прав і оберненням в рабство, висилка у вигляді вигнання за межі вітчизни або у 

вигляді вигнання з певного місця (в обох цих випадках засланець 
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перетворювався в перегріна), висилка без утрати прав, ув’язнення, майнові 

штрафи й тілесні покарання. 

Дуже широко застосовувалася система конфіскацій. При деяких 

імператорах в цьому відношенні панувало таке свавілля, що перелякані 

сенатори й вершники поспішали призначити імператорів своїми спадкоємцями, 

щоб врятувати себе від сумної долі. Основними ідеями покарання стали 

розплата злочинцеві й залякування інших. 

Разом з тим треба зазначити, що з введенням християнства можна було 

спостерігати деякий прогрес у карному законодавстві. Так, формально була 

проголошена рівність всіх людей перед законом, ліквідовані деякі особливо 

жорстокі форми покарання (розп’яття на хресті, таврування розжареним 

залізом) і заборона кривавих видовищ у цирках.  

У той же час суворого переслідування зазнавали злочини проти 

моральності: за викрадення жінки незалежно від того, давала вона згоду на це 

викрадення чи ні, загрожувала смертна кара; застосовувалася страта для жінок 

за статевий зв’язок із рабами й за кровозмішення. Жорстоко карався 

гомосексуалізм, за який призначалося спалення. За перелюбство рубали голови. 

Взагалі карне право в третьому періоді з його терористичним характером, 

особливо жорстокими карами для злочинів, спрямованих проти державного 

устрою й особистості імператора, відображало процес розкладу й загибелі 

рабовласницького суспільства й держави в цілому. 

Потрібно зазначити, що з появою постійної армії у римлян почала 

складатися особлива група норм, які переслідували військові злочини. 

Найтяжчими злочинами вважалася зрада й образа начальника, втрата зброї під 

час війни (каралося смертю). Характерно, що переслідувався замах на 

самогубство, що вважалося абсолютно неприпустимим для воїна. Каралося 

перебування на військовій службі шляхом обману й видача себе за воїна 

(наприклад, рабом). У покараннях до воїнів застосовувався привілей 

(позбавлення від повішення, віддання диким звірам і висилання в рудники). Але 

воїнів за один і той же злочин судили суворіше, ніж цивільних осіб. 

Норми, що визначали склад військових злочинів і покарання за них, які 

було вироблено в римському праві, вплинули на карне право середніх віків і 

навіть нового часу. 

Судовий процес у Римі. 

На відміну від країн Сходу, і навіть грецьких полісів, в римському 

судочинстві на ранній стадії спостерігалося відокремлення цивільних справ від 

карних, які, відповідно, розглядалися в межах цивільного й карного процесів. 

Цивільній процес у Римі. З найдавніших часів особливістю організації 

судової системи й процесу було те, що вони передбачали дві стадії 

судочинства: «ін-юре» (in jure) і «ін-юдиціо» (in judicio). 

На першій стадії справа розглядалася у магістраті (як правило, у 

претора), до якого повинні були з’являтися особисто позивач і відповідач. У 

Законах XII таблиць передбачалася особлива процедура виклику відповідача 

позивачем до магістрату. Нез’явлення відповідача віддавало його у владу 
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позивача, який міг «накласти на нього руки», тобто вчинити з ним, як із 

неоплатним боржником. У претора позивач в урочистій формі заявляв свої 

претензії до відповідача. У випадку, якщо відповідач погоджувався з 

позивачем, процес завершувався на першій стадії. 

Але, як правило, відповідач також в урочистих словах заявляв про свою 

незгоду. Сукупність ритуальних і суворо формальних дій, жестів і слів, які 

здійснювалися на суді сторонами й магістратом, називалася «леґіс акціо» (legis 

actio), а звідси й сам процес отримав назву леґісакційного. Існувало п’ять 

основних леґісакційних формул. Найбільш поширеною з них була та, що нарівні 

з урочистими заявами сторони вносили заставу, яка втрачалася тим, хто 

програвав справу на користь державної скарбниці. Порушення однією із сторін 

порядку внесення застави автоматично призводило до програшу справи. 

Друга стадія полягала у вирішенні справи по суті призначеним претором 

суддею або колегією суддів. На цій стадії допускалися представники сторін і 

захисники (адвокати). Якщо одна зі сторін без поважних причин не прибула до 

суду, то вона програвала справу. Такий процес не був пов’язаний суворими 

формами. Судді знайомилися з доказами, вислуховували промови сторін і їх 

захисників. Рішення суддів було остаточним й оскарженню не підлягало. 

З розвитком преторського права на зміну складному й архаїчному 

леґісакційному прийшов формулярний процес. Цей вид процесу затвердився 

із другої половини II ст. до н.е. після прийняття спеціального закону. У 

формулярному процесі значно підвищилася роль претора, який перестав бути 

пасивним учасником сакраментальних обрядів, що здійснювалися сторонами 

при леґісакційному процесі. Він складав висновок (формулу), в якому 

присяжному судді вказувалося, як потрібно вирішувати дану справу. 

Поступово претори почали складати нові формули позовів, відходячи від 

старих законів і звичаїв, керуючись при цьому вимогами торгового обігу й 

необхідністю зміцнення приватної власності. Створюючи нові формули й 

позови, претор, за допомогою свого едикту, сприяв розвитку самого змісту 

приватного права. 

До кінця класичного періоду, а особливо за часів домінату, значного 

поширення набув екстраординарний процес. Він майже повністю витіснив 

формулярний процес, і останній уже навіть не згадувався у важливому законі 

Діоклетіана (294 р.), де мова йшла про ведення судових справ. 

В екстраординарному процесі вже був відсутнім традиційний розподіл 

судочинства на дві стадії: «ін-юре» і «ін-юдиціо». Магістрат, що приймав 

справу до розгляду, вів тепер її з початку й до кінця, тобто до винесення 

рішення. Якщо на останньому етапі й притягувався присяжний (третейський) 

суддя, то він діяв лише від імені магістрату, що його призначив. 

Явка відповідача на суд перестала бути предметом турботи позивача. 

Магістрат, не пов’язаний тепер жорсткими процесуальними рамками, міг сам 

застосовувати заходи впливу на учасників процесу, примушувати їх до 

виконання його розпоряджень. Процес перестав бути публічним, проводився в 

закритих приміщеннях. Якщо раніше судочинство було безкоштовним, то тепер 
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вводилося судове мито, що стало особливо поширеним у період домінату. Хоч 

цивільний процес у цілому залишався ще усним, основні заяви сторін 

фіксувалися в судових протоколах, чим було покладено початок письмовому 

судочинству. 

Вводилася апеляція на винесене магістратом рішення. Але, у разі 

повторного програшу справи, особа, що подавала апеляцію у вищу інстанцію, 

мала сплатити великий штраф. 

Карний (кримінальний) процес. Кримінальний процес в Стародавньому 

Римі засновувався на двох принципах. 

По-перше, обвинувачення з будь-якої справи мало надходити тільки від 

римського громадянина, а не від посадової особи, тобто обвинувачення було 

приватним. Для того щоб розпочати судочинство, римському громадянинові 

необхідно було в приватному порядку пред’явити перед судом обвинувачення 

іншому римському громадянинові.  

Висунення обвинувачення відкривало процес. Звинуватців могло бути й 

декілька, тоді претор своєю владою визначав одного головного. На попередній 

стадії ставили питання обвинуваченому. Якщо він відповідав мовчанням, це 

розцінювалося як визнання звинувачення. Одним із законів Юлія Цезаря було 

введено правило, за яким обвинувачення мало формулюватися письмово й 

подаватися за підписом громадянина. Обвинувачення вписувалося в судовий 

протокол, після чого призначався день судового обговорення перед 

присяжними — як правило, 10-й, 50-й або 100-й після подання обвинувачення. 

До цього ще можна було відмовитися від свого обвинувачення. Хоча за відмову 

вже проти самого обвинувача могло бути висунуто серйозне для Риму 

обвинувачення в наклепі (злісним наклепникам ставили тавро на лобі) або в 

нецивілізованій поведінці. 

На суді обвинувачений мав бути вдягнений у траурне обрання. Йому (як і 

обвинувачу) могли допомагати захисники із громадян, а також патрон. Судді 

визначалися жеребкуванням, потім сторони погоджували всі кандидатури. 

Згідно з законом Ватінія (57 р. до н.е.) можна було відвести навіть всі 

кандидатури.  

Судове засідання починалося із заслуховування обвинувачення, потім 

відбувався обмін промовами сторін, а пізніше, при необхідності, проводилося 

випробування доказів. Основними доказами вважалися свідчення свідків. За 

звинуваченням у державних злочинах свідчення мали право давати й жінки, і 

раби. Раби свідчили тільки під тортурами. Якщо вони свідчили проти свого 

пана, то після процесу вважалися вільними. За часів правління Августа вперше 

було піддано тортурам при наданні свідчень римського громадянина. 

Документи (офіційні акти, листи) мали представлятися не пізніше трьох днів до 

початку судового засідання.  

При обміні промовами сторони повинні були знаходитись в рівному 

положенні. Час промови вимірювався, як у Стародавніх Афінах, за допомогою 

водяних годинників — клепсидрів. Після випробування доказів наступав час 

рішення. 
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По-друге, рішення виносилося присяжними за більшістю голосів. З 139 р. 

до н.е., згідно із законом Габінія, було введено бюлетені для таємного 

голосування в народних зборах, з 137 р. н.е. їх було прийнято і в судах. При 

обвинуваченнях у державних злочинах голосування завжди залишалося 

відкритим (підійманням рук). За правління Сулли було встановлено, що вид 

голосування визначався угодою сторін. Підрахунок голосів проводився 

обов’язково гласно і рівність тлумачилася на користь обвинуваченого. Узагалі 

присяжні могли винести троякий вердикт: «виправданий», «звинувачений» і 

«справа не з’ясована»; останнє також знімало обвинувачення, але ніби 

залишало під підозрою. 

Після завершення розгляду справи, але до оголошення вироку, могла 

бути призначена відстрочка — в цей час обвинувачений ще міг залишити місто, 

визнавши себе тим самим винним. Після виголошення вироку покарання 

негайно приводилося у виконання. Від негайного покарання звільнялися тільки 

вагітні жінки. При засудженні на страту могла бути надана відстрочка в 

10 днів: передбачалося, що за ці дні громадянин сам покінчить з собою, що 

зніме хоч би частково ганьбу із прізвища.  

Такий порядок судочинства зберігався до початку III століття. Але вже в 

період принципату він почав витіснятися новим. За правління імператора 

Августа остаточно зникло право апеляцій до народних зборів: карну 

юрисдикцію здійснювали або Сенат, або комісії суддів. В I ст. права комісій 

поступово перейшли до префекта міста, у провінціях — до намісників або 

легатів. Вони, як і деякі інші вищі чиновники, отримували права карного суду 

за особливим розпорядженням імператора — поза звичайним порядком — 

звідки і з’явилася назва екстраординарного. Судді імператора отримували 

право не тільки по-своєму тлумачити карні закони, але й відмовлятися від 

колишніх судових процедур, започаткувавши тим самим застосування розсуду 

магістрату або чиновника в процесі. 

Обвинувачення перестало бути приватним і перейшло в руки державної 

влади. З I ст. набула поширення посада платних донощиків-обвинувачів, які 

ініціювали порушення справи. При префектові міста, й особливо префектові 

варти, створювалися посади професійних слідчих-поліцейських. Справи про 

незначні злочини вирішувалися практично негайно, звичайним покаранням тут 

стало биття палицями. У розслідуванні більш тяжких обвинувачуваних 

основою карного судочинства став допит (inquisitio), що проводився слідчим 

або суддею, чому і весь процес набув інквізиційного характеру. В практику 

ввійшли обов’язкові допити обвинувачених під тортурами. Спочатку катували 

тільки бродяг. Законом 212 р. допускалося катувати будь-кого за рішенням 

судді. За обвинуваченнями у державних злочинах тортури стали 

обов’язковими. З III ст. увійшли в практику й тортури свідків — спочатку це 

розповсюджувалося на тих, хто коливався, даючи свідчення, пізніше стало 

застосовуватися за рішенням судді. 
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ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

1. Римське право вперше в історії виступило як цілісна, ретельно 

розроблена, власне правова система.  

2. Римське право лише зі значними обмовками можна розглядати як 

рабовласницьке. Очевидно, що не рабство, а ринкові відносини і торговий обіг 

зумовили основний зміст римського права (як приватного права, що закріпляло 

інтереси індивіда, приватного власника), його високу юридичну техніку. 

3. Сила приватної власності й побудованого на ній товарного обігу 

зламали застарілі правові форми. На їх місці створювалося нове й довершене в 

техніко-юридичному відношенні право, спроможне врегулювати найтонші 

ринкові відносини, задовольнити інші потреби суспільства 

4. Разом із римським правом в історію цивілізації ввійшла й римська 

юриспруденція, яка представляє величезну культурну цінність. На базі 

римської юриспруденції зародилася юридична професія, а з неї бере початок і 

спеціальна правова освіта. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Так, у процесі виникнення державної організації країн античного світу 

можна побачити схожі риси. Як і в країнах Стародавнього Сходу цей процес є 

результатом  розкладу родоплемінної організації. Але на відміну від них досить 

рання поява приватної власності і відповідні соціальні наслідки в самих країнах 

значно його прискорили. 

Соціально-класовий уклад античного суспільства на відміну від 

давньосхідних країн мав досить чітку структуру: поділ на вільних і невільних 

(рабовласників і рабів). Серед вільних не було рівності, що обумовлювалося 

наявністю або відсутністю в них передусім політичних прав, боротьба за які і 

ставала тим фактором, який прискорював процеси державотворення, а також 

вплинув на саму державну організацію, яка була втілена в республіканській 

формі правління, що і має стати предметом безпосереднього розгляду на 

наступній лекції. 

Античне суспільство особливо в період свого розквіту було суспільством 

вираженої індивідуальної власності і рабовласницького укладу господарства. 

Саме римляни, спираючись на весь попередній світовий досвід, у тому числі й 

країн Сходу, вперше зробили індивідуальну приватну власність, а також інші 

майнові права й інтереси предметом майстерного і вельми довершеного 

юридичного регулювання. Саме в такому виді римське право стало 

універсальною правовою системою, норми якої застосовуються в різних 

історичних умовах незалежно від типу суспільства, якщо тільки в його основі 

лежить приватна власність і ринкове господарство.  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

передумови виникнення держави на півдні Європи та основні чинники, що 

зумовили особливості процесу становлення державності в античному світі. 
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1. Яке право в подальшому продовжувало відігравати в Афінському праві 

досить важливу роль? 

2. Як називалися особливі мідні або глиняні судини в які після закінчення 

попереднього розслідування бралися всі докази, зокрема записи показань 

свідків? 

3. Назвіть найтяжчі політичні злочини для розгляду яких у Спарті 

об’єднувалися всі три органи державної влади — ефори, герусії й апелли? 

4. В якому році було встановлено посаду римського претора перегрівів, 

який зіграв особливу роль в розвитку права в класичний період? 
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ВСТУП 

В середині першого тисячоліття світ вступив у новий період епохи 

станово-кастового суспільства — період Середніх віків. Історично його початок 

пов’язують з падінням Римської імперії. Кінець середньовіччя приходиться на 

різні часи: ХVІ-ХVІІІ ст. — для країн Заходу, друга половина ХІХ – поч. ХХ ст. 

— для країн Сходу. Основною рисою цього періоду став феодалізм — новий 

соціально-економічний, політико-правовий і духовний стан суспільства, який 

прийшов на зміну рабовласництву. Держава і право цього періоду не змінили 

своєї соціальної суті, але їх історичне значення полягає в тому, що вони заклали 

підвалини для сучасних країн Західної Європи, вивчення яких дозволяє 

зрозуміти і вирішити багато з проблем державо і правотворення сучасності. 

 

І. ОСНОВНІ РИСИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ФЕОДАЛІЗМУ. ВИНИКНЕННЯ 

ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РАННЬОФЕОДАЛЬНИХ 

ДЕРЖАВ 
Термін «феодалізм» вперше з’явився у французькій літературі періоду 

Великої буржуазної революції 1789-1794 років. Він походить від французького 

feodalite, який в свою чергу пов’язаний з середньовічним німецьким feudum, що 

означав «майно» (земельне володіння). Право власності на землю визначало 

нову соціально-класову структуру феодального суспільства, основними класами 

якого стали феодали й селяни. 

Всі феодали, залежно від своєї економічної й політичної могутності, 

розділялися за рангами. Як правило, на верхньому щаблі феодальної ієрархічної 

градації стояв король, який був верховним власником усієї землі в королівстві й 

наділяв нею феодалів вищого рангу. Від них одержували і «тримали землю» 

феодали нижчих рангів.  

Поза цією ієрархією стояли селяни — вчорашні раби й общинники. 

Позбавлені власності на землю, вони володіли деякими засобами виробництва, 

працювали на землі феодала і за це віддавали йому частину прибутку, т.зв. 

земельну ренту. Відомі три її форми, що умовно відповідають трьом періодам 

розвитку феодалізму: раннього, середнього й пізнього.  

Перша форма — це відробіткова рента. При цьому селянин знаходився 

під прямим наглядом і примусом власника або його представника, він жив у 

безпосередній близькості від нього й відпрацьовував визначену кількість днів у 

тиждень на його землі.  

Друга форма — продуктова рента, коли селяни самі розпоряджалися 

своїм часом, вирощували врожай і розплачувалися з хазяїном продуктами.  

Третя форма — грошова рента. При такій формі відносини між 

селянами і земельним власником базувалися на договірній основі, причому 

перші перетворювалися або в орендарів землі, або у власників, або в 

незаможних батраків, що наймалися за гроші. 

Економічною основою феодальної держави стала феодальна власність на 

знаряддя і засоби виробництва і частково власність на селянина. Основна 

характерна ознака права цього періоду — це його кріпацький характер, тобто 
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прикріплення до землі основного виробника - селянства, яке складало більшість 

населення. Селянин міг працювати визначену кількість днів на себе на тій 

ділянці, що виділяв йому поміщик, інший час він працював на хазяїна. Їхнє 

положення мало чим відрізнялося від положення рабів у рабовласницькій 

державі, але все ж кріпак не вважався повною й безпосередньою власністю 

поміщика. Певною мірою він належав собі, і кріпосне право, при більш 

широкій можливості розвитку обміну, торгових відносин усе більше і більше 

розкладалося, розширюючи можливості для звільнення селянства.  

Феодалізм в Європі пройшов у своєму розвитку декілька періодів. Його 

зміст на різноманітних етапах визначав і тип державності, властивий цьому 

проміжку часу.  

Феодальна держава на ранньому етапі прийняла форму ранньофеодальної 

і сеньйоріальної (ленної) монархії.  

У період станового оформлення феодального суспільства вона набула 

виду станової монархії або особливих самоврядних республік, проте, дуже 

далеких навіть від обмеженої античної демократії.  

І на останньому етапі було встановлено абсолютну монархію, яка стала 

перехідним етапом до більш досконалих державних форм Нової епохи.  

Виникнення ранньофеодальних держав, їх сутність і форми обумовлені 

двома шляхами виникнення феодалізму: 

1) зародження й розвиток феодалізму на базі застарілих суспільних 

відносин, рабовласницьких державах (Китай, Індія, Рим), які існували вже не 

одне тисячоліття; 

2) виникнення феодалізму на базі родоплемінних відносин у різних племен 

(слов’ян, арабів, японців, франків, англосаксів тощо)  

З європейських держав, які утворилися першим шляхом, слід зазначити 

Візантію, другим — держави франків й англосаксів. В історико-правовій 

літературі традиційно викладається спочатку матеріал, що стосується 

західноєвропейських країн, а потім Візантії. Не заперечуючи в цілому проти 

такого підходу, що обґрунтовано з погляду значимості політико-правових 

інститутів, які з’явилися у середньовічній Західній Європі, для майбутньої 

Європи в цілому, ми все вважаємо доцільним інший. На це є дві причини: по-

перше, історія держави і права Візантії безпосередньо пов’язана з Стародавнім 

Римом, по суті вона є логічним продовженням його історії; по-друге, Візантія, а 

точніше Ромейська імперія, суттєво вплинула на формування державно-

правових інститутів у слов’ян, в тому числі й української групи.  

Візантійська держава 

Візантійська держава, що виросла зі Східноримської імперії, займає 

особливе місце в історії. Єдина із значних держав античності, вона 

сформувалася на основі розвинутої й у багатьох відношеннях закінченої 

державності та правової культури, і зберегла нову організацію аж до розгрому в 

1453 р. турками її столиці — Константинополя.  

Візантія стала особливим політичним і культурним світом, де традиції 

античності зіткнулися з не менш впливовою спадщиною давньосхідних і 
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елліністичних (балканських) монархій і де з цієї взаємодії розвинулася власна 

державна і правова традиція. Ця традиція, у свою чергу, зробила визначальний 

вплив на становлення й розвиток державності у південнослов’янських і 

причорноморських народів. Охопивши в епоху свого розквіту під єдиною 

владою середземноморські й близькосхідні народи, Візантія стала історичним 

посередником у зіткненні нових західних суспільств феодальної епохи з 

державами й традиціями Азії. Водночас вона послужила ареною прямої 

історичної конфронтації Заходу та Сходу, що прискорило занепад самої імперії, 

яка, можливо, врятувала багато європейських народів від турецької експансії.  

В історії розвитку Візантійської держави дослідники виділяють декілька 

етапів. Ми зупинимося на двох, більш узагальнених. Перший етап — з кінця 

VII ст. до кінця XII століття. Характеризувався остаточним оформленням 

феодальних порядків і перетворенням у військово-бюрократичну імперію з 

абсолютною владою імператора й розгалуженим адміністративно-

бюрократичним апаратом. Другий етап – XIII — сер. ХV ст. Розпад єдиної 

держави, утворення декількох уособлених держав, найбільш значною з яких 

стало Нікейське царство. Відновлення імперії. В останній період історії Візантії 

в ній зміцніли й розширилися відносини державного феодалізму. Одночасно 

почався загальний спад міського життя, морської торгівлі. Пануючі позиції на 

Середземному морі захопили італійські міста. Це обумовило швидкий спад 

економіки Візантії а з цим і можливостей візантійської держави. 

Держави франків й англосаксів 

Після загибелі Західно-римської монархії, західноєвропейське 

суспільство, на відміну від «південно-східноєвропейського», надовго було 

відкинуте назад, і тому змушено було знову пройти у своєму розвитку великий 

шлях від примітивних протодержав до централізованих національних держав. 

Було б помилково цей історичний період вважати регресом для Західної 

Європи. Вихід на її політичну арену нових народів і етносів, що поступалися 

римлянам у політико-правовій культурі, усе ж дозволив їм у результаті 

створити невідомі до цього країнам Сходу й античного світу, історично більш 

перспективні форми організації економічного, соціального й політичного життя 

людського суспільства. 

Феодалізм періоду появи ранніх держав в Західній Європі 

характеризувався ще несталістю своїх рис: 

- його соціально-класова структура була обумовлена тим, що поряд із 

феодально-залежним селянством зберігалася значна частина вільних селян-

общинників і дрібних земельних власників;  

- з хліборобами-феодалами зливалася військово-дружинна знать;  

- експлуатація здійснювалася як у формі ренти, так і у вигляді стягування 

данини;  

- завершення процесу становлення феодального засобу виробництва 

пов’язано з узурпацією общинних земель з боку феодалів.  

Ці своєрідні перехідні риси раннього феодалізму знайшли свій відбиток у 

сутності й формах перших західноєвропейських держав.  
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Держава франків.  

Для римської провінції Галлії п’яте століття явилося часом глибоких 

соціально-економічних перетворень. У цій багатющій частині Римської імперії 

(територія майже збіжна з теперішньою Францією) знайшла свій прояв глибока 

криза, яка охопила імперію. Рим уже не міг захищати кордони від вторгнень 

іноземних племен і, насамперед, германців — східних сусідів Галлії. З цих 

племен виявилися найбільш сильними салічні (приморські) франки, які входили 

до союзу германських племен, котрий склався у ІІІ ст. на північно-східному 

кордоні Галії. Наприкінці V - поч. VI ст. вони захопили велику частину країни.  

Соціальна диференціація, що намітилася у франків ще до переселення на 

нову батьківщину, різко прискорилася у процесі завоювання Галлії. Кожний 

новий похід збільшував багатства франкської військово-племінної знаті. Вона 

стала підніматися над рядовими франками, хоча останні продовжували ще 

залишатися особисто вільними й навіть не відчували спочатку посилення 

економічного утиску. Вони розселилися на новій території сільськими 

общинами — марками. Марка вважалася власником всієї землі общини, що 

включала ліси, пустощі, луки, орні землі. Останні землі ділилися на ділянки — 

аллоди, котрі досить швидко перейшли в спадкове користування окремих 

сімей.  

Галло-римляни опинилися в положенні залежного населення, яке за 

чисельністю в декілька разів перевищувало франків. Але єдність класових 

інтересів поклала початок поступовому зближенню франкської й галло-

римської знаті, що дало про себе знати при формуванні нової влади. Зберегти у 

своїх руках захоплену країну, втримати в покорі колонів і рабів стара 

родоплемінна організація не могла. Родоплемінний лад починав поступатися 

місцем новій організації на чолі з військовим вождем-королем і особисто 

відданою йому дружиною. Король і його наближені фактично вирішували 

найважливіші питання життя країни, хоча ще зберігалися народні збори й 

деякі інші інститути старого ладу франків.  

Почала формуватися нова «публічна влада», що вже не збігалася 

безпосередньо з населенням. Вона складалася не тільки з озброєних людей, які 

належали до рядових вільних, але й всякого роду примусових установ, чого не 

було за часів існування родоплемінного ладу.  

Посилення нової привселюдної влади пов’язано з введенням 

територіального поділу населення. Землі, заселені франками, стали ділитися 

на «пагі» (округи), що складалися з більш дрібних одиниць – «сотен». 

Управління населенням, яке мешкало в пагах і сотнях, доручалося особливо 

довіреним особам короля. У південних районах Галлії, де старе населення в 

багато разів перевищувало нове, спочатку зберігався римський 

адміністративно-територіальний розподіл. Але й тут призначення посадових 

осіб залежало від короля.  

Виникнення ранньофеодальної держави у франків йшло порівняно 

швидко, протягом життя одного покоління, і пов’язано воно з ім’ям одного з 

військових вождів — Хлодвига (486-511 рр.) із роду Меровінгів. Тому перший 
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із двох основних періодів у розвитку франкської держави одержав назву 

Меровингський (VI-VII ст.), а другий — Каролінгський (VIII - перша пол. IX 

ст.).  
Англосаксонські держави. 

Корінне населення Британії — брити (кельти) — до поч. I тис. 

знаходилося під пануванням Римської імперії. З її розпадом почався процес їх 

самостійного розвитку, який характеризувався посиленням влади військових 

ватажків і створенням основ військово-демократичного ладу. Проте, з 

сер. VI ст. почалося масове вторгнення германських племен англів і саксів, які 

знищували і перетворювали на залежних кельтські племена, що там мешкали. 

До моменту свого переселення в Британію англосаксонські племена перебували 

в стадії розкладу первіснообщинного ладу, і завоювання прискорило цей 

процес.  

Королівська влада підтримувала захоплення селянської землі у вільних 

общинників і їхнє обернення в залежних. Водночас з цим держава передала 

великим землевласникам судову, а потім і всіляку іншу владу над селянами. 

Королівські пожалування землею й селянами набули широкого розмаху. У той 

же час регулярним ставало виконання державних повинностей вільними 

селянами.  

В VII ст. англосакси прийняли християнство й утворили сім королівств 

(Уессекс, Сакссекс, Кент, Мерсію та ін.), які в ІХ ст., об’єднавшись під 

верховенством Уессекса, увійшли до складу англосаксонської держави — 

Англії, де протягом IX-XI ст. остаточно перемогли феодальні відносини. Все 

селянство піддавалося різним формам феодальної експлуатації: 

особисто вільне населення виконувало різноманітні державні повинності; 

залежні і фортечні працювали на користь земельних власників, що 

розповсюджували на них судову й особисту владу.  

З перемогою феодалізму зникали пережитки первіснообщинної 

організації. Вся влада в державі зосереджувалася в руках короля й знаті, 

організованої в королівську раду — уітенагемот («збори мудрих»), що була 

вищим органом державної влади. Без її згоди король не мав права видавати 

закони, проводити будь-які важливі державні заходи.  

Обласна й місцева судово-адміністративна організація тривалий час 

залишалася за своїм характером народною, общинною, хоча усе більш 

підпорядковувалася верховній державній владі. Основою цієї організації 

виступали графські й сотенні округи. З кінця VIII ст. англосаксонська держава 

почала зазнавати спустошливих набігів нормано-датчан, під владою яких вони і 

опинилися. Розквіт нової держави припав на правління короля Кнута (1016-

1035 рр.), але не надовго, після його смерті, Датська держава розпалася. Нове 

завоювання, здійснене в 1066 р. під керівництвом нормандського герцога 

Вільгельма, виявилося тривким і поклало початок новій державі.  

Незважаючи на певні зовнішні відмінності, варварські королівства, що 

склалися в Європі у другій половині I тис., головним чином, завдяки 

політичному становленню германських народів, були ранньофеодальними 



95 
 

монархіями, схожими за державною організацією, системою владних відносин 

у суспільстві й принципами здійснення державної влади. Суттєво вони не 

відрізнялись і за змістом права. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, виникнення ранньофеодальних держав, їх сутність і форми 

обумовлені двома шляхами виникнення феодалізму: 

1) зародження й розвиток феодалізму на базі застарілих суспільних 

відносин, рабовласницьких державах (Рим), які існували вже не одне 

тисячоліття; 

2) виникнення феодалізму на базі родоплемінних відносин у різних племен 

(франків, англосаксів тощо)  

З європейських держав, які утворилися першим шляхом, слід зазначити 

Візантію, другим — держави франків й англосаксів. 

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ РИСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ 

ФОРМ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ДЕРЖАВ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

На рубежі першого й другого тисячоліть феодалізм вступив у новий етап 

свого розвитку, який відрізнявся: 

 пануванням крупної земельної власності, незначною роллю міського 

ремісництва, торгівлі й товарно-грошових відносин при збереженні 

натурального господарства;  

 наявністю натурального господарства, при якому були відсутні міцні 

економічні зв’язки; 

 заміною народного ополчення феодальним, що призвело до посилення 

окремих феодалів, які ставали багатіше ніж королі і таким чином послаблювали 

королівську владу; 

 повним злиттям дружинної знаті й феодалів-землевласників; 

 перетворенням королів на перших серед рівних; 

 існуванням колективних органів феодальної олігархії: королівських 

курій або рад, з’їздів феодалів, княжих з’їздів та ін.  

Зв’язок по вертикалі від короля до простого лицаря забезпечувався 

ієрархією власності й політичної влади, встановленням васальної залежності 

менш знатних феодалів від більш знатних, наявністю системи сюзеренітету-

васалітету. Побудовані на цьому принципі особливі договірні відносини стали 

єдиним засобом організації й підтримки державної влади в умовах феодальної 

роздробленості.  

Сеньйоріальна (ленна) монархія 

У IX-XIII ст. західноєвропейська держава, яка відрізнялася крайнім 

ступенем економічної й політичної децентралізації, перетворюється у безліч 

держав-маєтків і приймає форму сеньйоріальної (ленної) монархії. 

Сеньйоріальна монархія у Франції.  

У IX-XII ст. в умовах політичної децентралізації, яка призвела до 

глибокої територіальної роздробленості, королівська влада втратила своє 
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минуле значення. Французький король розглядався феодалами як «перший 

серед рівних». Його влада фактично поширювалася лише на територію його 

домену, але й там королю доводилось вести завзяту боротьбу з непокірливими 

васалами. Поза межами королівського домену влада належала крупним 

землевласникам (герцогам Бургундії й Нормандії, графам Фландрії, Тулузи, 

Шампані й ін.). Політична влада в державі, яка фактично розподілялась між 

королем і феодалами різного рівня, пов’язаними сеньйоріально-васальними 

відносинами, набула приватноправового характеру.  

Становлення сеньйоріальної монархії у Франції (IX-XI ст.) означало спад 

центральної державної влади, підрив внутрішньої єдності країни, ослаблення її 

зовнішньополітичного положення. Все це визначило здебільшого структуру й 

правомочності окремих органів влади.  

У IX-Х ст. у Франції, коли королівська влада була особливо слабкою, 

король обирався верхівкою світських і духовних феодалів, хоча і з 

дотриманням династичного принципу. При перших Капетингах виборність 

короля зберігалася, але майбутній спадкоємець правлячого короля обирався ще 

за життя останнього. У XII ст. затвердився порядок передачі трону в спадщину.  

Спочатку функції королівської влади були вкрай обмеженими, хоча 

формально за королем зберігалися деякі традиційні привілеї. Він вважався 

главою французького війська, законодавцем, здійснював суд. Але при перших 

Капетингах королівське законодавство (видання капітуляріїв) фактично 

припинилося. Інші королівські повноваження також існували лише в теорії. На 

короля покладалися обов’язки «захисту королівства й церкви», а також 

«підтримки миру» у країні, але він не мав реальної влади для їхнього 

здійснення. Судову владу король мав тільки в межах свого домену.  

«Виконавча» влада зберегла палацево-вотчинні риси періоду Франкської 

монархії. Палацеві управителі були одночасно й міністеріалами, котрі 

завідували справами домену. Вони призначалися королем і були 

відповідальними тільки перед ним.  

Єдиним загальнодержавним органом, що мав можливість впливати на 

стан справ у більшій частині країни, була Велика рада або Королівська курія. 

Це був з’їзд найзнатніших феодалів країни, що епізодично збирався під 

головуванням короля. Тут розглядалися, а в ряді випадків вирішувалися, 

найважливіші питання внутрішньої й зовнішньої політики, що найчастіше 

королю нав’язувалися васалами. 

На даному етапі розвитку середньовічного суспільства у Франції ця 

форма правління найбільш точно відбивала існуючу соціальну політичну 

реальність. В умовах економічної й політичної децентралізації окремі феодали 

більш ефективно здійснювали державні функції, ніж це робила королівська 

влада.  

Проте політична роздробленість не могла зупинити поступового розвитку 

суспільства у Франції. Коли в XII-XIII ст. почали визрівати нові економічні 

потреби, пов’язані з розвитком міст і товарно-грошового господарства, 

політична децентралізація поступово долалася, поступаючись місцем 
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протилежній тенденції — неухильному посиленню королівської влади. У XIII 

ст., особливо після низки реформ, проведених Людовиком IX, центр 

політичної влади в сеньйоріальній монархії поступово перемістився до короля, 

який вже реально починав виступати як сюзерен усіх феодалів у Франції.  

На відміну від Франції, де послідовна зміна форм правління придбала 

досить чіткі, класичні риси, в інших країнах Західної Європи сеньйоріальна 

(ленна) і наступні форми правління мали свої специфічні риси.  

Ленна монархія в Німеччині. 

Як вже було відзначено, Німеччина, як самостійна феодальна держава, 

утворилася на землях східних франків після розпаду Франкської держави. Її 

територія охоплювала п’ять основних племінних герцогств — Саксонію, 

Франконію, Швабію (Алеманію), Баварію і відвойовану у Франції Лотарингію, 

а також приєднані пізніше французькі, італійські й слов’янські землі, міста 

Північної Італії, Богемію, Австрію та ін.  

Початок становлення тут ленної (сеньйоріальної) монархії відбувся 

пізніше ніж у Франції. Після періоду відносної єдності й існування в Х-XII ст. в 

Німеччині періоду ранньофеодальної монархії почався закономірний процес 

феодальної роздробленості. Проте, на відміну від Франції, він прийняв тут 

незворотний характер. Це пояснюється цілою низкою причин, серед яких 

більш значною була зовнішньополітична. Об’єднання німецьких герцогств, 

слов’янських земель і Північної Італії в одну державу за своєю суттю було 

штучним і перешкоджало процесу його консолідації.  

Німецькі імператори успадкували не тільки титул «короля франків», але й 

коронувалися в Римі як «імператори римлян», одержуючи корону з рук папи й 

претендуючи тим самим на духовне й світське лідерство в християнському 

світі. Дещо пізніше, в XV ст., германська держава отримала офіційну назву — 

«Священна Римська імперія германської нації», що вказувало на те 

особливе значення, яке придбали в історії Німеччини взаємовідносини між 

державою й церквою, у тому числі її центром у Римі. 

Оскільки основною тенденцією розвитку Німеччини залишалася 

тенденція до децентралізації, періодизація історії феодальної держави 

Німеччини представляє певні труднощі. Зміна форм феодальної держави 

прослідковується тут не стільки в масштабі всієї імперії, скільки по окремих 

німецьких князівствах, землях. З XIII ст. вони поступово перетворювалися в 

самостійні держави, лише формально пов’язані між собою імператорською 

владою. Аж до XIX століття Німеччина не являла собою єдиної держави і 

зберігала форму сеньйоріальної монархії з окремими елементами станово-

представницької монархії, про що мова йтиме далі.  

У той час, коли в інших західноєвропейських державах почався процес 

політичного об’єднання, у Німеччині оформлювалися територіальні князівства 

й заглиблювався політичний розпад. Феодальна роздробленість Німеччини була 

закріплена Золотою буллою 1356 р., виданою за часів правління імператора 

Карла IV. Відповідно до цього документу імператор Германії обирався 
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колегією курфюрстів, якій передавалося вирішення всіх важливих державних 

справ.  

У XV ст. незалежність окремих земель встановилася настільки міцно, що 

вони вже не боялися передачі імператорської корони в руки однієї династії. Це 

була династія Габсбургів, які були змушені відмовитися від спроб відновлення 

єдності Німеччини, обмежуючись політикою збільшення володінь свого 

домену.  

У силу специфіки розвитку феодальної держави в Німеччині різноманітні 

державні форми, властиві іншим західноєвропейським країнам, можуть бути 

виявлені тут тільки в межах локальних територій, держав-князівств.  

Сеньйоріальна монархія в Англії.  

Нагадаємо, що Англія, як ранньофеодальна держава, виникла в ІХ ст. у 

результаті об’єднання семи англосаксонських королівств під верховенством 

Уесекса. Нормандське завоювання в 1066 р. і проголошення герцога 

Вільгельма англійським королем мало сильний вплив на подальшу історію 

англійської держави. Вона розвивалася за тими ж законами, що й середньовічні 

континентальні держави, але, в той же час, мала свої особливості: 

 ранню централізацію; 

 майже відсутню феодальну роздробленість; 

 швидкий розвиток публічних початків королівської влади.  

Ранній централізації сприяла політика Вільгельма Завойовника, який, 

використовуючи як своє положення, так і англійські політичні традиції, 

прагнув до зміцнення основ королівської влади. Зокрема, король проголосив 

себе верховним власником землі й зажадав від усіх вільних землевласників 

присягання йому на вірність. Така присяга зробила феодалів усіх рангів 

васалами короля, зобов’язаними йому насамперед військовою службою. 

Принцип «васал мого васала — не мій васал», характерний для континенту, в 

Англії не затвердився. Тут, навпаки, пануючим став принцип «васал мого 

васала — мій васал».  
Заходи нормандських королів сприяли державній централізації й 

збереженню державної єдності, незважаючи на феодалізацію суспільства, що 

поглиблювалася. Проте до кінця XII ст. централізація забезпечувалася в 

основному за рахунок сеньйоріальних, приватних прав англо-нормандських 

королів і залежала від їх спроможності виступати авторитетним главою 

феодально-ієрархічної системи й місцевої церкви.  

Судові й фіскальні права корони відносно своїх підданих були лише 

правами вищого сеньйора стосовно своїх васалів і ґрунтувалися на присязі 

вірності. Вони регламентувалися значною мірою феодальним звичаєм, в будь-

який час могли бути оскаржені незадоволеними васалами. Свідченням цьому у 

XI-XII ст. є заколоти баронів, які звинувачували корону в зловживаннях своїми 

сеньйоріальними правами. З моменту нормандського завоювання і протягом 

усього XII ст. королі змушені були постійно підтверджувати свою прихильність 

споконвічним звичаям та вольностям англосаксів, а баронам і церкві дарувати 

«хартії вольностей». Ці хартії містили положення про мир, про викорінювання 
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«дурних» і підтримку стародавніх, «справедливих» звичаїв, про зобов’язання 

корони дотримуватися привілеїв і вільностей феодалів, церкви й міст. Проте із 

середини XII ст. спроби зв’язати королівську владу рамками феодального 

звичаю й власної присяги почали натикатися на посилення публічних початків 

у державному управлінні.  

Зміцнення прерогатив корони, бюрократизація й професіоналізація 

державного апарату, що дозволили зробити централізацію в Англії 

незворотною, пов’язані в основному із реформами Генріха II (1154-1189 рр.), 

які можна умовно звести до трьох головних напрямків:  

1) приведення до системи й надання більш чіткої структури королівській 

юстиції (вдосконалення форм процесу, створення поряд із традиційними й 

середньовічними судами системи королівського роз’їзного правосуддя й 

постійно діючих центральних судів);  

2) реформування армії на основі поєднання принципів ополченської 

системи і намісництва;  

3) установлення нових видів оподаткування населення.  

Реформи підвищили авторитет і розширили юрисдикцію королівських 

судів; дозволили різко збільшити чисельність відданих королю військ і 

підірвати вплив найбільш великих феодалів на них; дістати кошти на 

утримання професійного чиновництва.  

Таким чином, на цьому етапі розвитку феодальної держави у Західній 

Європі, сеньйоріальна монархія має загальні характерні риси. З огляду на 

вищенаведене, умовно розподілимо їх на класичну — у Франції, 

децентралізовану — у Німеччині і централізовану — в Англії.  

Станово-представницька монархія 

Економічне піднесення у XIII-XV ст., пов’язане з ростом міст і розвитком 

торгового обігу, із накопиченням капіталу, спричинило станову консолідацію 

західноєвропейського суспільства. В нових умовах стало можливим поступове 

територіальне об’єднання держав на національній основі, посилення 

королівської влади, яка шукала підтримки у представників станів.  

Поступово сеньйоріальна монархія еволюціонувала в нову якість — 

станово-представницьку монархію. Під такою формою правління розуміють 

феодальну монархію, в якій формально повновладний монарх, здійснюючи владу, 

змушений був залучати для вирішення важливих питань дорадчих органів — 

зборів представників різних станів.  

Виділяють такі ознаки станово-представницької монархії: 

а) на чолі держави стояв монарх, якому цілком підпорядковувався 

строго централізований, розгалужений апарат центральної і місцевої виконавчої 

влади; 

б) в той же час влада монарха обмежувалась станово-представницьким 

органом (зборами), який виник у результаті розвитку товарно-грошових 

відносин і подолання феодальної роздробленості.  
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Подивимося, якими були причини встановлення станово-представницької 

монархії у західноєвропейських країнах, які з ознак, зазначених вище, 

виявилися в них.  

Станово-представницька монархія у Франції.  

Процес оформлення станово-представницької монархії у Франції був 

складним і суперечливим. Він почався з посилення королівської влади, що було 

нерозривно пов’язане з подоланням феодальної роздробленості. Усе це стало 

можливим у силу цілої низки причин:  

1) ще більшого зміцнення соціально-економічних основ союзу 

королівської влади й міст. Зростання міської промисловості і торгівлі 

дозволило містам надавати монархії значно більшої допомоги , ніж це було 

можливим раніше; 

2) навколо королівської влади згуртувалися основні групи середнього і 

дрібного дворянства, тобто переважна частина панівного класу. В умовах 

піднесення антифеодального руху селянства дворяни вже були не в змозі 

захистити свої інтереси силами локальних лицарських ополчень. У сильній 

королівській армії вони бачили єдину опору зберігання свого привілейованого 

положення. Монархія могла також дати їм нові джерела прибутку, надавши 

службу в армії й державному апараті;  

3) сильна королівська влада потрібна була також для боротьби із 

зовнішнім ворогом. У цей період Франція зазнала іноземної навали, що ставила 

її часом на межу національної катастрофи. 

Ліквідація феодальної роздробленості й посилення королівської влади 

хоча і досягли значних успіхів, але були ще далекі від свого завершення. 

Збереглися великі, фактично незалежні, феодальні володіння, такі як, 

наприклад, герцогство Бургундське (його правителі неодноразово воювали зі 

своїми сюзеренами — французькими королями). Значне число могутніх васалів 

хоча й скорилося королю, але при сприятливих умовах намагалося відновити 

втрачену незалежність. 

Об’єднання країни могло бути успішно завершене лише в оновленій 

державно-правовій формі, що забезпечувала консолідацію всіх інших сил, які 

виступали за об’єднання країни. Почали скликатися збори представників від 

станів. Королі одержали можливість звертатися за підтримкою до станів, 

минаючи правителів найбільших сеньйорій.  

Станово-представницькі збори у Франції складалися із представників 

трьох станів: 

1) духовенства,  

2) дворянства, 

3) представників так званого третього стану (купців, ремісників, середніх 

землевласників).  

Це, як правило, колишні дорадчі органи при монархові, що займалися 

законодавчою діяльністю й контролем за фінансами. Зборам пропонувалися для 

обговорення найважливіші питання внутрішньої й зовнішньої політики і, 

насамперед, введення нових податків. З їхньою допомогою королівська влада 
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вперше вводила постійні загальнодержавні податки. Регулярні грошові 

надходження дали можливість уряду сформувати професійну, найману армію 

замість лицарського ополчення, так само як і централізований бюрократичний 

апарат управління.  

Перші збори станового представництва — штати (від франц. «etat» — 

стани) виникли ще в XIII ст. в окремих провінціях. Це були збори вищого 

духовенства, сеньйорів, мерів міст відповідної провінції, які скликалися 

періодично. Штати розглядали різноманітні питання, головним із яких було 

затвердження одноразових грошових зборів — «допомог». Спочатку 

провінційні штати скликалися місцевими правителями і сприяли консолідації 

окремих областей. Але досить скоро вони опинилися під контролем короля.  

У 1302 р. уперше були скликані загальнофранцузькі збори станів. Їх 

стали називати Генеральними штатами на відміну від штатів в окремих 

провінціях.  

Події наступних десятиліть (Столітня війна, селянські і міські повстання) 

перетворили Генеральні штати в найважливіший орган держави. Тоді й 

склалася їхня структура.  

Кожний стан був поданий окремою палатою. Перша палата складалася з 

вищого духовенства. У другу обиралися виборні від дворянства. Причому 

найбільш знатні (герцоги, графи) до складу палати не входили. Вони, як 

безпосередні васали короля, брали участь у розробці рішень у складі 

королівської курії. Третій стан обирав своїх депутатів. Як правило, у виборах 

брав участь міський патриціат, депутатами були мери й ешевени (члени 

міських рад). Усі питання розглядалися окремо по палатах, де рішення 

приймались простою більшістю голосів. Затверджувалося рішення всіма 

палатами, причому кожна палата, як колись у Стародавньому Римі, мала тільки 

один голос. Таким чином, привілейовані стани завжди мали гарантовану 

більшість.  

Генеральні штати скликались за рішенням короля. Але, оскільки введення 

нових податків і одноразових грошових зборів потребувало попередньої згоди 

Генеральних штатів і, зокрема, згоди «третього стану», королі змушені були 

звертатися до них досить часто. Духовенство й дворянство від податків 

звільнялось (мали «податковий імунітет»). Вони давали лише згоду на 

оподаткування «третього стану».  

Королівська влада часто домагалася від Генеральних штатів потрібного їй 

рішення. Але були моменти, коли «третій стан» міг бачити в них дещо більше, 

ніж затвердження нових податків. У березні 1357 р., коли країна переживала 

одну з найбільш глибоких політичних криз у своїй історії (Столітня війна — 

1337-1453 рр.; паризьке повстання 1356-1358 рр.), було видано ордонанс (указ), 

що став згодом відомий як «Великий березневий ордонанс 1357 р.». 

Відповідно до цього документу, сесії Генеральних штатів мали проводитися два 

рази на рік. Для їх скликання не було потреби у попередній санкції короля. 

Генеральні штати не тільки мали виняткове право на введення нових податків 

за цим ордонансом, але і контролювали витрати уряду. Тільки з їхньої згоди 
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можна було укласти мир і оголосити війну. Вони призначали спеціальних 

радників короля, уряд зробив усе, щоб ордонанс не було перетворено у життя. І 

це йому вдалося.  

Починаючи з XV ст., Генеральні штати перестають скликатися (у XVII і 

XVIII ст.ст. вони були скликані усього по одному разу).  

Таке становище генеральних штатів було результатом низки обставин, 

що обумовлювалися далеко не подоланою у Франції феодальною 

роздробленістю, зокрема: 

 протиріччями між інтересами двох привілейованих станів і третього 

стану; 

 тим, що депутати генеральних штатів ще не могли піднятися не тільки 

до розуміння загальнодержавних інтересів, але навіть до розуміння інтересів 

свого стану в масштабі всієї країни.  

Замість них уряд почав інколи, на свій розсуд, скликати збори нотаблів 

(славетних підданих). Але ця установа мала чисто дорадчі функції.  

До центральних органів станово-представницької монархії, крім 

Генеральних штатів, відносились: король, державна рада, що здійснювала за 

вказівками короля управління і контроль за окремими ланками управління, 

рахункова палата — фінансове управління, посадови особи, як правило, люди 

незнатні, зобов’язані своїм призначенням королю, і тому від нього залежні. 

Серед них було чимало осіб, які закінчили університетський курс 

юриспруденції, включаючи римське право. Таких людей називали легистами 

(від лат. «leges» — закон). Вони зарекомендували себе як найбільш послідовні 

прибічники централізації і посилення королівської влади. Легисти склали 

найбільш впливову групу посадових осіб. Королі з їхньою допомогою усунули 

імениту знать від основних важелів державного управління.  

Таким чином, станово-представницька монархія у Франції затвердилася 

на певному етапі централізації країни, коли не були до кінця переборені 

автономні права феодальних сеньйорів, католицької церкви, міських 

корпорацій тощо. Вирішуючи важливі загальнонаціональні завдання і 

приймаючи на себе ряд нових державних функцій, королівська влада поступово 

руйнувала політичну структуру, характерну для сеньйоріальної монархії. Але 

при здійсненні своєї політики вона натикалася на потужну опозицію 

феодальної олігархії, опір якої не могла перебороти лише власними засобами. 

Тому політична сила короля значною мірою залежала від тієї підтримки, яку він 

отримував від феодальних станів. Саме на початок XIV ст. остаточно 

оформився побудований на політичному компромісі, а тому не завжди тривкий, 

союз короля і представників різних станів. Політичним виразом цього союзу, в 

якому кожна зі сторін мала свої специфічні інтереси, стали особливі станово-

представницькі установи — Генеральні штати і провінційні штати, 

виникнення яких поклало початок змінам у формі правління, становленню 

станово-представницької монархії.  
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Станово–представницька монархія в Німеччині. 

Початок становлення станово-представницької монархії у Німеччині 

припадає на XIV століття. Але цей процес відрізнявся своєю специфікою, суть 

якої полягала в тім, що така форма правління складалася ніби на двох рівнях. 

На першому, загальноімперському, поряд із достатньо слабкою владою 

імператора існував своєрідний станово-представницький орган — рейхстаг — 

загальноімперський з’їзд, що скликався імператором досить регулярно, 

починаючи з XIII століття. Рейхстаг, який остаточно у структурному 

відношенні оформився у наступному, XIV столітті, коли була прийнята Золота 

була Карла Великого (1356 р.). Він складався з трьох колегій:  

 колегії курфюрстів — невеличкої групи світських і духовних феодалів, 

які виокремилися з аристократичної знаті;  

 колегії князів, графів (великих землевласників) і вільних панів (служивої 

знаті); 

 колегії представників імперських міст — безпосередніх васалів короля.  

Крім них існувало ще два види міст: вільні міста, що не сплачували 

податки і користувалися повним самоврядуванням, і княжі міста. Статус 

останніх визначався князем, у володіннях якого ці міста знаходилися. 

Населення міст було неоднаковим. Верхні прошарки міського населення 

утворювали патриціат, що складався з купецтва, яке зливалося із земельними 

власниками. На середньому щаблі стояли ремісники, а в самому низу — 

плебейські маси: підмайстер’я, поденники.  

Характер представництва цих імперських станів, або чинів, відрізнявся 

від представництва трьох станів інших західноєвропейських держав. 

Насамперед у рейхстазі були відсутні представники дрібного дворянства, а 

також бюргерства не імперських міст. Духовенство не утворило окремої колегії 

і засідало в першій або в другій колегії, оскільки найбільш знатні прелати 

входили до складу княжого прошарку. Усі три колегії засідали окремо. Разом 

збиралися іноді тільки палати курфюрстів і князів.  

Рейхстаг, у даному випадку, виступав не стільки як орган станового 

представництва, скільки як орган представництва окремих політичних одиниць: 

курфюрсти представляли інтереси своїх держав, князі — князівств, а 

бургомістри — імперських міст за посадою. Компетенція рейхстагу не була 

точно визначена, його акти, як правило, не мали обов’язкової сили й носили 

скоріше характер імперських рекомендацій.  

Більш чітко риси нової форми правління проявилися на другому, 

місцевому рівні. В XIV ст. окремі князівства-держави трансформувалися в 

станово-представницькі монархії, що відрізнялися розмаїттям форм. У 

більшості держав сформувалося три замкнуті курії — духовенства, лицарів і 

городян. Збори цих земських чинів безпосередньо в князівствах називалися 

ландтагами. Ландтаги дещо обмежували владу місцевих князів і за структурою 

більше нагадували станово-представницькі установи Франції, ніж рейхстаг. 

Проте, в більшості випадків, ландтаги не мали вирішального голосу під час 

обговорення обласних і державних справ. Правда, їхня згода була обов’язковою 
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при вирішенні фінансових питань. Але, в цьому випадку, князь завжди міг 

отримати потрібне рішення за допомогою двох станів, які були вільні від 

сплати податків, але брали участь у витраті цих коштів — вищого духовенства і 

лицарства.  

Таким чином, якщо на рівні князівств-держав станово-представницька 

монархія в цілому мала властиві їй ознаки, то про загальноімперський цього 

сказати не можна. Відсутність сильної центральної влади (професійної 

бюрократії, постійного війська, достатніх матеріальних коштів в імперській 

скарбниці) призводило до того, що центральні установи не могли домогтися 

виконання своїх рішень. До кінця XVIII ст. політичний лад імперії зберігав 

видимість станової монархії, що прикривала багатовладдя курфюрстів.  

Станово-представницька монархія в Англії.  

В Англії об’єктивні передумови для переходу до нової форми феодальної 

держави — монархії зі становим представництвом — почали складатися на 

початку XIII століття. Проте, королівська влада, що зміцнила свої позиції, не 

виявляла готовності залучати до рішення питань державного життя 

представників пануючих станів. Рух проти свавілля королівських чиновників 

очолювали барони, до яких періодично приєднувалися лицарство й маса 

фригольдерів. Соціальний характер антикоролівських виступів був особливістю 

політичних конфліктів XIII ст. у порівнянні з баронськими заколотами XI-XII 

ст.ст. Не випадково ці виступи в XIII ст. супроводжувалися прийняттям 

документів, що набули великого історичного значення.  

Основними віхами цієї боротьби були: конфлікт 1215 р., що закінчився 

прийняттям Великої хартії вільностей, і громадянська війна 1258-1267 рр., які 

призвели до виникнення станово-представницької монархії в Англії.  

У 1295 р. король Едуард I скликав парламент, що отримав назву 

«зразкового». Крім прелатів і баронів, запрошених особисто, були обрані по два 

лицаря від кожного графства і по два городянина від кожного міста, що 

отримали на те право. У цьому парламенті було представлено й духовенство.  

З середини XIV ст. парламент став складатися з двох палат: 

 верхня — палату лордів, де засідали прелати і барони;  

 нижня — палату громад (общин), де засідали лицарі і представники 

міст.  

Міцний союз лицарства й міської верхівки в парламенті забезпечив йому 

великий політичний вплив у порівнянні зі станово-представницькими зборами 

інших країн.  

З XV ст. палата лордів комплектувалася переважно зі спадкових перів. 

Палата громад — із представників дворянства й міської верхівки (обиралися 

по два лицарі від кожного графства і по два представники від міста). 

Духовенство як окремий стан не було представлено в англійському парламенті. 

Прелати ввійшли в палату лордів. Інше духовенство не отримало в парламенті 

свого представництва, тому що брало участь в особливих зборах духовенства 

— конвокаціях.  
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Серед функцій парламенту першою й найважливішою була фінансова. 

Вона була джерелом політичного впливу й могутності парламенту. У 1297 р. 

статутом «про ненакладення податей» було встановлено, що обкладання 

прямими податками не може мати місця без згоди парламенту. У XIV ст. 

стягування непрямих податків було поставлено в залежність від згоди 

парламенту. У XV ст. установився порядок, за яким справи, пов’язані з 

оподаткуванням, спочатку повинні були розглядатися в нижній палаті.  

Поступово функції парламенту розширювалися. В XIV-XV ст. 

оформилася законодавча ініціатива парламенту. Від імені нижньої палати 

королю подавалася петиція, у якій ставилося питання про видання законів у 

бажаному для парламенту змісті. Пізніше клопотання парламенту стали 

висловлюватися у формі готових законопроектів. Надалі встановлювався 

порядок, за яким постанови, прийняті обома палатами й королем (статути), не 

могли бути змінені або скасовані без згоди обох палат. Статути набували сили 

вищих актів державної влади (законів).  

Парламентом робилися спроби підпорядкувати своєму контролю 

державне управління. Здійснювалося це за допомогою «імпічменту», сутність 

якого зводилася до того, що перед палатою лордів, як вищим судом країни, 

палата громад порушувала звинувачення проти тих або інших радників короля 

в зловживанні ними своїми обов’язками. Палата громад виконувала функції 

великого (обвинувального) журі присяжних засідателів.  

Парламент втручався й у зовнішню політику, вимагаючи врахування його 

позиції при вирішенні питань про війну й мир.  

Таким чином, із станово-представницьких установ західноєвропейських 

країн найбільших успіхів у своєму розвитку досяг англійський парламент, який 

став зразком для створення представницьких органів влади в майбутньому.  

Міські республіки. 

Зі становим і політичним відокремленням городян від інших класів 

феодального суспільства пов’язане перетворення середньовічного міста в 

особливе державне утворення — феодальну міську республіку (Флоренція, 

Венеція тощо). 

Абсолютна монархія 

Процес подолання феодальної роздробленості, розпочатий у період 

станово-представницької монархії продовжувався й на етапі пізнього 

феодалізму. Він відбувався на ґрунті а) інтенсифікації виробництва, 

б) зростання спроможності сільського господарства виробляти більше 

продукції, стимулювати розвиток обміну між містом і селом, товарно-

грошових відносин, в) еволюції міст як ремісничих центрів.  

Без торгівлі інтенсифікація виробництва ставала для феодала безцільною. 

Розвиток товарно-грошових відносин відкривав можливість перетворити ренту 

в засіб задоволення різноманітних потреб і тому ставало нагальним підвищення 

продуктивності праці й посилення експлуатації селянства в цілому. Селянські 

війни, що набували значного розмаху, вимагали встановлення сильної 

державної влади, чому сприяло також зміцнення позицій середнього 
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землеволодіння й поява служивого землеволодіння. Тому об’єднання великих 

областей у феодальні королівства було потребою як для земельного дворянства, 

так і для міст.  

У перехідний період, коли старі феодальні стани занепадали, а із 

середньовічного стану городян формувався клас буржуазії, коли жодна зі 

сторін, які боролись між собою, не могла взяти верх над іншою й потребувала 

допомоги королівської влади, встановлювалася абсолютна монархія, де 

верховна влада цілком і повністю зосереджувалася в руках монарха, 

збільшувався апарат придушення, ліквідувалися, або приходили в повний 

занепад станово-представницькі установи.  

Абсолютна монархія у Франції. 

Зміни в соціально-економічній структурі французького суспільства 

обумовили важливу трансформацію держави. На початок XVI ст. в основному 

оформилася абсолютна монархія, яка в ході свого розвитку набула найбільш 

закінченої, послідовно вираженої форми у Франції.  

Абсолютизм характеризувався насамперед тим, що вся повнота 

законодавчої, виконавчої, військової і судової влади зосереджувалась в руках 

спадкового глави держави — короля. Відповідно йому підпорядковувався весь 

централізований державний механізм: армія, поліція, адміністративно-

фінансовий апарат, суд. Відтепер всі французи, включаючи дворян, 

розглядалися як піддані короля, зобов’язані йому беззаперечною слухняністю.  

Важливим чинником, який багато в чому сприяв посиленню відносної 

незалежності королівської влади, було особливе співвідношення класових сил, 

що склалося у Франції. В країні затвердилася своєрідна рівновага двох класів: з 

одного боку дворянство, що почало слабшати, але ще трималось міцно за свої 

привілеї й командні посади в державі, а з другого — буржуазії, яка 

продовжувала набирати сили. Остання ще не могла претендувати на політично 

домінуючу роль у країні, але в економічній області, й зокрема в державному 

апараті, вона могла вже успішно протистояти дворянству. Використовуючи у 

своїй політиці протиріччя між цими двома класами, королівська влада 

домоглася значної відносної самостійності.  

Важливу роль у становленні абсолютизму зіграв кардинал Ришельє. 

Протягом майже двадцяти років (1624-1642 рр.) він, підпорядкувавши своєму 

впливу короля Людовика XIII, фактично безроздільно керував країною. 

Об’єктивно його політика була спрямована на захист загальнокласових 

інтересів дворянства. Шлях до досягнення цієї головної цілі Ришельє бачив у 

зміцненні абсолютизму. Під його керівництвом значно посилювалася 

централізація адміністративного апарату, суду, фінансів. За Людовика XIV 

(1643-1715 рр.) французький абсолютизм досяг найвищого розвитку. Це 

знайшло відбиток у відомому його висловленні, що «держава — це я!». 

Відносно значення абсолютизму для розвитку країни слід відзначити, що 

з XVI по першу половину XVII ст. абсолютна монархія відігравала відносно 

прогресивну роль. Вона вела боротьбу проти розколу країни, створюючи тим 

найсприятливіші умови для її наступного соціально-економічного розвитку. 
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Маючи постійну потребу у нових додаткових засобах, абсолютизм сприяв 

росту капіталістичної промисловості й торгівлі. Уряд заохочував будівництво 

нових мануфактур, вводив високі мита на ввезені в країну іноземні товари, вів 

війни проти іноземних держав-конкурентів у торгівлі, засновував колонії. 

Французька буржуазія, не маючи ще сил і можливостей домогтися цього 

самостійно, вітала всі подібні заходи, хоча їй припадало розплачуватися за них 

дуже дорогою ціною: податки на торгівлю й промисловість безупинно 

зростали, вводилися нові примусові платежі й позики.  

Приблизно із другої половини XVII ст. капіталізм досяг такого рівню, 

коли його подальший сприятливий розвиток у надрах феодалізму став 

неможливим. Абсолютна монархія, захищаючи феодальний лад, втрачала свої 

обмежено-прогресивні риси, які їй були притаманні раніше.  

Зміцнення влади короля супроводжувалося різким зростанням і 

посиленням впливу бюрократичного апарату, якому були властиві деякі 

особливості. У країні одночасно функціонували державні органи, що умовно 

могли бути розділені на дві категорії. До першої відносилися установи, 

успадковані від минулого, із системою продажу посад і частково контрольовані 

знаттю. В результаті у їх віданні опинилася відносно другорядна сфера 

державного управління. Другу категорію представляли органи, створені 

абсолютизмом. Вони накладалися на систему управління першої категорії. Ці 

установи складалися з чиновників, призначених урядом, і посади в них не 

продавалися. Вони склали основу управління.  

У цілому ж бюрократичний механізм абсолютизму був надзвичайно 

складним, громіздким, йому була притаманна величезна кількість часом 

непотрібних установ. Багато органів не мали чітко окресленої компетенції і 

нерідко дублювали один одного. Усе це сприяло ще більшому зростанню 

тяганини, корупції й інших зловживань, які в останнє століття абсолютизму 

прийняли небачені раніше розміри. Державний апарат коштував країні 

величезних витрат.  

Особливості англійського абсолютизму.  

Абсолютна монархія встановилася в Англії, як і в інших країнах, у період 

спаду феодалізму й розвитку буржуазних виробничих відносин. Водночас 

англійський абсолютизм мав свої особливості, завдяки чому одержав у 

літературі назву «незавершеного».  

Основна особливість англійської абсолютної монархії полягала у тому, 

що поряд із сильною королівською владою в Англії продовжував існувати 

парламент. Крім того зберігалося місцеве самоврядування, була відсутньою 

значна за кількістю постійна армія; державний апарат не набув такого високого 

рівня централізації й бюрократизації як це було на континенті.  

Центральними органами влади й управління в період абсолютної монархії 

в Англії були король, Таємна рада і парламент. Реальна влада зосередилася в 

цей період цілком у руках короля.  

Таким чином, відповідаючи загальним ознакам абсолютної монархії, 

англійська мала деякі свої особливості, обумовлені незавершеністю 
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англійського абсолютизму. В Англії продовжували зберігатися політичні 

інститути, властиві попередній епосі, а також були відсутні деякі нові елементи, 

типові для абсолютизму класичного, французького зразка.  

Особливості абсолютизму в Німеччині. 

У XVI-XVIII ст., коли після релігійних війн кількість самостійних 

державних утворень у Німеччині ще більше зросла, затверджується так званий 

княжий абсолютизм. Він відрізнявся від централізованих абсолютних монархій 

Заходу (як і станово-представницьких монархій) тим, що склався не в межах 

всієї «Священної римської імперії Германської нації», яка залишалася 

децентралізованою, а в межах окремих княжих володінь. Крім того, його 

затвердження — не результат тимчасової рівноваги сил феодалів і буржуазії. 

Навпаки, княжий абсолютизм являв собою перемогу феодально-

консервативних сил над буржуазним рухом і підпорядкування слабкої німецької 

буржуазії князям.  

З майже 300 держав, що входили до складу «Священної Римської імперії 

германської нації» найбільш значними абсолютистськими державами були 

Прусія й Австрія, між якими вже починалося суперництво за політичне 

верховенство в імперії. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, у пізньому середньовіччі (XVI-XVII ст.), коли повним 

ходом ішов розклад феодалізму й формувалися основні елементи 

капіталістичної системи тільки сильна королівська влада могла бути 

спроможною зміцнити і підтримати суспільну будову, що похитнулася. Ця 

влада все більш піднімалася над суспільством, роблячи ставку на 

бюрократичний централізм, на військово-поліцейську силу, на усунення 

політичної опозиції. На останній стадії свого розвитку середньовічна держава 

виступила у формі абсолютної монархії. При цьому ще якийсь час абсолютна 

монархія, використовуючи свій прогресивний потенціал, забезпечувала 

економічний розвиток і зменшила, правда ненадовго, антагонізми, що зростали 

в суспільстві. Зігравши протягом відомого часу позитивну роль у світовому 

історичному процесі, абсолютна монархія досить швидко поступилася місцем 

більш прогресивним формам державності. 

 

ІІІ. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ФЕОДАЛЬНЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Середньовіччя для західноєвропейських країн — це період, коли в межах 

національних держав, що утворювалися, поступово формувалися основи 

майбутніх національних правових систем. Початок цього правотворчого 

процесу сягає корінням у надра раннього феодалізму, в часи варварських 

королівств, перш за все германських. 

Регулювання суспільних відносин у германських племен здійснювалося 

як королівським законодавством, так і нормами звичаєвого права. Звичаєве 
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право германців було записано й частково кодифіковано. Ці письмові зводи 

отримали назву варварських правд (Lex — Закон). 

Феодальна роздробленість періоду сеньйоріальної (ленної) і, зокрема, 

станово-представницької монархії в країнах Західної Європи обумовила таку 

рису, як партикуляризм у праві, зумовлений тривалим збереженням в якості 

джерела права звичаю.  

У Франції особливості виразу правових норм в окремих частинах країни 

знайшли відображення в тому, що Франція умовно була розподілена на дві 

частини — Південь і Північ, які чітко визначилися до XIII століття. Південь 

Франції, що входив колись до складу Римської імперії, називався країною 

писаного права. Там продовжувало діяти римське право, що регулювало більш 

розвинуті економічні відносини. Багаточисельні місцеві кутюми на півдні 

використовувалися як додаткове джерело до чинного римського права.  

На півночі Франції навпаки, протягом декількох століть ніяких загальних 

юридичних пам’яток не існувало. Панування звичаїв у даному регіоні не 

перешкоджало застосуванню, у випадку їх неповноти або протиріччя, 

римського права, проте будь-якої самостійної ролі воно не відігравало.  

Схоже положення було й у Німеччині. У XI-XV ст. німецьке право 

характеризувалося утворенням багаточисельних і різнорідних правових укладів 

окремих територій або визначеного кола осіб. Відсутність єдиної судової 

системи призводила до того, що в різних судах застосовувалися різні правові 

норми.  

У тих німецьких землях, де була сформована центральна влада, укази і 

розпорядження правителів доповнювали старе звичаєве право німецьких 

племен, що колись жили в межах області, і утворювали так зване «земське» 

право — «ландрехт». У ландрехт входили як постанови про земський мир і 

привілеї, так і загальні для всього населення даної землі норми, за якими воно 

позивалося в судах графств і сотень.  

Проте розвиток феодальних відносин, початок централізації держав 

обумовили необхідність в писаних джерелах права. Починаючи з XI ст., мали 

місце намагання викладу звичаїв у вигляді збірників. Серед перших такого роду 

кодифікацій слід назвати «Звичаї Барселони» (1068 р.), роботу міланського 

вченого Умберто де Орто під назвою «Звичаї феодів», у якій автор по суті 

вперше зробив спробу систематичного викладу звичаєвого феодального права. 

Більш пізній період зазначений появою інших приватних записів 

правових звичаїв із спробою їх теоретичного осмислення. Наприклад, у Франції 

найбільше відомими приватними кодифікаціями були: «Великий збірник 

звичаїв Нормандії» 1255 р.; «Великий збірник звичаїв Франції» 1389 р.; а 

найбільшою популярністю користувалася книга «Кутюми Бовезі» 1282 р., 

упорядник якої Бомануар вважається першим за часом теоретиком 

французького права. У XIV-XV ст. приватні збірники звичаїв з’явилися майже 

у всіх провінціях.  

У Німеччині також проводився запис партикулярного права. Це так звані 

«Правові книги». Найбільшою популярністю користувалося «Саксонське 
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дзерцало». Воно було складено (записано) у 1221-1235 рр. вченим-суддею 

лицарського походження Ейке фон Репкофим.  

Всі зазначені роботи офіційного характеру не мали, не були обов’язкові 

для застосування і використовувалися для регулювання достатньо великого 

кола суспільних відносин на окремих територіях.  

Партикуляризм феодального права проявлявся також у наявності 

сукупності норм, що регулювали певне коло суспільних відносин, наприклад, у 

міському житті — т.зв. міське право, або в церковному житті — т.зв. 

церковне (канонічне) право.  

Міське право.  

З розвитком міст тут з’явилися власне міські суди, що спочатку 

розглядали ринкові суперечки, але поступово починали охоплювати своєю 

юрисдикцією все населення міста і тим самим обмежували застосування 

ленного і двірського права в містах. Практика міських судів виробила особливе 

«міське» право, що існувало вже в XII столітті. Найбільшу популярність у 

Європі одержали системи Любекського і Магдебурзького права.  

Канонічне право займало особливе місце у процесі формування 

загальноєвропейської правової культури в середньовіччя. Воно виникло 

спочатку як право християнської церкви в цілому. Потім, після розколу церкви 

склалися дві самостійні гілки канонічного права. У Західній і Центральній 

Європі канонічне право поширювалося під егідою католицької церкви. Східна 

гілка канонічного права, що оформилася в рамках греко-православної церкви, 

як уже відомо, діяла у Візантії й у низці країн Південно-Східної і Східної 

Європи, але не мала тут такого авторитету, як канонічне право на Заході.  

Велика значимість норм канонічного права у західноєвропейському 

суспільстві визначалася наступними чинниками: 

- воно розроблялося і підтримувалося могутньою римсько-католицькою церквою і 

папством; 

- відрізнялося універсальністю й екстериторіальністю, оскільки його 

норми діяли у всіх країнах, що прийняли католицизм.  

Рецепція (від лат. receptio — переймання, засвоєння) римського права 

— ще одна характерна риса західноєвропейського континентального права. 

Запозичення багатьма європейськими країнами права, яке діяло ще у 

Стародавньому Римі було обумовлено, по-перше, розкладом феодальних 

виробничих відносин і зростаючою міццю міської буржуазії, яка надавала 

особливого значення регулюванню зобов’язальних, договірних відносин. 

Закріплене в збірниках кутюмів феодальне право, засноване, у першу чергу, на 

земельних відносинах, не містило передумов для регулювання договірного 

права, яке постійно ускладнювалося. У той же час ці передумови містили в собі 

римське право. Воно давало готові формули для юридичного виразу 

виробничих відносин товарного господарства, яке розвивалося.  

Друга причина впливу римського права, що посилювався, полягала в 

тому, що королі, знаходили в ньому державно-правові положення, які 
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обгрунтовували їхні претензії на абсолютну та необмежену владу і 

використовували їх у своїй боротьбі з церквою і з феодальними сеньйорами.  

Третьою причиною було підвищення теоретичного інтересу до 

римського права внаслідок широкого звернення епохи Відродження до 

спадщини античного світу, яке було викликано критичним ставленням 

буржуазії до феодалізму і переоцінкою цінностей.  

З посиленням королівської влади усе більш важливе місце почали 

займати законодавчі акти королів. У Франції це постанови, ордонанси, 

едикти, накази, декларації та ін. Починаючи з Пилипа Красивого (кінець XIII — 

поч. XIV ст.) королівські акти, частіше за все, стали називатися ордонансами.  

До середини XVI ст. королівських ордонансів накопичилося так багато, 

що Генеральні штати неодноразово вимагали від короля їх кодифікації з 

метою усунення плутанини і протиріч у законодавстві. У зв’язку з цим, відомим 

юристом Бриссоном була підготовлена велика робота, яка згодом стала відома 

під назвою Кодекс Генріха III. Опублікований як приватний твір (в 1587 р.), 

Кодекс користувався великим авторитетом у судах. У XVII ст., особливо за 

часів короля Людовика XIV, кодифікаційні роботи досягли більш високого 

рівню. Цивільним ордонансом 1667 р. вводився однаковий порядок розгляду 

приватноправових суперечок. До нього безпосередньо примикали ордонанс 

1672 р., що встановив власну комерційну юрисдикцію для осіб купецького 

стану, Торговий ордонанс (1673 р.) присвячений правилам торгових справ і 

вирішенню торгових суперечок. Ордонансом 1669 р. врегульовано єдиний 

порядок використання вод і лісів у королівстві, що визнавалися такими, які 

знаходяться під заступництвом і в привілеї короля. Декілька спеціальних 

законів систематизували порядки стягнення одного з основних податків — 

габелі, іпотечної застави нерухомого майна. Морський ордонанс 1681 р. 

встановлював порядки в королівському флоті, взаємні права й обов’язки 

моряків.  

Найбільш важливе значення мав Карний ордонанс 1670 року. Тут 

встановлювалася оновлена кримінально-слідча і судова процедура. Вперше по-

новому дана була вся система норм королівського карного права.  

За традицією вважалося, що королівські ордонанси не можуть втручатися 

в регулювання приватноправових відносин. Проте, в XVII ст. законодавче 

регулювання вторглося й у цю сферу. Корона закріпила за собою безумовне 

право на десятину від усіх рудників, що розроблялися, навіть у приватних 

землях.  

Було також порушено виключне право сеньйоріальної власності і прав 

дворянства, із тим щоб підвищити прибутки корони від продажу маєтків 

феодалів, що розорилися, що пустують, на користь багатих. Прагнення до 

втручання королівського законодавства в усі сфери правових відносин, хоча і 

викликало загальне невдоволення правовою політикою корони, все ж таки 

ламало давні традиції кутюмного права і ставало однією з важливих передумов 

створення національної системи права.  
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У Німеччині законодавча влада імператорів була досить слабкою. 

Засноване на ній «імперське» право торкалося тільки окремих питань: земський 

мир, тобто видання постанов, спрямованих на боротьбу з чварами феодалів, 

устрій королівської влади, надання мандатів і привілеїв окремим особам тощо.  

В той же час слід зазначити, що Німеччина є батьківщиною практично 

першого в Європі спеціального кримінально-процесуального кодексу, який мав 

офіційну назву «Карна конституція Карла V» (1532 р.). Створення цієї 

кодификації було пов’язане з імперською судовою реформою, спробами зжити 

застарілі феодальні звичаї й уніфікувати правозастосування хоча б у тих 

справах, у яких імперська влада була найбільше зацікавлена, а саме у карних.  

Право Англії. 

На відміну від партикулярного права континентальної Європи, в Англії, 

починаючи з XII ст., відбувався процес утворення специфічної правової 

системи, що отримала назву «загального права». Суть «загального права» 

полягала в тому, що роз’їзні королівські суди, які отримали перевагу над 

судами графств, сотень і феодалів, вирішували справи, керуючись «правом 

країни», тобто сукупності норм звичаєвого, нормандського й 

англосаксонського права.  

У своїй діяльності вони керувалися і попередніми рішеннями судів, і 

вказівками, що містилися в королівських указах, які видавалися за плату 

особам, що зверталися за судовим захистом. На початку XIII ст. «укази» були 

настільки багаточисельні, що це обумовило появу збірника «Реєстр указів», 

який представляв собою як би неофіційний довідник з загального права і який 

постійно поповнювався новими указами. Королівські укази по судових справах 

у XII-XIII ст.ст. відіграли значну роль в утворенні англійського «загального 

права», але основним його джерелом залишались рішення королівських судів. 

«Загальне право» — це практика королівських судів, закріплена в судових 

протоколах. З самого початку діяльності королівських судів в них велися 

записи справ. Протоколи суду називалися «свитки позовів», і посилання на 

справи, що містилися в них, підтверджувала наявність того або іншого правила 

або принципу в англійському праві.  

Право справедливості На кінець XIV ст. «загальне право» було настільки 

заформалізоване, що знайти гарантований захист порушених прав було вкрай 

складно. Зростала кількість незадоволених судами людей. Вони почали 

звертатися за допомогою безпосередньо до короля, оскільки монарх виступав 

гарантом «громадського миру і справедливості». Спочатку петиції по судових 

справах розбиралися самим королем у Раді, минаючи різного роду 

формальності. Споконвічною особливістю королівського суду було те, що тут не 

вважали суттєвим для справи розподіл людей на станові категорії і 

відмінності, які випливали із станового статусу прав. Король надавав привілей 

на власний суд, керуючись тільки уявленнями про справедливість даної 

вимоги, рівної для всіх станів.  

На початок XV ст. кількість звернень за справедливістю збільшилася 

настільки, що король передав обов’язки розглядати ці справи лорду-канцлеру. У 
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1474 р. від імені самого канцлера, минаючи традиції «загального права», 

з’явився перший наказ про захист порушених прав.  

У його правилах на перший план висувалося не дотримання юридичної 

традиції, а дійсний захист порушених прав. Право справедливості впливало на 

розвиток норм, які регулювали захист приватних прав і комерційних інтересів, 

тим самим відгукуючись на настійні потреби соціального розвитку. Воно 

захищало міське населення, молоду буржуазію від багатих землевласників — 

феодалів.  

На початок XVII ст. правила судів справедливості затвердилися так само 

міцно, як і «загальне право». Вони були частково закріплені в парламентських 

біллях. Але ще більше значення для оформлення норм судів справедливості в 

жорстку систему мала доктрина обов’язковості судового прецеденту, тобто 

зв’язаності судів попередніми рішеннями. Суть цього загального правила 

полягає в тім, що: 

1) рішення Палати лордів обов’язкові, як прецедент, для всіх інших судів; 

2) рішення Апеляційного суду обов’язкові для всіх нижчестоящих судів і 

для самого цього суду, окрім вироків з кримінальних справ;  

3) рішення високих судів, насамперед, Вестмінстерських, обов’язкові для 

нижчих судів і рекомендаційні для наступної юстиції від імені корони.  

Для судово-правової системи Англії вже з часу її формування був 

характерний дуалізм: 1) наявність «загального права» і 2) «права 

справедливості», кожне з яких спиралося на власні заснування і традиції. Ця 

двоїстість не була ліквідована правовою політикою централізованої монархії. 

Більш за те, вона закріплювалася законодавчо, а також у силу традиції. 

Найважливішим носієм цієї традиції стало правило судового прецеденту, 

обов’язкового для судів поряд із законами. Все це обумовило найголовніші 

особливості історичного англійського права порівняно з правом інших країн 

континентальної Європи.  

Стосовно рецепції римського права слід зазначити, що вона певною 

мірою торкнулася й Англії. Але як складовий елемент римське право не 

увійшло в англійське «загальне право», хоча і мало вплив на розвиток 

юридичних доктрин у XII і XIII ст., коли закладалося підґрунтя «загального 

права». Римське право позначилося на правовому положенні вілланів (селян), на 

відмінностях між особистим і речовим правом, на правовому режимі рухомих 

речей і деяких інших інститутів. Проте дійсного практичного значення римське 

право в Англії не мало.  

Підсумовуючи викладене про феодальне право, ми бачимо, що за рівнем 

свого розвитку існувало два типи права: візантійське і західноєвропейське. 

Останнє, засноване на правових звичаях, скоріше нагадувало давньосхідне або 

ранньоантичне право. У цьому виявилася та закономірність, що зміст права 

обумовлюється рівнем соціально-економічного, політичного, духовного 

розвитку суспільства. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 
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У західноєвропейському суспільстві було втрачено багато елементів 

правової культури й навіть писемності, що одержали колись широкий розвиток 

в античному світі, а тому й сама усна форма, в якій тривалий час виражалися 

звичаї, була практично єдино можливою. Але за декілька століть в країнах 

Західної Європи відбувається порівняно плавний і безболісний перехід від 

варварських (племінних) правових звичаїв до феодальних правових звичаїв, на 

основі яких вимальовувались контури майбутніх національних правових 

систем. На їх базі виникатимуть майбутні великі світові правові системи (сім’ї 

права) — континентальна (романо-германська) й англосаксонська з їх 

специфічними і несхожими правовими інститутами. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Незважаючи на характерну, особливо для визначених періодів 

західноєвропейського середньовіччя, розосередженість політичної влади, 

головним інститутом у політичній системі все в більшій мірі ставала держава. Її 

політичне значення й вага визначалися тим, що королівська влада, навіть в 

епоху глибокої феодальної роздробленості, була єдиним загальновизнаним 

представником країни й народу в цілому. Закріплюючи феодальні форми 

поземельної власності, станові привілеї феодалів, середньовічна держава, як 

будь-яка інша держава, здійснювала загальносоціальні функції (підтримка 

миру, традиційного правового порядку тощо.). В середні віки в країнах Західної 

Європи склалася й набула загальносоціальної цінності національна 

державність, що при всіх її розходженнях у різних країнах стала стрижнем 

єдиної європейської культури й цивілізації. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на  

періоди, які пройшов у своєму розвитку феодалізм в Європі та з ім’ям якого 

вождя із роду Меровінгів пов’язано виникнення ранньофеодальної держави у 

франків. 

1. У якому столітті виникла Англія, як ранньофеодальна держава в 

результаті об’єднання семи англосаксонських королівств під верховенством 

Уесекса? 

2 Із представників яких трьох станів склалися станово-представницькі 

збори у Франції? 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Ця лекція має таку мету: 

 ознайомитися з особливостями державно-правового розвитку країн 

Сходу в Середні віки, розкрити значення Арабського халіфату і ісламського 

права в розвитку державності країн Близького Сходу; 

 

ВСТУП 

Розвиток країн Сходу у Середні віки відбувався відмінними від Західної 

Європи шляхами. 

До найхарактерніших рис, притаманних східному суспільству можна 

віднести наступні: 

- абсолютний примат колективних, общинних, державних інтересів над 

індивідуальними; 

- значне одержавлення економічного життя та відсутність або 

нерозвиненість інституту приватної власності; 

- деспотичний (в окремих випадках - теократичний) тип влади 

(соціально-політичний монізм); 

- егалітарна і регламентаційна соціальна етика; 
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- етико-нормативна і суспільно-легіслативна (суспільно-законодавча) 

функція релігії (притаманна усім східним конфесіям – іудаїзму, ісламу, 

буддизму, конфуціанству, російському православ’ю тощо). 

Це і обумовила відмінність магістральних шляхів Сходу від Заходу.  

Ми розглянемо найбільш потужні державні і правові структури, що існували в 

період Середніх віків на Сході – Арабський халіфат, Японія та Китай. 

 

І. АРАБСЬКИЙ ХАЛІФАТ 

Теократична держава, що утворилася у VІІ ст. на теренах Аравійського 

півострову. Утворення держави було тісно пов’язано з формуванням в 

середовищі арабських племен монотеїстичної релігії – ісламу.  

ІСЛАМ (араб. – покірність) – одна з трьох світових релігій. Виникла у 

Західній Аравії у VІІ ст. Засновником І. вважається Мухаммед (Магомет). 

Крім Мухаммеда І. визнає й інших пророків (Муса, Худ, Мар’ям, Сулейман, 

Дауд, Іса та інші). Віровчення І. викладено в Корані – священній книзі 

мусульман. Головними догматами І. є визнання єдиним богом Аллаха, а пророка 

Мухаммеда – його посланцем; вчення про цілковиту залежність всього 

існуючого від волі бога, який наперед визначає долю кожної людини.  

Мусульмани поділяються на сунітів (див. сунізм) та шиїтів (див. шиїзм). І. є 

формою релігії, способом життя, засобом регулювання суспільних, політичних 

відносин, державно-правового та сімейно-побутового життя. Особливістю І. 

є наявність шаріату. За кількістю послідовників І. є другою (після 

християнства) релігією в світі. Поширений у понад 120 країнах світу. Є 

державною релігією в Алжирі, Афганістані, Бангладеш, Бахрейні, Джібуті, 

Єгипті, Ємені, Західній Сахарі, Іраку, Йорданії, Катарі, на Коморських 

Островах, у Кувейті, Лівії, Мавританії, Малайзії, Марокко, ОАЕ, Омані, 

Саудівській Аравії, Сенегалі, Сомалі, Тунісі та ін. Існує розгалужене коло 

міжнародних ісламських організацій (Всесвітня ісламська ліга, Всесвітній 

ісламський конгрес, Організація ―Ісламської конференції‖ та ін.).  

Наприкінці VІ – на початку VІІ ст. на теренах Аравійського півострову 

мешкали численні арабські племена. Більшість з них були кочовиками, що 

мешкали в умовах родоплемінного ладу. І лише на незначній частина 

півострову існували доволі слабкі державні утворення. В означений період 

відбуваються відчутні соціальні та економічні зрушення в арабському 

суспільстві. В первіснообщинних спільнотах (бедуїнських племенах) 

розпочався процес розкладу  родоплемінних інститутів. Цілком явними стали 

соціальна та майнова диференціація, що не могло не привести до загострення 

соціальних конфліктів, які нерідко набували форми релігійного або етнічного 

протистояння. Численні війни виснажували арабське суспільство й загрожували 

його існуванню.  

В цих умовах з’явилася сила, яка сприяла замиренню арабських племен 

та їх консолідації. Такою силою став іслам. Його засновником вважається 

Мухаммед ібн Абдаллах (бл. 570 – 632 рр.). Іслам цілком відповідав потребам 

тогочасного арабського суспільства. саме на його основі було утворено 
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надплемінне утворення  - община Мухаммеда, яка базувалася не на 

родоплемінній приналежності, а на приналежності до ісламу. Сам Мухаммед 

був не тільки проповідником нової віри, а й верховним правителем, суддею та 

військовокомандуючим. Створення держави супроводжувалося чисельними 

війнами. У 630 р. прибічники ісламу захопили Мекку, що сприяло утворенню 

єдиної держави. За своєю сутністю вона була теократичною.  

Наступники Мухаммеда продовжили розбудову держави та поширення 

ісламу, що відбувалося шляхом створення централізованої деспотичної 

держави на чолі з халіфом й загарбницьких війн – джихаду (ДЖИХАД (араб. – 

війна за віру) – 1) ―священна війна‖ мусульман проти іновірців. Смерть у такій 

війні вважається почесною; 2) зусилля спрямовані на поширення ісламу. Інша 

назва – газават).  

ХАЛІФ, КАЛІФ (араб. – наступник, спадкоємець) – у деяких 

мусульманських країнах – титул правителя, який поєднує духовну та світську 

владу. Перші Х. вважалися наступниками пророка Мухаммеда, намісниками 

Аллаха. Мали вищу світську владу – емірат (2) та духовну – імамат (3). З Х ст. 

Х. перетворилися на мусульманських першосвященників.   

ХАЛІФАТ – мусульманська теократія на чолі з халіфом. З Х ст. в Європі 

Х. називали державу, що утворилася внаслідок арабських завоювань у VІІ - ХІ 

ст. Х. також формально вважалася Османська імперія. Після її розпаду, у 

1924 р. інститут Х. було офіційно скасовано. Однак до сьогодення окремі 

ісламські політичні діяч висувають ідею створення Х., як єдиної для всіх 

мусульман держави. В деяких мусульманських країнах організація та 

функціонування вищих державних органів зазнає впливу концепції Х., як 

ісламської форми правління. 

Протягом VІІ – VІІІ ст. араби здійснили низку завоювань утворивши величезну 

імперію, що обіймала терени Ближнього і Середнього Сходу, Середньої Азії, 

Закавказзя, всієї Північної Африки і Піренейського півострову в Західній 

Європі. Ця держава отримала назву Арабський халіфат.  

Однак така величезна держава як єдина політична система не могла 

існувати довго. Вже у VІІІ ст. розпочався розпад імперії. на його уламках 

утворювалися самостійні або напівсамостійні емірати – Кордовський, 

Каїрський, Багдадський, Аглабідів та інші держави.  

ЕМІРАТ – 1) в деяких мусульманських країнах Азії та Африки держава, 

очолювана еміром. У ХVІІІ – на початку ХХ ст. Е. називалася Бухарська 

держава; 2) світська влада халіфа.   

У Х ст. халіфи остаточно втратили статус політичних правителів і 

перетворилися на першосвященників, тобто керували тільки релігійним життям 

мусульман. У 1055 р. Багдад, який був столицею халіфату  був захоплений 

турками-сельджуками, а в ХІІІ ст. залишки Арабського халіфату були знищені 

монгольським завойовниками Чингізхана.   

Суспільний лад.  

Особливістю суспільного ладу Арабського халіфату була відсутність чіткого 

станового розподілу суспільства (на відміну від середньовічної Європи). Тут 
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все населення поділялося за конфесійною ознакою – мусульмани та не 

мусульмани.   

До соціальної верхівки відносилися нйближче оточення халіфу (родичі, 

вищі державні службовці, військовоначальники, місцева знать, верхівка 

духівництва). Вони зосереджували в своїх руках владні повноваження. Основну 

масу мусульманського населення становили селяни-общинники та міщани 

(ремісники, купці, наймані робітники). Слід зазначити, що вони знаходилися в 

різній ступені залежності від правлячої верхівки (наприклад, у борговій 

залежності), але в мусульманських країнах ніколи не було кріпацтва, як форми 

позаекономічного примусу. Не могли мусульмани бути й рабами. Становище 

соціальних низів було доволі важким. Кожен мусульманин сплачував харадж 

(ХАРАДЖ – державний поземельний податок у країнах Середнього та 

Близького Сходу у Середні віки та в Новий час. Уперше запроваджений 

Сасанідами (династія правителів Ірану в 224 – 651 рр.). В Арабському халіфаті 

спочатку стягувався з не мусульман, а пізніше з усього населення). 

Міста на Сході не відігравали тієї ролі, що й на Заході. Це пояснюється низьким 

рівнем суспільного розподілу праці. Ремісники знаходилися під жорстоким 

контролем держави. Правовий статус міщан нічим не відрізнявся від правового 

статусу сільських мешканців. Не існувало й особливого міського права. Тому 

на Сході, на відміну від Західної Європи, міста не стали осередками прогресу.  

Значну частку населення Арабського халіфату становили не мусульмани - 

зімміє. Вони зазнавали значних утисків. Вони не мали права укладати шлюби з 

мусульманами, не могли мати рабів мусульман, носили особливий одяг, 

сплачували особливий податок - джизью (ДЖИЗЬЯ – в державах 

мусульманського Сходу подушний податок, що сплачувало не мусульманське 

населення) тощо.  

Нижчою категорію населення становили раби. Їх праця широко 

використовувалася як державою так і приватними особами.  

Характерною рисою було домінування державної, колективної (общинної 

власності). Приватна власність на основні засоби виробництва (земля, вода 

тощо) була нерозвиненою. Їх можна було отримати лише в мовну власність 

(пожиттєву або тимчасову) за службу (ікта). Приватна власність становила 

лише незначну частку. Це так званий мульк. Окрему частку власності 

становили вакфи (ВАКУФ, ВАКФ (араб. – відрахування) – в мусульманських 

країнах – нерухоме майно (земля, караван-сараї, крамниці, лазні, млини тощо), 

що надається державою або передається як пожертва (заповіт) на потреби 

якоїсь добродійної чи релігійної установи. Не обкладається податком й не 

підлягає відчуженню. Останнє було можливим лише у випадку припинення 

існування організації (юридичної особи) на користь якої було встановлено В. В 

такому випадку він переходить до спадкоємців засновника В. Відчуження було 

можливим також в тих випадках, коли в разі не продажу В. міг зазнати 

збитків або втратити прибутки. Пожертва у формі В. вважалася 

богоугодною справою. Вакуфне майно було головним джерелом існування шкіл, 

мечетей, духовенства, доброчинних установ. Акт встановлення В. 
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здійснювався добровільною заявою в присутності каді й закріплювався 

відповідним документом (вакфнаме). Управління В. здійснював муттаваліям, 

якого призначав засновник або каді).  

Державний лад. 

Арабський халіфат представляв собою теократичну централізовану 

державу на чолі з халіфом. Його влада мала деспотичний характер. Халіф 

вважався власником усіх земель в державі, главою держави, вищим світським 

та духовним правителем мусульман (емірат – світська влада, імамат – духовна 

влада). Влада халіфа була спадковою. На систему вищих органів влади в 

халіфаті мав вплив державний механізм Ірану.  

Вищим посадовцем халіфату вважався візир. Він безпосередньо 

здійснював управління відомствами – диванами (ДИВАН (перс. – державна 

рада) – 1) в мусульманських країнах в середні віки – податково-фінансові 

органи. Термін Д. також використовувався для позначення й інших державних 

установ (зокрема, в Османській імперії та деяких інших країнах – державна 

рада): фінансовим, військовим, обліку земель, іригаційних робіт, внутрішніх 

справ, чиновників. Крім того існувала ціла когорта вищих посадовців, які 

контролювали окремі галузі: наглядали за чиновниками, майном халіфа, 

керували поліцією, гвардією, охоронцями халіфа, поштою. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Вся держава поділялася на провінції. Управляли ними зазвичай намісники 

халіфа – еміри (ЕМІР (араб. – повелитель) – в мусульманських країнах Сходу 

титул правителя рівнозначний князю. У арабів – полководець. Після поширення 

ісламу Е. – правитель, який поєднує духовну та світську владу, намісник халіфа 

на завойованих територіях. В Афганістані титул Е. носили п. Вони керували 

збройними силами та адміністративно-фінансовими органами). Дрібніші 

адміністративно-територіальні одиниці управлялися переважно на основі 

місцевих звичаїв. На теренах Аравії місцеві урядовці називалися шейхами 

(ШЕЙХ (араб. – старий) – 1) титул правителів князівств та вождів кочових 

племен Аравії; 2) глава мусульманської секти; 3) у деяких народів Близького та 

Середнього Сходу – староста селища; 4) шаноблива назва поважної людини). 

 

ІІ. ІСЛАМСЬКЕ ПРАВО, ШАРІАТ 

МУСУЛЬМАНСЬКЕ ПРАВО – одна з основних правових систем світу. 

Побудована на релігійно-етичних настановах ісламу. Синонім поняття шаріат 

(ШАРІАТ (араб. – прямий, правильний шлях; обов’язкові приписи; право; 

закон) – комплекс обов’язкових для мусульманина норм та приписів, які 

визначають переконання, цінності особи, а також регулюють поведінку члена 

мусульманської общини. Мусульманська концепція права дає різні трактування 

поняттю Ш. Панує думка, що Ш. містить в собі релігійну догматику, ісламську 

етику та практичні норми. Останні регулюють порядок виконання релігійних 

обрядів та всі інші світські взаємовідносини мусульман. В більш вузькому 

розумінні Ш. містить в собі лише  практичні норми. Немає єдності і щодо 
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характеру нормативної бази Ш. На думку одних богословів Ш. обмежується 

приписами Корану та Суни в їх буквальній формі. Інші включають до нього 

також фікх. Ш. часто називають мусульманським правом, коли термін право 

використовують не в суто юридичному, а в загальносоціальному розумінні. В 

деяких мусульманських країнах Ш. проголошено основним джерелом 

законодавства). В загальних рисах сформувалося у VІІ – ХІІ ст. в Арабському 

халіфаті. Посідало провідні позиції в мусульманських країнах середньовіччя та 

Нового часу. М.п. діяло універсально, регулюючи питання особистого статусу, 

майнові, поземельні, торговельні, податкові, фінансові відносини. М.п. 

застосовувалося також для регламентації діяльності та структури деяких 

державних інститутів (судів, поліцейських органів тощо). За своєю сутністю 

М.п. є релігійним. На початковому етапі воно було злито з релігійною 

догматикою ісламу та мусульманською мораллю. Лише близько Х ст. 

відбувається правознавство почало відокремлюватися від теології і відбулося 

утворення мусульманських правових шкіл – мазхабів (МАЗХАБИ (араб. – 

путь) – мусульманські релігійно-правові школи. Виникли в VІІІ ст. в 

Месопотамії та Аравії. М. тлумачать священні джерела мусульманського 

права. Розбіжності між М. полягають у розумінні застосування кіяса, іджми, 

можливостей трактування Суни та використання в судових рішеннях 

елементів звичаєвого права).  

М.п. поділяє усіх людей на правовірних (мусульман) та невірних (не 

мусульман), що визначає правовий статус особи. Вважається, що усі 

мусульмани наділені рівними правами. Вони звільнялися від деяких видів 

податків та мали привілеї у кримінальному праві. Лояльні іновірці вважалися 

такими, що знаходяться під заступництвом мусульман. У соціально-

економічній та політичній сферах М.п. закріплювало різні варіанти східної 

деспотії. Шлюбно-сімейні положення М.п. закріплюють залежне положення 

жінки в сім’ї. Дозволялася полігамія (багатоженство): правовірний може мати 4 

законні дружини та необмежену кількість наложниць одночасно. Шлюб з боку 

чоловіка у М.п. розривався легко. Жінка могла вимагати розлучення лише через 

суд згідно із чітко визначеними підставами. Злочин у М.п. невіддільний від 

гріха. Особливу групу становлять злочини проти релігії.  

Всі злочини в мусульманському праві поділялися на три розряди: 

- злочини проти релігії та держави. Це відступництво від ісламу, 

заколот, бунт, непокора владі, а також крадіжки, вживання алкоголю та 

перелюб; 

- злочини проти особи. відповідальність за ці злочини ґрунтувалася на 

принципі кровної помсти та відплати; 

- злочини, покарання яких не визначені.  

Судовий процес носив звинувачувально-змагальний характер. Каді 

розглядав справи одноосібно. Різниці у процедурі розгляду кримінальних та 

цивільних справ не було. Суд відбувався публічно в мечетях. Доказами 

вважалися зізнання, свідчення свідків, клятва. М.п. передбачало наступні види 
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покарання: різні види смертної кари, каліцтво, побиття, ув’язнення, штрафи, 

конфіскації, заслання.  

Відносно повільний розвиток мусульманського світу обумовив той факт, 

що М.п. до ХІХ ст. в більшій чи меншій мірі відповідало потребам суспільства.  

З другої половини ХІХ ст. М.п. зазнало суттєвих перетворень. Експансія 

іноземного, переважно європейського, капіталу, політичний та ідеологічний 

вплив Заходу, зародження капіталістичних відносин в країнах мусульманського 

Сходу, емансипація національної буржуазії та інші чинники обумовили помітні 

зміни в найбільш розвинутих мусульманських країнах. М.п. в нових умовах не 

відповідало потребам суспільства. Внаслідок цього воно поступово втрачає 

позиції на користь законодавству, що базується на рецепції 

західноєвропейських систем права. Найбільш радикальними ці зміни були в 

Єгипті, де було розроблено за західноєвропейськими зразками (головне 

французькими) та запроваджено цивільний, торговельний, кримінальний, 

морський та кримінально-процесуальний кодекси. М.п. в Єгипті було обмежене 

регулюванням відносин особистого статусу та правового становища вакуфу. На 

початок ХХ ст. тільки в деяких країнах Аравійського півострову та Перської 

затоки М.п. діяло в своєму традиційному вигляді. Усі інші країни відмовилися 

від М.п. як основної правової форми. Правові системи найбільш розвинутих 

арабських країн будувалися або на романо-германській (Єгипет, Сирія, Ліван, 

країни Магрибу),  або на англосаксонській (Ірак, Судан) системі права (Англо-

американська правова система, Романо-германська правова система). М.п. має 

чинність переважно в шлюбно-сімейних, спадкових та деяких інших 

відносинах. Разом з тим в жодній мусульманській країні М.п. не втратило свого 

впливу повністю (за виключенням хіба що Туреччини). В деяких країнах, 

внаслідок підсилення фундаменталістських тенденцій, спостерігається 

відновлення чинності М.п. Прикладом може слугувати Афганістан, в період 

панування талібів.  

Джерела права. 

Головним джерелом М.п. є Коран. КОРАН (араб. – читання, декламація) 

– головна священна книга мусульман. Містить догматичні, правові та релігійні 

тексти, що складають головні засади ісламу. У К. регламентовано релігійні 

обряди, моральні приписи, правові настанови, визначено традиції та звичаї, 

побутову поведінку мусульман. К. є записом проповідей виголошених пророком 

Мухаммедом в Мекі та Медині  у 610 - 632 рр. За життя Мухаммеда К. існував 

в усній формі. У 653 – 654 рр. записи одкровень Мухаммеда було зведено в 

єдиний список, проголошений священним. К. складається із 114 розділів, які 

називаються сурами. Кожан сура поділяється на аяти. З метою однозначного 

розуміння та інтерпретації К. утворилися традиції тлумачення його тексту – 

тефсири (тафсири). Кожна законодавча школа в ісламі має свій тефсир. 

Тефсири створюються мусульманськими теологами й у наші дні, для 

розв’язань політичних питань (наприклад, тефсир реформістів, тефсир 

фундаменталістів тощо).  Приписи, що містяться в К., разом з положеннями 

Суни є основою шаріату. У К. містяться положення і норми мусульманського 
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права щодо шлюбно-сімейних взаємин, означені права й обов’язки чоловіка та 

жінки в суспільстві, процедура оформлення майнової спадщини і права 

власності, ставлення мусульман до іновірців (християн та іудеїв). Ісламська 

концепція права  вимагає, щоб точні норми К. не підлягали заміні на інші 

правила поведінки і обов’язково були реалізовані. Однак на практиці положення 

К. застосовувалися у тому вигляді, який їм надали різні школи фікху. Сучасне 

законодавство окремих мусульманських країн, що базується на шаріаті, 

закріплює деякі норми К.  

До Корану у формі джерела наприкінці УІІ ст. було додано Суну. СУНА 

(араб. – поведінка, звичай) – священний переказ вчинків та висловлювань 

пророка Мухаммеда викладений в оповіданнях (хадисах), які  вважаються 

зразком поведінки мусульман. С. в ісламі має значення джерела, що доповнює 

та тлумачить Коран. В С. викладено значну частину норм, які покладено в 

основу вчення різних шкіл фікху.  Створення С. відбулося у другій половині VІІ – 

на початку VІІІ ст.   

Розвивалося арабське суспільство. Відтак Коран та Суна незабаром вже 

не могли дати відповіді на всі ті питання, що поставали в суспільстві. Відтак 

додалися нові джерела права: іджма (ІДЖМА (араб. – спільне рішення) – в 

мусульманському праві спільна думка найбільш поважних правознавців. 

Разом з кіясом І. є важливим засобом вирішення правових питань і судових 

справ, якщо не вдається знайти відповідь в Корані або Суні. Відомі три 

різновиди І.: І. гласна – виголошена публічно; І. ділова – коли за схожих 

обставин, без попереднього обговорення, приймається однакове рішення; І. 

мовчазна – громадська думка, яка беззастережно сприймається як взірець) та 

кіяс (КІЯС – одне з джерел мусульманського права. Рішення юридичних 

справ за аналогією. Застосовується в разі відсутності відповідних положень 

в Корані, Суні та іджмі. К. дозволяє регулювати нові суспільні відносини. 

Обґрунтування методу К. було дано e VІІІ ст. юристом Абу Ханіфом та його 

послідовниками (ханіфітами). Проти застосування К. виступають ханбаліти 

та шиїти).  

МАДЖАЛЛА – кодифікація мусульманського права. Здійснена в 

Османській імперії у другій половині ХІХ ст. Діяла в більшості арабських 

країн, що входили до складу турецької держави (крім Єгипту). М. визначала 

питання правоздатності та її обмеження, регулювала багато питань цивільних 

правовідносин, процесу та судоустрою. В той же час М. допускала в деяких 

питаннях застосування положень різних шкіл мусульманського права.  

Правосуддя в мусульманському праві здійснює духівництво. Вищим 

суддею був халіф. Він міг розглядати будь-яку справу й виносити своє рішення. 

Важливе місце відводилося у судовій системі каді (КАДІ, КАЗІ, КАЗІЙ (араб. –

суддя) – суддя в країнах мусульманського світу, який розбирає ритуальні, 

моральні, шлюбно-сімейні та кримінальні справи, а також питання 

будівництва та експлуатації громадських будівель, шляхів, відрахування та 

розподілу пожертвувань. У своїх рішеннях спирається на закони шаріату та 

адату. Іноді К. виконують функції нотаріуса. Призначення на посаду К. та 
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його утримування здійснювалося халіфом або султаном. Для досягнення 

більшої самостійності дій К. часто відмовлявся від державної оплати своєї 

праці. Посада К. могла бути цивільною та військовою. Військовий К. оцінював 

вартість військової здобичі та регулював її поділ, вирішував питання 

військового судочинства тощо. З VІІІ ст. К.  носили спеціальний одяг). 

УЛЕМИ (араб. – учені) – 1) назва мусульманських богословів та вправних у 

казуїстиці правознавців; 2) практично все мусульманське духовенство, яке 

контролювало релігійні установи, судові органи, учбові заклади; 3) У. також 

називали тих, хто здійснив хадж (відвідування Мекки мусульманськими 

прочанами), вчителів, поважних людей.  

ФАКІХ (араб. - тямущий) – знавець мусульманського богословського 

права. В перші століття існування ісламу Ф., спираючись на приписи Корану, 

Суни та прецедентне право, розробляли норми життя мусульманської громади. 

Окрім теоретичних розробок вони брали участь у вирішенні проблем державної 

політики, різноманітних приватних питань. З часом Ф. утворили особливу 

суспільну верству. Основним видом їх діяльності було викладання права.  

ФЕТВА (араб. – думка, рішення) – у мусульман – письмовий висновок, 

зроблений знаним богословом в царині релігійно-юридичних питань. Базується 

на тлумаченні Корану, хадисах, шаріаті та збірках Ф. створених раніше. Ф. не 

має обов’язкового характеру для всіх віруючих.   

ФІКХ (араб. – глибоке знання, розуміння) – в мусульманській системі права 

означає правову доктрину – систематизовані знання щодо правил поведінки 

мусульманина  при виконанні релігійних обов’язків та у повсякденному житті 

(наприклад, шлюбно-сімейне право, стосунки з іновірцями, порядок молитов, 

правила побутової поведінки тощо). Містить в собі теоретичні положення і суто 

практичні настанови. Як система права з особливою лексикою і методом 

прийняття рішення Ф. почав формуватися у VІІІ – ІХ ст. в Арабському халіфаті. 

Був спрямований на заміну доісламських традицій та норм в захоплених 

арабами країнах. Ф. запозичив значну частку норм  римського, 

східнохристиянського, талмудичного та сасанідського права.  В Х ст. Ф. 

сформувався як релігійна дисципліна. З часом утворилося декілька місцевих 

мазхабів, які відрізняються в трактуванні деяких положень Ф. Наразі в 

мусульманських університетах викладаються чотири основні мазхаби Ф. В 

багатьох мусульманських країнах Ф. лежить в основі конституцій.  

ФІРМАН (перс. – наказ, веління) – указ халіфів Арабського халіфату, 

шахів Ірану, султанів Османської імперії та інших монархів в країнах Близького 

та Середнього Сходу.  

ХАДИС (араб. – повідомлення, оповідання) – стисла розповідь про 

висловлювання або вчинки пророка Мухаммеда. Складається із двох частин: у 

першій перераховано людей, що переказали Х. аж до людини, що особисто чула 

висловлювання пророка або бачила його діяння. У другій частині наведено саме 

оповідання. Х. – джерело права й релігійних настанов. Х. відібрані відомими 

теологами у ІХ – Х ст. й визнані вірогідними складають Суну. Х. становлять 

одну з основ мусульманського права.   
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ШАРІАТСЬКИЙ СУД -  орган правосуддя в мусульманських державах. Його 

організація, юрисдикція та процесуальні правила розгляду справ регулюються 

фікхом. Ш.с. утворилися в  період становлення мусульманської держави. З 

середини ХІХ ст. в більшості мусульманських країн відбулося утворення 

світських судів та запровадження законодавства європейського зразку, що 

призвело до зменшення ролі Ш.ст. Наразі в деяких державах (наприклад, у 

Єгипті, Тунісі, Лівії) Ш.с. ліквідовано. Однак в багатьох мусульманських 

країнах зберігаються або створюються самостійні Ш.с. У більшості випадків 

вони вирішують справи щодо особистого статусу мусульман – сім’я, шлюб, 

успадкування, піклування (наприклад, у Сирії, Іраку, Лівані, Йорданії). В 

Саудівській Аравії, Пакистані, Ірані та деяких інших країнах Ш.с. залишаються 

центральною ланкою судової системи.  

ШАХ (перс. – володар) – у деяких східних країнах титул монарха. 

Вперше був використаний в державі Сасанідів (династія іранських Ш. у 224 – 

651 рр.), пізніше – в державах Близького та Середнього Сходу, Делійському 

султанаті. В Ірані титул Ш. було скасовано ісламською революцією 1979 р.  

ШИЇЗМ (араб. – група прибічників) – один з двох основних (разом з 

сунізмом) напрямків в ісламі. Виник у VІІ ст. Поділяється на декілька сект 

(ісмаїліти, друзи, шейхіти, ассасини, хариджити). Прибічники Ш. – шиїти, 

визнають Коран, але заперечують більшість положень Суни і не визнають 

сунітських халіфів. Наразі шиїти становлять абсолютну більшість населення 

Ірану, більшість мешканців Лівану, Йємену та Бахрейну. Шиїтські общини 

існують практично у всіх мусульманських країнах. 

Китай. 

В своєму розвитку Середньовічний Китай був продовженням тих 

державно-правових процесів, що сягають своїм корінням ще в Стародавній 

Схід.  Вивчити самостійно.. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

В мусульманській системі право означає правову доктрину – 

систематизовані знання щодо правил поведінки мусульманина  при виконанні 

релігійних обов’язків та у повсякденному житті (наприклад, шлюбно-сімейне 

право, стосунки з іновірцями, порядок молитов, правила побутової поведінки 

тощо). Містить в собі теоретичні положення і суто практичні настанови. Як 

система права з особливою лексикою і методом прийняття рішення Ф. почав 

формуватися у VІІІ – ІХ ст. в Арабському халіфаті. Був спрямований на заміну 

до ісламських традицій та норм в захоплених арабами країнах. 

 

ІІІ. РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ І ПРАВА У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЯПОНІЇ 

Держава в Японії постала в ІІІ - ІV ст. Її утворення було обумовлено 

розкладом первіснообщинного ладу серед племен, що мешкали на теренах 

японських островів. Формування держави відбувалося навколо потужного 

племінного утворення Ямато ( ЯМАТО – племінний союз в Японії в ІІІ – ІV ст. 

з центром в районі сучасного міста Нара. На його основі постала рання 
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японська держава. Пізніше поняття Я. стало використовуватися для означення 

японської держави).  

Період формування єдиної держави в Японії тривав декілька століть. На 

чолі держави стояв імператор. Але влада його була номінальною. Досить 

швидко владні повноваження зосередилися в руках князів – дайміо. Імператор 

же був тільки першим священиком (в Японії панувала релігія сінто). У VІІ ст. в 

Японії підсилилися впливи з Китаю. Звідти було запозичену систему 

управління та ідеї буддизму й конфуціанства. У 645 р. відбувся так званий 

переворот Тайка. Очолив його принц Наканое. Йому вдалося приборкати 

свавільних князів (дайміо). Земля була проголошена власністю держави. Князі 

отримували землю в умовне володіння. Ця система нагадувала бенефіціарну в 

Європі. Утворилася в Японії і своя система васалітету. Тоді ж було створено 

централізовану систему державного управління у складі центральних та 

місцевих органів. Вищими державними органами були верховна державна рада, 

державний секретаріат та вісім відомств. Останні поділялися на відомства 

―ліве‖ і ―праве‖. До ―лівого‖ належали: відомство покарань, відомство скарбів, 

відомство двору та військове. До ―правого‖ – центральних справ, чинів, 

управління, ―народних справ‖. У 701 р. всі ці перетворення були закріплені в 

збірці законів, що отримала назву кодекс Тайхорьо.   
Разом з тим влада як і в попередні часи залишалася в руках аристократії. 

Фактично політична історія Японії в Середні віки може бути зведена до історії 

боротьби аристократичних кланів. У 1192 р. правителем країни було 

проголошено одного з аристократів Мінамото. Він став сьогуном (СЬОГУН – в 

Японії титул військово-феодальних правителів, які управляли державою від 

імені імператора. Останній був позбавлений будь-якої реальної влади. В руках 

С. фактично зосереджувалося все управління державою. Він очолював 

виконавчу та законодавчу владу, керував діяльністю фіскальних органів, 

командував збройними силами. Посада С. була спадковою. Її традиційно 

посідали представники наймогутніших феодальних князівських родів (дайміо). 

Існувало три династії С.: Мінамото (1192 – 1333), Асікага (1333 (1338) – 

1573) та Токугава (1603 – 1867). Останній С. був усунений від влади під час 

революції 1867 – 1868 рр.). В країні встановилася система управління, що 

отримала назву сьогунат (СЬОГУНАТ – особлива форма військово-феодальної 

диктатури в середньовічній Японії. Існувала в 1192 – 1867 рр. В період С. 

влада концентрувалася в руках сьогуна, який спирався на бакуфу (уряд).  

Адміністративний апарат знаходився під контролем військового стану (бусі). 

Не існувало розподілу між законодавчою та виконавчою владами).  

Було створено новий державний апарат – бакуфу. Він складався з трьох 

відомств: законодавчо-адміністративного, військового та судового.  

Верховна влада була зосереджена в руках сьогуна. Його посада була 

спадковою. Імператор ніякої реальної влади не мав. Існували імператорський 

двір, деякі імператорські органи державного управління, але це була фікція. 

Імператорам рекомендувалося вивчати мистецтва, історію, але ніяк не 

займатися політикою.   
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Однак і сьогунам не вдалося об’єднати країну. Вона залишалася 

поділеною на відносно самостійні князівства, які постійно між собою воювали.  

Острівне положення Японії обумовили відсутність зовнішньої агресії. 

(Лише у ХІІІ ст. Японії загрожували монголи, які здійснили дві спроби 

підкорити країну. Однак обидва рази зазнали невдачі). Це і обумовило той 

факт, що попри внутрішню слабкість держави вона зберігала свою незалежність 

і внутрішню єдність.  

Право вивчати самостійно.  

ТАЙХОРЬО – японський середньовічний звід права. Т. систематизував 

всі законодавчі акти від 646 до 700 рр. Створений у 701 р. Набув чинності у 702 

р. В наступні роки перероблявся і 718 р. з’явився під назвою ―Йоро ріцу рьо‖. 

Зазнав відчутного впливу китайської державно-правової традиції і зокрема 

постулатів конфуціанства. Складався з 953 статей. Т. містить закони щодо 

державного управління в центрі та на місцях, організації та діяльності 

державного апарату, структури та ієрархії чиновництва, повинностей, 

правового статусу різних категорій населення. Т. закріплював надільну систему 

землекористування, запроваджену реформою Тайка. Т. закріплював курс на 

централізацію держави та зміцнення влади монарха. Формально Т. мав чинність 

до епохи Мейдзі. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Верховна влада була зосереджена в руках сьогуна. Його посада була 

спадковою. Імператор ніякої реальної влади не мав. Існували імператорський 

двір, деякі імператорські органи державного управління, але це була фікція. 

Імператорам рекомендувалося вивчати мистецтва, історію, але ніяк не 

займатися політикою. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Однозначного розуміння того, які критерії лежать в основі 

середньовічного періоду в історії Сходу наразі немає. Існує думка, що 

хронологічно Середні віки на Сході тривали від ІІІ – V ст., коли на Афро-

Азійських теренах відбулися важливі соціокультурні зміни і до середини ХІХ 

ст., коли регіон зазнав впливу колоніалізму і розпочалися структурні 

перетворення в його межах. В основі середньовічного Сходу лежали не 

феодальні відносини, що були характерні для Європи. На Сході зберігалися ті 

базові принципи побудови держави і права, що були закладені ще в попередній 

період, тобто на Стародавньому Сході. Мінялася етнічна, релігійна мапа Афро-

Азійських теренів але не мінялася сутність держави і права. Як і тисячі років 

тому в їх основі лежали принципи східної деспотії. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

утворення держави з формуванням в середовищі арабських племен 

монотеїстичної релігії – ісламу. 
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1. Як звали засновника ісламу – сили, яка сприяла примиренню арабських 

племен та їх консолідації (бл. 570 – 632 рр.)? 

2. В якому столітті правознавство почало відокремлюватися від теології і 

відбулося утворення мусульманських правових шкіл? 

3. Яку назву мав японський кодекс 701 р. де були закріплені суттєві 

перетворення? 

4. Що обумовило відсутність зовнішньої агресії в Японії? 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Ця лекція має таку мету: 

 ознайомитися з причинами, рушійними силами,  основними 

етапами Англійської революції (1640-1660 рр.); розкрити закономірності і 

особливості нової історичної епохи в розвитку людської цивілізації – епохи 

громадянського суспільства, яка починає формуватися саме після цієї 
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історичної події; визначити сутність і соціальне призначення держави, її риси 

та принципи організації як держави нового типу порівняно з державою епохи 

станово-кастового суспільства.; 

 

ВСТУП 

У середині XVII ст. західна цивілізація вступає в нову епоху, яку 

історики називають Новим часом. Її зміст характеризується якісно новим 

станом людського суспільства, котре за своїм соціально-правовим характером 

стає громадянським. На відміну від попереднього суспільства, громадянське 

суспільство засновано на визнанні загальної правової рівності людей. Уперше в 

багатовіковій історії всі люди, незалежно від їх соціального походження і 

становища, юридично були визнані рівними учасниками громадського життя. 

Соціальними суб’єктами цього суспільства стають громадяни (звідси і 

походить назва.), котрі мають не тільки обов’язки, але й низку визнаних 

законом прав і свобод. Важливу роль в його становленні відіграли перші 

буржуазні революції (ХУІІ-ХУІІІ ст.ст.) в країнах Західної Європи та на 

американському континенті. З’ясуванню передумов становлення 

громадянського суспільства та впливу подій буржуазних революцій на процес 

становлення нового типу держави – буржуазної, її сутності та призначення в 

нових умовах і присвячена пропонована лекція. 

 

І. РАННІ БУРЖУАЗНІ РЕВОЛЮЦІЇ В ЄВРОПІ І ФОРМУВАННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
Кардинальні перетворення в епоху нового часу відбулися під впливом 

нерозривно пов’язаних між собою соціально-економічних, політичних та 

ідеологічних процесів, що здійснили переворот у свідомості людей, створили 

відповідну систему цінностей нового суспільства. 

Серед цих процесів найважливішими слід вважати, по-перше, 

урбанізацію — небувале зростання міст, котрі вперше в історії одержали 

економічну перевагу, відводячи на другий план село. Місто породило так 

званий третій стан, соціальну основу якого складали буржуа — жителі міст. На 

відміну від людини часів середньовіччя, буржуа, за характером своєї праці, 

втрачає тісний зв’язок зі своїм станом і відчуває себе частиною більшої 

спільноти — класу чи нації. Будучи головною зацікавленою верствою руху за 

зрівняння свобод, особистої і майнової недоторканності, третій стан, по суті, 

очолив рух до безстанового (громадянського) суспільства;  

по-друге, індустріалізацію — постійно зростаюче використання у 

виробництві машин, початок якому поклав промисловий переворот в Англії у 

другій половині XVIII століття. Перехід від мануфактури до промислового 

виробництва, де на машини припадала основна робота, означав вирішальну 

зміну передумов виробництва різних товарів. Люди західної цивілізації — 

піонери в різних галузях промислового прогресу — починають бути все менш 

залежними від природи. Людина нової епохи вже інакше дивиться на 
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суспільство і природу, вважаючи, що їх можливо і навіть бажано контролювати 

й видозмінювати; 

по-третє, поширення нових суспільно-політичних ідей, які об’єктивно 

обґрунтовували об’єктивну неминучість становлення нового суспільства, його 

передбачувані основи. Спочатку такі ідеї втілювалися в релігійні форми, що 

було природно для теоретичних вчень, які з’явилися ще за часів феодалізму з 

його панівним релігійним світоглядом. Але вже у XVIII столітті антифеодальна 

ідеологія набуває світського характеру. Французьким мислителям — 

Вольтерові, Монтеск’є, Руссо — вдалося в концентрованій формі викласти 

головні ідеї передової політичної думки того часу. Завдяки неймовірно 

швидкому, порівняно з минулою епохою, зростанню знань про природу і 

суспільство, поширенню грамотності й появі засобів масової інформації іншою 

стає і масова свідомість;  

по-четверте, демократизацію політичного життя. Завдяки ідеям 

мислителів принципово іншим стає ставлення до державної влади: вона 

позбавляється в очах людей божественної санкції, її сприймають раціонально, 

про неї судять за результатами більш-менш вдалих дій тих, кому суспільство 

доручило правління. Не випадково епоха Нового часу — це епоха революцій, 

свідомих спроб насильницьким шляхом перевлаштувати світ. 

Усі ці передумови сприяли появі соціального ідеалу нового суспільства 

— суспільства, де людина визнається вищою соціальною цінністю, 

враховується й забезпечується здійснення різноманітних інтересів індивідів та 

соціальних груп, гарантується економічна, політична та ідеологічна свобода 

громадян і їх об’єднань. 

Але шлях до ідеалу — тривалий. І навіть сьогодні з впевненістю не 

можна сказати, що хоча б в одній, «окремо взятій країні», таке суспільство 

побудовано. Цей ідеал, що сформувався загалом на зорі нового часу, став 

основним змістом нової епохи, котру цілком справедливо можна назвати 

епохою громадянського суспільства.  

Процес становлення громадянського суспільства відбувався 

нерівномірно. В авангарді руху за побудову безстанового суспільства йшли 

розвинуті країни західної цивілізації — Англія, США і Франція. Із запізненням 

більш ніж на сто років до них приєднується ще група країн західної та східної 

цивілізацій — Австрія, Німеччина, Італія, Японія, Китай, Туреччина та ін. Після 

Другої світової війни цей рух охоплює велику кількість держав, у тому числі й 

колишніх соціалістичних і стає по суті незворотним.  

Досвід будівництва громадянського суспільства нараховує століття. 

Залежно від ступеня наближення фактичного стану суспільства до його 

соціального ідеалу, епоху громадянського суспільства можна поділити на два 

етапи: перший — формування основ громадянського суспільства (сер. XVII – 

сер. ХХ ст.); другий — розвиток громадянського суспільства на власній основі 

(сер. ХХ ст. — до сьогодення). 

Перший етап поділяється на два періоди. Історичною віхою першого 

періоду є англійська революція середини XVII століття, французька й 
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американська революції кінця XVIIІ століття. Основною зацікавленою силою 

руху до безстанового (громадянського) суспільства стала буржуазія. Завдяки 

цьому за громадянським суспільством міцно закріпилася, особливо в суспільно-

політичній літературі, назва «буржуазне суспільство». Однак це буде 

правильним стосовно виділеного нами першого періоду, який завершується 

напередодні революційних подій середини ХІХ століття. У цьому проміжку 

часу буржуазія як економічно найбільш сильний і політично організований клас 

вступила в боротьбу з феодалізмом, ставши виразником інтересів суспільства в 

цілому, і тим самим виконавши свою революційну роль. 

Другий період характеризується тим, що зі зміцненням своїх економічних 

та політичних позицій буржуазія звужує своє розуміння соціально 

справедливого суспільства до формальної та юридичної рівності членів цього 

суспільства. Цей класовий егоїзм зазнав жорсткого опору з боку іншої, більш 

чисельної частини суспільства — робочих та подібних соціальних верств. 

Останні хотіли не тільки рівності перед законом, але й реальної соціальної та 

економічної рівності. Тому майже століття (сер. ХІХ – сер. ХХ ст.) відбувалася 

політична, а іноді і збройна боротьба за створення суспільства, заснованого не 

тільки на юридичній, але й фактичній рівності громадян.  

Тільки на другому етапі розвитку громадянського суспільства (після 

Другої світової війни) заможні класи змушені були рахуватись із 

загальнонаціональними інтересами, йти на компроміси з іншими класами. 

Післявоєнний час — це час завершення процесу формування основ 

громадянського суспільства й початок нового етапу його розвитку, який 

характеризувався максимальним наближенням до свого соціального ідеалу. До 

початку третього тисячоліття успіхи багатьох сучасних країн стали 

очевидними: гнучке поєднання різних форм власності в економіці, наявність 

політичного плюралізму, існування могутніх організацій робітничого класу, 

розвинена система соціальної допомоги, широкі демократичні об’єднання та 

рухи в підтримку прав і свобод особи, урахування й забезпечення задоволення 

різноманітних інтересів індивідів та соціальних груп. Але очевидно й інше: до 

втілення на практиці теоретичної моделі громадянського суспільства ще 

далеко.  

Найважчим у цій справі є задоволення різноманітних матеріальних і 

духовних інтересів громадян. Ще Г. Гегель говорив, що громадянське 

суспільство нагадує бойовище, де один інтерес постійно зіштовхується з іншим. 

Громадянське суспільство не може самостійно перебороти соціальні конфлікти 

і тому має потребу в спеціальному інституті, котрий був би спроможним 

примирити розрізнені інтереси. Таким інститутом виступає держава, яка 

покликана за допомогою права сприяти подоланню конфліктів і надзвичайних 

ситуацій, забезпечити оптимальні умови для нормального функціонування 

суспільства. 

Таким чином, держава нового типу є продуктом небувалого до тих пір 

соціального потрясіння, яке призвело до кардинальних (насильницьких) змін 

попереднього соціально- інших, т.зв. периферійних державах. економічного та 
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політичного укладу і системи цінностей — революції. Революції, які стали 

безпосереднім «атрибутом» початку нової епохи, відбувалися в різних країнах і 

в різні часи. Найраніше в епоху революційних потрясінь вступила західна 

цивілізація, але залежно від ступеня дозрівання необхідних умов цей процес 

проходив нерівномірно і тривав кілька століть. Тому революції, які відбувалися 

в західному світі, можна умовно поділити на: ранні (XVI-XVII ст.) — 

голландська й англійська; останньої чверті XVIIІ ст. — американська і 

французька, середини ХІХ ст. — революції у Німеччині та в деяких 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Ужиті в ході революції заходи (скасування іспанських законів, реформи 

бюрократичного апарату, затвердження кальвінізму як офіційної релігії тощо) 

виявилися важливими для розвитку капіталізму, який спирався переважно на 

торгово-грошовий капітал. Але з середини ХVІІ ст. Голландія, — найбагатша 

на той час країна Європи, — поступається своїм місцем іншим країнам, 

насамперед Англії, швидкий розвиток котрої був зумовлений революційними 

подіями. 

 

ІІ. ПРИЧИНИ, РУШІЙНІ СИЛИ, ОСНОВНІ ЕТАПИ АНГЛІЙСЬКОЇ 

РЕВОЛЮЦІЇ (1640-1660 РР.). 

На відміну від голландської, англійська революція відбувалася за всіма 

«законами» революцій. Один із них говорить, що коли соціально-економічний 

розвиток вступає у протиріччя з більш відсталою політичною структурою, 

яка стримує його, це призводить до виникнення загальнонаціональної кризи. 

Звичайно, такі кризи стимулюються поразками у війнах, невдалою політикою 

уряду, що провокує невдоволення найширших верств суспільства й таким 

чином приводить до революційної ситуації і, власне, до початку революції. 

Період такої кризи Англія зазнала на початку XVII ст., коли нова соціально-

економічна ситуація, пов’язана зі значними зрушеннями в господарському 

житті країни, потребувала відповідних змін і в державно-політичній системі. 

За часів правління перших королів з династії Стюартів (Яків I і Карл I — 

1603-1649 рр.) криза набула форми відкритого політичного протистояння між 

абсолютною монархією (яку цілком підтримували аристократія, частина 

дворянства північно-західних областей, англіканське духівництво, і новими, 

модернізованими, верствами суспільства.  

Архаїчна економіко-правова політика монархії зберігала станово-

корпоративний характер, тоді як у країні сформувався новий прошарок 

дворянства, залучений до торгово-промислової діяльності. У результаті змін, 

викликаних «огородженням» земель, у XVI ст. виник значний прошарок 

великих і середніх орендарів земель, які закладали основу майбутнього 

підприємницького класу.  

Державний апарат абсолютизму, незважаючи на чисельне зростання й 

ускладнення структури, виявлявся все менш здатним керувати країною в 

інтересах суспільства й, відповідно, до сформованого права. У практику 
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увійшла купівля адміністративних посад, включаючи дворянські титули. 

Адміністрація абсолютизму вдавалася до примусових позик для запобігання 

хронічного дефіциту фінансів. Корупція, що зростала, викликала загальне 

невдоволення. Традиційне британське самоврядування, особливо міське, 

потроху відмежовувалося від абсолютистської адміністрації.  

Кризи неодноразово виникали й раніше. Але, зумовлюючи повстання, 

палацові перевороти тощо, вони ніколи ще не приводили до руйнування старих 

підвалин, до революції. Інший «закон» революції говорить про те, що для 

успіху революції необхідним є певний рівень свідомості людей, який дозволяє 

зруйнувати традиційні уявлення про непорушність політичного порядку, 

божественного походження влади й повірити в можливість зміни державного 

ладу.  

В Англії роль ідейних натхненників революції належить пуританам — 

англійським кальвіністам. Пуританізм як релігійна течія, спрямована проти 

англіканської церкви, виник задовго до революційної ситуації у країні. Проте у 

20-30-і рр. XVII ст. він набув політичного характеру й перетворився на 

ідеологію широкого руху проти абсолютизму. Найважливішим наслідком цього 

руху стало поширення в суспільстві свідомості нагальної потреби змін як у 

церкві, так і в державі. Однак у ході революції пуританізм розколовся. 

Пресвітеріани, які представляли велику буржуазію й земельну аристократію, 

проповідували ідею конституційної монархії. Індепенденти — представники 

середньої і дрібної буржуазії — у цілому були згодні з ідеєю конституційної 

монархії, але разом із тим пропагували виборчу реформу, визнання за вільною 

людиною таких прав, як свобода совісті, слова тощо. Левелери — найбільш 

радикальне крило, що поєднувало ремісників, вільних селян, — вимагали 

встановлення республіки, рівноправності всіх громадян. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Усе це привело Англію 20-30-х рр. XVII ст. до революційної ситуації, 

коли криза відносин абсолютистської державності та суспільства набула 

вигляду конкретного протистояння корони й парламенту. 

 

ІІІ. ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ АНГЛІЙСЬКОЇ БУРЖУАЗНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 

ТА «СЛАВЕТНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» І ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ФОРМУВАННІ 

НОВОГО ТИПУ ДЕРЖАВИ 

Пошук та утвердження нових форм організації влади відбувалися в 

умовах гострої соціально-політичної боротьби, яка призвела до громадянської 

війни. Протистояння старого і нового знайшло відображення в конфлікті між 

парламентом і королем, що досяг апогею за часів Карла І. У 1628 р. парламент 

подав на затвердження королю Петицію про право, в якій містилася значна 

частина державно-правової програми майбутньої революції: декларувалися 

основи т.зв. історичної конституції (Великої Хартії вільностей 1215 р.), 

підтверджувалися права парламенту, в тому числі на виключне вотування 

податків, засуджувалися дії королівської адміністрації, яка порушувала закони 
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королівства. У документі було відбите питання, що має суттєве значення для 

форми державного правління — про межі королівської прерогативи 

(виключних королівських прав, прав короля стосовно життя і майна підданих.  

Петиція, спочатку прийнята королем, згодом була анульована, а 

парламент у 1629 р. розпущений. В Англії наступав період 11-річного 

безпарламентського правління, протягом якого криза влади й опозиція короні 

набули форми, близької до громадянської війни. В умовах війни з Шотландією 

король був змушений знову звернутися до парламенту. У квітні 1640 р. він 

скликав новий парламент, від котрого вимагалося затвердження нових 

фінансових субсидій. Парламент висунув зустрічні вимоги, в результаті чого 

був розпущений (звідси й походить назва Короткий.  

У листопаді цього ж року король знову змушений був скликати 

парламент, який на цей раз функціонував з 1640 по 1653 р. і ввійшов в історію 

під назвою Довгий парламент. Скликання нового парламенту послужило 

початком революції і краху монархії в Англії. Діяльність цього парламенту 

стала головною політичною формою перетворень у країні. Прийняті ним 

рішення були спрямовані:  

 проти державної церкви, в результаті чого єпископи були вигнані з 

Палати лордів, що суттєво змінило співвідношення сил у парламенті на користь 

Палати громад;  

 на створення відповідальної перед парламентом адміністрації — судом 

імпічменту були засуджені граф Стаффорд, архієпископ Лодд; 

 на скорочення судових повноважень корони — були ліквідовані всі 

суди королівської прерогативи, а замість них підтверджені повноваження судів 

загального права, що історично перебували під впливом статутного права 

парламенту.  

Спеціальним актом були знищені такі важливі органи королівського 

абсолютизму, як Зоряна Палата і Висока Комісія, прийняті й інші 

парламентські акти, що спрямовувалися на обмеження абсолютної влади 

короля, а відтак і на зміну існуючої форми правління.  

Найважливішими були рішення, пов’язані із забезпеченням незалежності 

парламенту від корони. Щоб уберегти себе від несподіваного розпуску, Довгий 

парламент прийняв два важливих документи: Трирічний акт (15.02.1641 р.), 

який передбачав скликання парламенту кожні три роки незалежно від волі 

короля, й Акт, відповідно до котрого цей парламент може бути розпущений 

тільки за власним рішенням. Тим самим парламент із королівського органу 

влади перетворювався в національний. Ці та інші акти (наприклад, про 

виключні права парламенту в питаннях оподаткування. були узагальнені й 

подані королю для затвердження у вигляді великої петиції під назвою «Велика 

ремонстрація» (01.12.1641 р.).  

Король, котрий не бажав далі йти на поступки, у 1642 р. розпочав війну 

проти парламенту, що закінчилася через чотири роки повною поразкою його 

військ і полоном самого короля. Форму правління цього періоду в літературі, як 

правило, визначають як «конституційну монархію», хоча за змістом нова 
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система влади, в котрій домінував парламент (створення мережі виконавчих 

комітетів, прийняття резолюції про власне законодавче верховенство та 

визнання зрадою непокору парламенту, являла собою республіку
*
, засновану: 

на законодавчому та судовому верховенстві парламенту; на підпорядкуванні 

парламенту виконавчої влади; на підтримці Палати громад (общин), що 

формувалася на основі виборного представництва і переважала в парламенті. 

Таке домінування парламентсько-представницького правління викликало 

сумніви стосовно доцільності збереження монархії й визначило основний 

напрямок завершального етапу революції. 

Палата общин 4 січня 1649 р. проголосила себе носієм верховної влади в 

Англії, постанови якої мали силу закону без згоди короля й палати лордів. 

Після суду над королем та його страти наприкінці березня 1649 р. королівське 

звання й верхня палата були скасовані. 

Конституційне закріплення республіканської форми правління було 

довершено Актом 19 травня 1649 р., згідно з яким у державі встановлювалася 

нова система влади. Її головним елементом виступав парламент, що складався з 

однієї палати громад. Повноваження парламенту були визначені ще до 

офіційного оголошення республіки. У постанові про проголошення себе вищою 

владою в державі (4 січня 1649 р.) палата громад визнавала народний 

суверенітет як основу будь-якої влади, представницьку і виборчу від громад 

організацію вищої влади, необмежені законодавчі повноваження представників 

громад. Парламент зосередив у своїх руках практично всю повноту державної 

влади, включаючи організацію уряду й адміністрації, керівництво армією та 

вищий судовий контроль. Однією з характерних рис нової державної форми 

було те, що одна крайність — королівський абсолютизм змінилася іншою — 

«парламентським абсолютизмом».  

Вища виконавча влада передавалася Державній раді (утворена 

7 листопада 1649 р.) з 41 члена. Радники обиралися парламентом на один рік з 

компетентних людей — військових, юристів, учених. Фактично ж у ній та в 

підпорядкованих їй комітетах, утворених ще в 1642-1644 рр., зосередилася 

урядова влада. Такий перерозподіл повноважень від парламенту до урядових 

інститутів також був своєрідною рисою нової республіки. 

Протекторат Кромвеля.  

Політична система влади нової республіки була нестабільною. У цих 

умовах індепенденти, спираючись на армійську верхівку, вдалися до 

встановлення режиму диктатури, що була прикрита проголошенням 

«протекторату». 

Наприкінці 1653 року Рада офіцерів підготувала проект акту про нову 

форму правління, який дістав назву «Знаряддя управління». Згідно зі ст. 1 

цього документа вища законодавча влада в Англії, Шотландії та Ірландії 

зосереджувалася в особі лорда-протектора і народу, представленого в 

парламенті. Щоб до однопалатного парламенту потрапили тільки представники 

                                                           
*
 Саме тому форму державного правління Англії цього періоду ми позначаємо у лапках як 

конституційну монархію.  
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буржуазії і джентрі, акт передбачав високий майновий ценз для виборців 

(200 ф. ст.). Крім того, виборчих прав позбавлялися католики й особи, що брали 

участь у війні на боці короля. 

Виконавча влада в державі довірялася лордові-протектору — 

О.Кромвелю і Державній раді, кількість членів котрої могло коливатися від 13 

до 21. Лорд-протектор наділявся широкими повноваженнями: він здійснював 

командування збройними силами, за згодою більшості ради міг оголошувати 

війну й укладати мир, призначати нових членів вищого виконавчого органу й 

офіцерів, поставлених на чолі адміністративних округів. Головною опорою 

протектора залишалася армія. Для її утримання та покриття інших витрат 

урядом уводився щорічний податок, що не міг бути скасований чи зменшений 

парламентом без згоди лорда-протектора. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Особиста влада представника індепендентів за своєю суттю і формою не 

могла забезпечити довгострокових інтересів буржуазно-дворянської верхівки, 

що значно зміцнила свої позиції під час революції. Оскільки головним 

супротивником буржуазії і джентрі стала тепер не королівська влада, а рух 

низів, смерть Кромвеля в 1658 р. прискорила угоду цих верств з феодальною 

аристократією, яка прагнула повернення до «законної влади». Це знайшло своє 

відображення в реставрації монархії Стюартів в 1660 році. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Особливість англійської революції - компроміс буржуазії з феодальними 

силами: у розвиткові капіталізму тут виявили зацікавленість не тільки місто, 

але й село, де концентрувалася база для найважливішої в XVI-XVII ст. галузі 

промисловості — сукнарства. Унікальна ситуація, що склалася, дала свої 

«плоди»: 1) велика частина дворянства, на відміну від Франції, стала займатися 

підприємницькою діяльністю; 2) феодали, реалізуючи свої права на землю, 

зганяли з неї тримачів-селян, створюючи армію пауперів — людей, котрим не 

залишалося нічого іншого, як стати вільнонайманими робітниками. Компроміс 

буржуазії з феодальними силами під час революції став основою еволюційного 

соціально-економічного і політичного розвитку Англії в післяреволюційний 

період. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на  

нову епоху, яку історики називають Новим часом. 

1. Що відіграло головну роль у становленні громадянського суспільства 

(ХУІІ-ХУІІІ ст.ст.) в країнах Західної Європи та на американському 

континенті? 

2. Під впливом яких процесів відбулись кардинальні перетворення в епоху 

нового часу, що здійснили переворот у свідомості людей, створили відповідну 

систему цінностей нового суспільства? 
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3. Як називався документ, поданий на затвердження англійському королю, в 

якому містилася значна частина державно-правової програми майбутньої 

революції: декларувалися основи т.зв. історичної конституції (Великої Хартії 

вільностей 1215 р.)? 

4. На що були спрямовані рішення довгого парламенту Англії? 

5. Яким документом була закріплена республіканська форма правління, 

згідно з яким у державі встановлювалася нова система влади в Англії? 
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ВСТУП 

Вищого розквіту абсолютизм у Франції досяг у ХVІІ ст. Саме з цим 

періодом історії пов’язано завершення централізації французької держави і 

перетворення її на одну з найпотужніших країн світу. Тобто на певному етапі 

історії абсолютизм відіграв позитивну роль. 

Це був період абсолютної монархії коли склалася станова структура 

французького суспільства. У привілейованому становищі знаходилися 

духовенство та дворянство. 

 

І. ФРАНЦУЗЬКА БУРЖУАЗНА РЕВОЛЮЦІЯ ХVIII СТ.: ПРИЧИНИ, 

РУШІЙНІ СИЛИ, ЕТАПИ, НАСЛІДКИ 
Свого вищого розквіту абсолютизм у Франції досяг у ХVІІ ст. Саме з цим 

періодом історії пов’язано завершення централізації французької держави і 

перетворення її на одну з найпотужніших країн світу. Тобто на певному етапі 

історії абсолютизм відіграв позитивну роль. 

В період абсолютної монархії склалася станова структура французького 

суспільства. У привілейованому становищі знаходилися духовенство та 

дворянство.  

Духовенство – перший стан. Воно було вільним від податків а в 

правовому відношенні підлягало церковному суду (суду єпископа). Вище 

духовенство поповнювало свої лави переважно з представників дворянської 

верстви. 

Дворянство – другий стан. Мали суттєві податкові пільги. В правовому 

відношенні у цивільних справах дворянство підлягало суду балії, а в 

кримінальних – суду Великої палати.  

Третій стан становив більшість нації. Він був доволі строкатим і включав 

міську буржуазію, ремісників, селян та робітників. Саме цей стан ніс основний 

тягар податкового тиску і був у своїй діяльності суттєво обмежений 

численними феодальними пережитками.  

В економічному відношенні Франції в ХVІІ – ХVІІІ ст. залишалася 

феодальною країною. В ній панували суто феодальні відносини. Разом з тим, в 

надрах феодалізму визрівали буржуазні відносини. Розвивалося мануфактурне 

виробництво, торгівля, судноплавство. Франція включилася у боротьбу за 

заморські колонії і швидко перетворилася на колоніальну імперію. Все більшої 

ваги набувала буржуазія, яка захопила провід в економічному житті країни й 

бажала політичної влади.  

Державний лад Франції базувався на засадах абсолютної монархії. На 

чолі держави стояв король. Він був наділений всією повнотою законодавчої, 

судової, виконавчої і військової влади. Йому підпорядковувався увесь 

централізований державний механізм, адміністративно-фінансовий апарат, 

армія, поліція і суд. Єдиним юридичним обмеженням королівської влади 

вважалися фундаментальні закони, які обстоювали суверенність монарха. 

Ці закони мали сім базових принципів:  

1. Династична спадковість королівської влади. 
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2. Законність правління. 

3. Безвідповідальність корони. 

4. Неподільність корони. 

5. Католицька ортодоксія монархії. 

6. Зверхність та незалежність щодо великих феодалів. 

7. Зовнішня незалежність королівства. 

На початку ХVІІІ ст. Франція вступила у смугу політичної та соціально-

економічної кризи. Абсолютизм втратив свої прогресивну потенцію. 

Відстоюючи суто феодальні відносини він перешкоджав розвитку буржуазних. 

У ХVІІІ ст. Франція зазнала низку військових поразок і втратила частину своїх 

колоній. Внаслідок підсилення феодальної реакції з країни емігрувало близько 

2 млн. чоловік, переважно ремісників і торговців. Утворився неосяжний 

державний борг, який був у 32 рази більший ніж річний прибуток корони. 

Необґрунтована грошова емісія призвела до краху фінансової системи. 

Ситуація загострилася у 80-х рр. ХУІІІ ст., коли країну декілька років поспіль 

через неврожаї охоплював голод. Королівський уряд виявився неспроможним 

подолати кризові явища. Назрівала революція.  

Причинами революції було те, що: 

- абсолютизм не відповідав загальнонаціональним інтересам й не міг 

подолати кризових явищ, що мали місце у Франції; 

- нова економічна еліта суспільства – буржуазія не потребувала опіки з 

боку держави й вимагала політичної влади та скасування численних 

феодальних пережитків (цеховий лад, торгівельні монополії на користь 

аристократичної верхівки.); 

- соціальні низи (селяни, наймані робітники) перебували у стані 

хронічних злиднів; 

- ідеологія французького Просвітництва обґрунтувала необхідність 

руйнації абсолютистського режиму й запровадження нового суспільства.  

Французька буржуазна революція має назву Великої. І це цілком вірно, тому, 

що на відміну від англійської та американської буржуазних революцій вона 

була доконаною, тобто знищила всі феодальні пережитки й сприяла 

запровадженню конституційного ладу й демократичних принципів організації 

державної влади. Велика французька революція справила надзвичайно великий 

вплив на підсилення соціального прогресу в усьому світі. Ті принципи, що їх 

висунули, та до певної міри реалізували французькі революціонери, мають 

неабияке значення і до сьогодення.   

Провідною революційною силою був третій стан. Безпосередньо 

очолювала революційну боротьбу буржуазія. Вона висувала революційні 

гасла і вказувала шляхи до їх вирішення. Той факт, що ці гасла були суто 

буржуазними й обумовив буржуазний характер французької революції. В той 

же час до боротьби активно залучалося селянство, найманні робітники, які мали 

свої цілі в революційних змаганнях.  

Контрреволюційними силами були дворянство та духовенство, які 

відстоювали недоторканість абсолютизму як гаранту збереження феодального 
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ладу. В цьому полягає одна з відмінностей Великої французької революції. (В 

Англії та Америці частина дворянства виступала за революційні перетворення, 

що й обумовили недоконаність цих революцій). 

В процесі революції в революційному таборі сформувалося три політичні течії 

(партії):  

ЯКОБІНЦІ – члени політичного угрупування в період Великої 

французької революції. Були виразниками інтересів найбільш радикально 

налаштованої середньої та дрібної буржуазії, міського плебсу і селянства. У 

червні 1793 р. встановили диктатуру, яка існувала до липня 1794 р. Здійснили 

радикальні політичні перетворення, остаточно знищили феодальні 

пережитки, запобігли відновленню монархії та іноземній інтервенції. Ними 

було прийнято Конституцію 1793 р. та Декларацію прав людини та 

громадянина 1793 р.  Пропагували побудову егалітарного суспільства. Лідери – 

Робесп’єр, Марат, Дантон. Назва походить від бібліотеки монахів-якобінців, 

де відбувалися засідання Я. 

ФЕЛЬЯНИ – політична партія в період Великої французької революції. 

Займали провідні позиції у 1789 – 1792 рр. К. представляли інтереси заможної 

буржуазії та ліберального дворянства. Вимагали встановлення 

конституційної монархії, скасування політичних та економічних привілеїв 

духовенства та дворянської аристократії. Займали помірковані позиції в 

революційному таборі. Лідери: Лафайєт, Сійєс, Барнав, Мірабо та інші.  

Назва – фельяни (фейяни) від монастиря ордену Фельянів, де проходили їх 

збори.  

ЖИРОНДИСТИ – члени політичної партії під час Великої французької 

революції. Представляли інтереси ліберальної торговельно-промислової 

буржуазії. Вимагали встановлення республіканської форми правління (див. 

Республіка), запровадження політичних та економічних прав і свобод. 

Знаходилися при владі з серпня 1792 р. до червня 1793 р. Лідери Ж. - Бріссо, 

Верньо, Кондорсе. Назва походить від департаменту Жиронда, звідки 

походили лідери партії.   

(Згадайте, які революційні партії діяли в період англійської буржуазної 

революції). (Пресвітеріани, індепенденти, левеллери). 

Перебіг революції прийнято поділяти на три етапи: 

- конституційна монархія (1789 – 1792 рр.); 

- Жирондистська республіка (1792 – 1793 рр.); 

- Якобінська республіка (1793 – 1794 рр.).  

Даний поділ залежить від того, яка з революційних партій тримала провід.  

В умовах назрівання революція монархія була змушена піти на поступки. У 

травні 1789 р. було скликано Генеральні штати, які не збиралися з 1614 р. 

Однак вони не стали слухняним знаряддям в руках корони. У червні 1789 р. 

Генеральні штати проголосили себе Національними зборами, що 

підкреслювало їх не станово-представницький, а загальнонаціональний 

характер. Спроба короля придушити непокірні збори призвели до вибуху у 

Парижі збройного повстання. 14 липня 1789 р. озброєний народ захопив 
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фортецю Бастилія, яка була політичною в’язницею й вважалася символом 

французького абсолютизму. Ця подія вважається початком Великої 

французької революції.  

Протягом декількох днів революція охопила всю країну. На місцях відбувалася 

заміна королівської адміністрації виборними органами – муніципалітетами. 

Очолювали ці органи найбільш авторитетні представники третього стану. Для 

захисту революції створювалися революційні збройні сили – Національна 

гвардія.  

Перший етап революції став періодом панування великої буржуазії. Вона 

прагнула домовленості з дворянством. Разом з тим на хвилі революційного 

підйому у серпні 1789 р. низкою революційних декретів було ліквідовано 

привілеї дворянства і духовенства. 11 серпня 1789 р. Установчі збори 

проголосили у Франції народний суверенітет. Однак при цьому Людовік ХVІ 

залишався королем Франції. В країні було встановлено конституційну 

монархію.  

26 серпня 1789 р. Установчими зборами було прийнято документ надзвичайної 

ваги – Декларацію прав людини і громадянина.  

Декларація проголошувала принцип народного суверенітету, принцип 

природних і невід’ємних прав людини і громадянина, розподіл гілок влади, а 

також взаємодію цих принципів.  

У якості природних і невід’ємних прав визнавалися свобода, власність, безпека, 

спротив гнобленню (ст. 2). 

Свобода визначалася як можливість робити все, що не шкодить іншим (ст. 4). 

Ст. 7, 9, 10, 11 проголошували свободу особи, совісті, віросповідання, слова і 

друку.  

Ідея суверенітету закріплювалася ст. 3. (і конкретизувалася постановами про 

розподіл влад, підзвітності посадовців, право громадян вирішувати бюджетні 

питання). 

Ст. 9 проголошувала принцип презумпції невинності. 

Ст. 6 декларувала право усіх громадян брати участь у виробленні законів.  

Ст. 15 проголошувала право громадян вимагати звіту від кожного посадовця.  

Ст. 17 проголошувала право власності недоторканими і священними.  

Юридичне закріплення перетворень було завершено прийняттям у 1791 р. 

першої в історії Франції конституції. В ній остаточно закріплювався лад 

конституційної монархії.  

Однак конституційна монархія не змогла закріпитися у Франції. Революційна 

налаштованість французів призвела до поглиблення революції. Крім того 

загострилася зовнішньополітична ситуація. Австрія, Пруссія, Сардинія, Велика 

Британія, Нідерланди та Іспанія розпочали проти революційної Францію війну. 

Короля та його оточення підозрювали у зв’язках з інтервентами. У серпні 1792 

р. у Парижі спалахнуло повстання. Влада перейшла до рук жирондистів. 

Національний конвент анулював чинність конституції 1791 р. і позбавив короля 

влади. Революційним трибуналом  король Людовік ХІУ був засуджений до 

смертної кари і страчений. Декретом від 25 вересня 1792 р. Франція 
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проголошувалася республікою. Це був початок так званої Першої 

республіки.  

Жирондисти не спромоглися утримати владу у своїх руках. Внаслідок їх 

неповороткої, непослідовної політики 2/3 країни було окуповано іноземними 

арміями, активізувалися контрреволюційні сили, загострювалася економічна 

криза. Відтак ініціативу перехопили якобінці, які пропонували радикальні 

заходи. На початку червня 1793 р. в Парижі спалахнуло чергове повстання. 

До влади прийшли якобінці. Розпочався період якобінської республіки, або, з 

огляду на той режим, що його було запроваджено, якобінської диктатури.  

Саме якобінці низкою декретів остаточно ліквідували залишки феодалізму, що 

їх залишили недоторканими конституціоналісти та жирондисти.  

Знайдіть в хрестоматії документи, що підтверджують цю тезу. 

У червні 1793 р. було прийнято нову конституцію Франції. 

Проаналізувати по хрестоматії. 

Ця конституція була більш радикальна і містила положення, що зміцнювали 

республіку та демократію. Однак, якобінці запровадили жорстокий 

тоталітарний режим. Всю країну заполонив терор. Відтак якобінці втратили 

підтримку широких мас населення. Буржуазія була цілком задоволена 

здійсненими перетвореннями й не бажала поглиблення революції. У червні 

1794 р. внаслідок заколоту якобінську диктатуру було повалено до влади 

прийшла поміркована буржуазія. Встановився режим Директорії.  

Було зліквідовано адміністративні та політичні інститути диктатури. Було 

здійснено низку заходів задля покращення соціально-економічної ситуації. У 

1795 р. було прийнято нову конституцію Франції. Виконавча влад належала 

Директорії, яка складалася із п’яти директорів. Звідси і назва режиму. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Нова конституція Франції 1793 р. була більш радикальна і містила 

положення, що зміцнювали республіку та демократію. Однак, якобінці 

запровадили жорстокий тоталітарний режим. Всю країну заполонив терор. 

Відтак якобінці втратили підтримку широких мас населення. Буржуазія була 

цілком задоволена здійсненими перетвореннями й не бажала поглиблення 

революції. У червні 1794 р. внаслідок заколоту якобінську диктатуру було 

повалено до влади прийшла поміркована буржуазія. Встановився режим 

Директорії. 

 

ІІ. ДЕРЖАВИНЙ ЛАД ФРАНЦІЇ У НОВИЙ ТА НОВІТНІЙ ЧАС: 

а) перша республіка; 

б) перша імперія; 

в) реставрація Бурбонів; 

г) Друга республіка. Друга імперія. 

г) Третя, Четверта і П’ята республіки. 

Директорія виявилася нездатною навести міцний лад в країні. Її постійно 

коливало то вправо (загравання з роялістами) то вліво (загравання з 
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прибічниками революції.). З огляду на це велика буржуазія, якій була потрібна 

міцна влада, пішла на черговий державний переворот.  

У 1799 р. владу захопив генерал Наполеон Бонапарт. Виконавча влада була 

передана виконавчій комісії з трьох консулів. Новий режим було названо 

Консульством. Він закріплювався у Конституції 1799 р.  

У 1802 р. посада першого консула, а ним був Наполеон, в наслідок плебісциту 

стала пожтиттєвою. Режим Консульства поступово все більше набував 

монархічних рис. Конституція 1804 р. перетворила Францію у монархію. Це 

був кінець першої республіки (1792 – 1804 рр.). 

У 1804 – 1814 рр. у Франції існував режим Першої імперії.  

Повалення режиму Наполеона Бонапарта активізувало роялістів. Їх підтримали 

Велика Британія, Росія та Австрія. Відтак у Франції у 1814 р. відбулася 

реставрація монархії.   

ЛЕГІТИМНА МОНАРХІЯ – політичний режим у Франції. Л.м. утворилася у 

1814 р. внаслідок краху імперії Наполеона Бонапарта та реставрації ―законної‖ 

династії Бурбонів (звідси і назва). Основи режиму закріплювалися Хартією 

1814 р., яка фактично запроваджувала дуалістичну монархію. 

Встановлений режим мав компромісний характер. З одного боку залишалася 

частина досягнень Великої французької революції й декларувалися ліберальні 

ідеї, а з іншого - джерелом влади проголошувався не народ, а монарх. 

Наростання консервативних й реакційних тенденцій в суспільному житті та 

намагання відновити абсолютизм призвели до вибуху так званої Липневої 

революції 1830 р., внаслідок якої Л.м. було повалено й встановлено Липневу 

монархію.  

ХАРТІЯ 1814 Р. – конституція реставрованої 1814 р. монархії Бурбонів у 

Франції. Октройована 4 червня 1814 р. королем Людовиком ХVІІІ. Згідно з 

хартією запроваджувалося обмеження королівської влади та зберігалися 

деякі буржуазні положення введені під час та після Великої французької 

революції. У Франції відновлювалася конституційна легітимна монархія 

(тобто монархія на чолі з ―законною‖ династією Бурбонів), яка за своєю 

сутністю була дуалістичною. Хартія проголошувала вищим носієм влади 

короля. Він наділявся всією повнотою виконавчої влади. Монарх призначав 

посадовців в державному апараті, армії, поліції та суді, мав право видавати 

укази, укладати міжнародні договори. Тільки король мав право законодавчої 

ініціативи. Законодавчі функції здійснювалися королем та парламентом. 

Законопроект прийнятий парламентом набував силу тільки після згоди короля. 

Парламент складався з двох палат: палати перів та палати депутатів. Уряд не 

був відповідальний перед представницьким органом. Король мав право 

пожалування титулу пера. Він же формував палату перів. Палата депутатів 

обиралася населенням. У виборчому праві запроваджувався високий майновий 

ценз. Зберігався з певними змінами військово-бюрократичний та судовий 

апарат створений в період правління Наполеона. Хартія гарантувала 

недоторканість власності, декларувалися рівність всіх громадян перед законом, 

свобода слова, друку, особиста свобода, проголошувалися певні політичні 
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права. Хартія відновлювала дворянські титули старого (дореволюційного) 

дворянства та зберігала їх за новим. Католицизм проголошувався державною 

релігією. Х.1814 р. діяла до революції 1830 р.  

Французька корона не зробила висновків з подій кінця ХVІІІ ст. Постійні 

намагання відновити  абсолютизм призвели до поглиблення політичної кризи. 

Ситуація загострилася у 1830 р., коли король Карл Х видав сумнозвісні липневі 

ордонанси.  

ЛИПНЕВІ ОРДОНАНСИ 1830 Р.  – шість указів (ордонансів) виданих 

25 липня 1830 р. королем Франції Карлом Х. Ордонанси містили положення 

що відновлювали абсолютну монархію. Палата депутатів розпускалася, її 

формування фактично передавалося до рук великих землевласників, 

вводилася додаткова цензура преси, для видання часописів та газет кожні 

три місяці необхідно було отримувати спеціальний дозвіл, заборонялися 

зібрання та маніфестації. Публікація ордонансів викликала масові заворушення, 

які швидко переросли у чергову революцію. Король був змушений зректися 

престолу й тікати. Легітимна монархія припинила існування. Їй на зміну 

прийшла Липнева монархія.  

ЛИПНЕВА МОНАРХІЯ – назва державного ладу у Франції, що 

встановився після Липневої революції 1830 р. В ході революції династія 

Бурбонів була усунена від влади. Король Карл Х зрікся престолу й втік з 

країни. 7 серпня королем Франції було проголошено Людовіка Філіпа І, герцога 

Орлеанського. Замість Хартії 1814 р. було прийнято більш ліберальну 

Хартію 1830 р. В період Л.м. зросла роль парламенту, внаслідок зниження 

майнового та вікового цензів збільшилася кількість виборців, було 

введено місцеве самоврядування. Державний апарат та збройні сили були 

очищені від дворян – прихильників режиму легітимної монархії. Фактично 

влада перейшла до рук великої буржуазії. Розпочався її ―золотий час‖. Л.м. 

проіснувала до лютневої революції 1848 р.  

ХАРТІЯ 1830 Р. – акт, прийнятий королем Франції після липневого 

повстання, внаслідок якого до влади прийшов Людовік Філіп І, герцог 

Орлеанський. Хартія 1830 р. була дещо зміненою Хартією 1814 р. В Хартії 

1830 р. не було згадки про те, що вона дарується підданим монархом. Було 

скасовано цензуру. Палати парламенту набували право законодавчої 

ініціативи, вводилася відповідальність міністрів перед парламентом, 

знижувалися майновий і віковий цензи активного та пасивного виборчого 

права. Король втрачав право видавати ордонанси, що мають силу закону й 

призначати спадкове звання пера. Хартія 1830 р. діяла до встановлення у 

Франції у 1848 р. Другої республіки.  

Однак і липнева монархія виявилася нетривкою. У Франції поширилися 

республіканські рухи. У 1848 р. в Парижі вибухнула революція. Король Луї-

Філіп зрікся престолу. 25 лютого 1848 р. Франція була проголошена 

республікою. Це була, так звана, Друга республіка. Цього ж року 

республіканський лад було закріплено конституцією. 
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Президентом Другої республіки став небіж Наполеона Бонапарта Луї 

Наполеон. Йому не давали спокою лаври його славнозвісного дядька. У 1851 р. 

декретом президента було розпущено Національні збори. Фактично це був 

державний переворот. У грудні 1851 р. цей переворот був легітимізований 

новою конституцією. У 1852 р. республіка була остаточно скасована. 

Франція стала імперією. Це, так звана, Друга імперія.  

 З 1852 по 1860 рр. в імперії існував авторитарний режим Наполеона ІІІ. З 1860 

спостерігається певна лібералізація.  

Слід зазначити, що в період ІІ імперії Франція зробила поважний крок на шляху 

економічного розвитку.  

У 1871 р. Франція розпочала війну із Пруссією. Для ІІ імперії вона стала 

фатальною. Французька армія була вщент розбита, а імператор потрапив у 

полон.  Під впливом негараздів на фронтах в суспільстві підсилилися 

республіканські настрої. Масові виступи парижан пересоли у повстання. ІІ 

імперія припинила існування. Франція знову стала республікою. Це вже була 

Третя республіка.  

В Парижі з 18 березня по 28 травня 1871 р. державна влада перейшла до 

особового органу – Паризькій комуні. Діяльність комуни мала суто 

революційний характер. Вона проголосила ідеї комунальної організації 

влади, тобто ліквідацію централізованої держави, скасування приватної 

власності, соціалістичну організацію виробництва.  Однак ці наміри 

комунарів залишилися нереалізованими.  

Після придушення Комуни влада перейшла до рук Національних зборів.  

Конституція Третьої республіки була прийнята у 1875 р. вона складається 

з трьох документів:  

- Закон від 24 лютого 1875 р. про організацію Сенату; 

- Закон від 25 лютого 1875 р. про організацію державної влади; 

- Закон від 16 липня 1875 р. про взаємодію між гілками державної 

влади. 

Конституційні акти визначали компетенцію та структуру вищих органів 

державної влади. Франція ставала змішаною парламентсько-президентською 

республікою. 

Третя республіка попри всі негаразди та недоліки проіснувала до 1940 р. У 1939 

р. Франція вступила у війну проти нацистської Німеччини, але зазнала поразки 

і капітулювала. 2/3 держави було окуповано. Тут влада належала німецькій 

військовій адміністрації. Лише на півдні існувала не окупована зона з центром 

у містечку Віші. Звідси й назва вішістська Франція.  Очолював уряд у Віші 

маршал Петен. Конституція 1875 не була офіційно скасована. Але фактично 

республіка припинила існування. Восени 1942 р. німці окупували вішістську 

зону і Франція зникла з політичної карти світу.  

З перших днів окупації у Франції розпочав боротьбу Рух опору. Очолював його 

створений у Лондоні комітет ―Вільна Франція‖ на чолі з генералом де Голлем. 

У 1943 р. у Лондоні було створено тимчасовий уряд на чолі з генералом де 

Голлем. Влітку 1944 р. англо-американські війська десантувалися у Франції і 
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вже на кінець року країна була звільнена від німецьких окупантів. В період від 

1944 по 1946 рр. на чолі держави стояв Тимчасовий уряд. Звідси назва цього 

періоду – Тимчасовий.  

У 1946 р. після тривалих обговорень було прийнято нову конституцію 

Франції. Ця подія знаменувала створення Четвертої республіки.  

В преамбулі підтверджуються права і свободи людини і громадянина означені в 

Декларації 1789 р. крім того проголошувалися: 

- рівні права усіх громадян незалежно від статі; 

- право працювати й посідати посади; 

- право на організацію профспілок та проведення страйків; 

- дітям, матерям і літнім працівникам гарантується охорона здоров’я, 

матеріальне забезпечення, відпочинок і дозвілля; 

- організація суспільної, безкоштовної і світської освіти всіх ступенів.  

За формою правління Франція була ―світською, демократичною і соціальною‖ 

парламентською республікою.  

Парламент складався з двох палат: Національних зборів та Ради республіки. 

Зверніть увагу на те, що в конституції подано лише принципові питання 

організації та діяльності парламенту. Детально статус парламенту визначався 

спеціальними актами. Зверніть увагу на розмежування повноважень палат. 

Якщо Національні збори мали законодавчу владу, затверджували бюджет, 

оголошували війну та впроваджували військовий стан то Рада республіки мав 

переважно консультативні функції.  

Уряд (Рада міністрів) очолював безпосереднє державне управління країною. 

Зверніть увагу на те, що уряд був відповідальним виключно перед 

Національним зібранням.  

Вищим органом державної влади проголошувався президент. Зверніть увагу на 

обмеження, що висувалися до обрання президента.  

Запроваджувався Конституційний комітет (раніше такого органу у Франції не 

було). Він давав висновки щодо відповідності законів Конституції, але владних 

повноважень не мав. Тобто був дорадчим органом.  

Четверте республіка виявилася нетривким політичним утворенням. Внутрішня 

криза, невдачі у зовнішньополітичній діяльності раз по раз призводили до 

загострення політичної та соціальної ситуації в країні.  

У 1958 р. спалахнув антиреспубліканський заколот в Алжирі. Парламент 

закликав до влади генерала де Голля. Його уряд підготував нову конституцію, 

яка оминаючи парламент була винесена на референдум. Більшість громадян 

його підтримали. Конституція 1958 р. знаменувала початок П’ятої 

республіки.  
Конституція складається з 16 розділів. Вони поділяються на 93 статті.  

В конституція відсутній розділ про права людини. Преамбула відсилає до 

Декларації 1789 р. і преамбули конституція 1946 р. яка зберігає свою чинність і 

до сьогодення. 

Згідно конституції Франція є неподільною, світською,  демократичною і 

соціальною республікою. 
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Конституція затверджує змішану республіканську форму правління. Це 

визначається наступним: президент (глава держави) обирається без згоди 

парламенту, а прем’єр-міністр призначається президентом без згоди вищого 

представницького органу. Це ознаки президентської республіки. Разом з тим 

уряд несе відповідальність перед нижньою палатою парламенту (парламентська 

форма правління). 

З огляду на бурхливу політичну історію Франції в конституції означено, що 

республіканська форма правління не підлягає перегляду.  

Наразі Франція поділяється на 101 департамент (з них 96 знаходяться в 

метрополії та 5 ―за морем‖: Гвіана, Гваделупа, Мартініка, Реюньон та Сен П’єр 

і Мікелон), одну територію зі спеціальним статусом – Майон та чотири 

заморські території (Нова Каледонія, Полінезія, Валліс е Фютюна, Південні та 

Арктичні території). 

Франція світська держава. В ст. 3 подано принцип національного суверенітету. 

Глава держави – президент. Він має доволі широкі власні повноваження. 

Вищий законодавчий орган – парламент, складається з двох палат (Національні 

збори та Сенат). Органом конституційного нагляду є Конституційна рада.  

В департаментах центральна влада представлена префектом, як5ого призначає 

президент.  

Вища судова інстанція – Касаційний суд. Судова система країни складається з 

судів нижньої інстанції та судів другої (вищої) інстанції.  

В 1992 р. до конституції 1958 р. було внесено суттєві зміни, що було пов’язано 

із вступом Франції до Європейського Союзу.  

У ХХ ст. відбувся розпад Французької колоніальної імперії. На 

відміну від Великої Британії Франція воліла зберегти свої колонії шляхом 

застосування сили, що призводило до чисельних війн (в Алжирі, Індокитаї). 

Однак уникнути розпаду імперії не вдалося.  

У 1946 р. було створено ФРАНЦУЗЬКИЙ СОЮЗ – утворений на базі 

Французької імперії відповідно до положень конституції 1946 р., яка 

проголошувала, що союз створюється на засадах рівності прав та обов’язків, 

без расової та релігійної дискримінації.  До складу цієї міжнародної організації 

крім власне Франції входили її заморські департаменти (Реюньон, Алжир та 

інші), заморські території (Французька Західна та Екваторіальна Африка, 

Нова Каледонія та інші), держави, що приєдналися (колишні протекторати 

Франції: Марокко, Туніс, володіння в Індокитаї), території, що приєдналися ( 

колишні підмандатні території Франції: Того, Камерун). Вищими органами 

управління союзу були президент (ним був президент Французької Республіки), 

парламент Франції та асамблея Ф.с. Фактично союз являв собою форму 

управління колоніями, які мали певну самостійність у вирішенні внутрішніх 

питань, але при цьому зберігалася політична основа колоніальної системи й 

французький суверенітет над залежними територіями. Ф.с. проіснував до 

1958 р. й був замінений на Французька спілка.  

Підсилення антиколоніальної боротьби примусила Францію піти на подальші 

поступки і в 1958 р. було створено Французьку спілку.  
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ФРАНЦУЗЬКА СПІЛКА – об’єднання в складі Франції (метрополія, 

заморські департаменти і території, колишні французькі колонії). Створене у 

1958 р. Згідно з конституцією Франції 1958 р. президентом Ф.с. став 

президент Французької республіки, органами влади – Виконавча рада, Сенат 

та Арбітражний суд. Наприкінці 1958 р. було проведено референдум внаслідок 

якого всі африканські країни, крім (Гвінеї, яка отримала незалежність) 

увійшли до складу спілки. Протягом 1960 р. вони стали незалежними 

державами й почали будувати відносини з Францією на підставі двосторонніх 

та багатосторонніх угод щодо співробітництва в сфері зовнішньої політики, 

оборони, економіки тощо. Відтак Ф.с. фактично припинило існування, хоча 

формально не було ліквідовано. На 1 січня 1984 р. у складі Французької 

республіки залишилися наступні володіння Франції: зі статусом заморських 

департаментів – Гваделупа, Гвіана, Мартиніка, Реюньон; зі статусом 

заморських територій – Нова Каледонія, Французька Полінезія, Уолліс і 

Футуна, Французькі Південні та Антарктичні землі (архіпелаг Кергелен, 

Крозе, острови Сен-Поль, Новий Амстердам, Земля Аделі).   Острови Сен-П’єр 

і Мікелон, Майотта мають статус особливої ―територіальної одиниці‖.  

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Утворений на базі Французької імперії Французький союз відповідно до 

положень конституції 1946 р., яка проголошувала, що союз створюється на 

засадах рівності прав та обов’язків, без расової та релігійної дискримінації.  До 

складу цієї міжнародної організації крім власне Франції входили її заморські 

департаменти (Реюньон, Алжир та інші), заморські території (Французька 

Західна та Екваторіальна Африка, Нова Каледонія та інші), держави, що 

приєдналися (колишні протекторати Франції: Марокко, Туніс, володіння в 

Індокитаї), території, що приєдналися ( колишні підмандатні території Франції: 

Того, Камерун). Вищими органами управління союзу були президент (ним був 

президент Французької Республіки), парламент Франції та асамблея Ф.с. 

Фактично союз являв собою форму управління колоніями, які мали певну 

самостійність у вирішенні внутрішніх питань, але при цьому зберігалася 

політична основа колоніальної системи й французький суверенітет над 

залежними територіями. 

 

ІІІ. ПРАВО ФРАНЦІЇ У НОВИЙ ТА НОВІТНІЙ ЧАС 

Принципові зміни, що відбулися у Франції під час Великої революції не 

могли не позначитися на правовій системі країни. Феодальне право не 

відповідало потребам часу. Буржуазія, що прийшла до влади почала будувати 

таку правову систему, яка б якомога повніше вдовольняла її інтереси. Однак 

слід зазначити, що сам процес становлення нового права не був 

одномоментним актом. Він розтягнувся на декілька століть. Паростки нового 

буржуазного права можна помітити ще в період середньовіччя, зокрема в 

міському праві (в бургах, звідси назви буржуазія, буржуазне право).  
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Розвиток права має еволюційний характер. Революцій в цій сфері 

суспільного життя не існує. Буржуазні революції внесли суттєві корективи в 

існуюче право, але не знищили його. Традиції західноєвропейського права, що 

постали ще в ХІ – ХІІ столітті збереглися.  

Методами створення нового права були: спадковість, рецепція, правова 

експансія, запозичення.  

В основу нового права були покладені: 

- принцип рівності (станів, перед законом і судом, рівні можливості 

займатися господарчою діяльністю); 

- принцип свободи (свобода особи: право на безпеку, свобода слова, 

зборів, мітингів, організацій; свобода економічна: розпоряджатися власністю, 

продавати свою працю, господарчої діяльності, конкурувати і, головне, 

недоторканість приватної власності ); 

- принцип законності (послугував основою запровадження 

конституційного ладу і держави, що проявлялося у верховенстві права). 

Дореволюційне право Франції було типовим феодальним правом, з усіма 

притаманними йому рисами: партикуляризмом, казуальністю,  становістю, 

впливом релігії та звичаю. Під час революції було знищено суто середньовічні 

правові інститути та закладено основи нового права. Однак тільки на початку 

ХІХ ст., в період правління Наполеона Бонапарта, нове буржуазне право набуло 

своїх закінчених рис. Внаслідок широкомасштабної кодифікації (п’ять кодексів 

прийняті у Франції на початку ХІХ ст.) основні принципи нового права були 

втілені в життя. Найбільш яскраво це проявилося в Цивільному кодексі Франції 

1804 р. та Кримінальному кодексі Франції 1810 р.   

ФРАНЦУЗЬКИЙ ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС 1804 Р.  
У 1800 р. було створено комісію для розробки проекту кодексу. До її 

складу увійшли такі знані правники як Тронше, Порталіс, Малльвіль, Біго-

Преамне.  Після довготривалих суперечок, викликаних консерватизмом 

проекту, зокрема відсутністю багатьох положень революційного законодавства, 

21 березня 1804 р. 36 титулів (частин) кодексу були затверджені й набули 

чинності. Усі кутюми, ордонанси й закони, що діяли до цього втрачали 

юридичну силу. У 1807 р. Ф.ц.к. був названий Кодексом Наполеона (звідси 

інша назва – Кодекс Наполеона), з 1816 р. – Цивільним кодексом, з 1852 р. – 

знову Кодексом Наполеона, згодом Цивільним кодексом французів, 

Французьким цивільним кодексом. Ф.ц.к. базувався на принципах закріплених 

в Декларації прав людини і громадянина 1789 р. Його джерелами були 

римське право, королівське й революційне законодавство, канонічне 

право, кутюми, праці юристів. В основу кодексу було покладено 

інституційну систему (система побудови нормативно-правових актів, що 

регулюють цивільно-правові відносини, на засадах запозичених з творів 

римського юриста Гая (див. Інституції)). Ф.ц.к. складається зі вступного 

титулу, в якому визначається порядок запровадження кодексу в дію та 3 книг 

(2.281 стаття). Перша книга – ―Про осіб‖ (мова йшла про громадянство, акти 

громадського стану, шлюбно-сімейне право, піклування), друга – ―Про майно і 
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різні видозмінювання  власності‖ (регулювалися відносини власності), третя 

– ―Про різні способи, якими набувається власність‖ (набуття власності, 

спадкове право, різні види зобов’язань). Багато статей кодексу мало не 

правовий, а швидше повчальний характер. Вони пояснювали, що таке рухоме і 

нерухоме майно, що таке договір, як його правильно укладати тощо. Кодекс 

проголошував єдине громадянство на підставі загальної рівності, тобто кожен 

француз наділений громадянськими правами. Разом з тим в повному обсязі 

принцип рівності не реалізовувався, оскільки жінки не наділялися повною 

правоздатністю. Вона обмежувалася нормами шлюбно-сімейного права. Закон 

виділяв політичну та приватноправову правоздатність.   Їх можна було набути і 

за певних обставин втратити. Громадянська дієспроможність набувалася з 21 

року. Її обмеження було можливим лише на підставах сімейного права або 

опікунського. Вводився інститут громадянської смерті, як міра кримінального 

покарання. Вона передбачала конфіскацію власності засудженого та 

позбавлення громадянських прав. Специфікою кодексу була відсутність 

поняття юридичної особи, що було обумовлене нерозвинітістю капіталістичних 

відносин та  небезпекою відновлення у цій формі феодальних інститутів, 

передусім церковних.  Провідним інститутом речового права було право 

власності. Революція утворила нові класи власників: буржуазію та селянство, 

які були основою нового режиму. Тому найвідчутніші перетворення відбулися 

у праві власності. На зміст статей, що регулювали право власності 

найбільший вплив справило римське право та революційне 

законодавство. Право власника ніким і нічим не обмежувалося, тобто мало 

абсолютний характер. Ф.ц.к. не дає визначення права власності але 

перераховує основні права власника – володіння і користування речами.  Їх 

можна здійснювати у будь-який спосіб, якщо законом не передбачені 

обмеження. В жодному кодексі світу примат власності не набув такого 

розвитку як в Ф.ц.к., що свідчить про його суто буржуазну спрямованість. 
Кодекс визначив три види власності в залежності від суб’єкта права: 

індивідуальна, державна та общинно-комунальна. Було введено новий поділ на 

рухоме та нерухоме майно. Особливу увагу законодавці приділили 

нерухомому майну, що засвідчувало недостатню розвинутість тогочасного 

промислового капіталу. В Кодексі детально регламентувалися права власника 

земельної ділянки, заповіту землі, порядок поділу нерухомості між 

спадкоємцями тощо. Крім права власності у Ф.ц.к. наведено й інші речові 

права: право на чужі речі (узурфрукт, право застави, сервітут тощо), володіння, 

держання. Протягом ХІХ ст. положення щодо права власності не зазнали 

суттєвих змін. Доволі детально визначалося в Кодексі зобов’язальне 

право. Воно відзначалося значним індивідуалізмом і надавало широкі 

повноваження приватним особам, обмежити які практично ніхто не міг. Ф.ц.к. 

не дає загального поняття зобов’язання, але чітко вказує, що договір ― це угода, 

за допомогою якого одно або декілька осіб зобов’язуються перед іншою 

особою або особами дати що-небудь, зробити що-небудь або не робити що-

небудь.‖ Кодекс передбачає 8 типових договорів: продаж, обмін, найом речей, 



152 
 

робіт та послуг, товариства, позика, зберігання, заклад і вірогідний прибуток. 

Спираючись на принцип свободи договору, право надавало приватним особам 

можливість укладати будь-які правовідносини, що не суперечать законові. 

Передбачалися лише деякі заборони свободи договірних відносин. Це були  

передусім норми кримінального права. Важливим принципом договірного 

права було положення про неможливість скасування договору одноосібними 

діями. Крім договору, як джерела виникнення зобов’язань, закон визначав і 

завдання збитків. Поважне місце в Кодексі належить положенням щодо купівлі-

продажу. В царині шлюбно-сімейного права найбільш яскраво проявилися 

консервативні настанови законодавця. Базовими принципами були: 

повновладдя батька та чоловіка, обмежена правоздатність заміжньої жінки. 

Разом з тим запроваджувався світський шлюб. Він вважався договором й тому 

взаємна згода подружжя була важливою умовою одруження. Шлюб укладався 

державними органами на підставі правил реєстрації актів громадянського 

стану. Релігійні обряди не заборонялися, але могли проводитися тільки після 

світської церемонії. Шлюбний вік визначався – 18 років для чоловіків та 15 – 

для жінок. До досягнення чоловіком 25 років, а жінкою 21 для одруження 

потрібна була згода батьків. Заборонялися шлюби між близькими родичами. 

Доволі демократичними були підстави для розлучення: перелюб (чоловік 

завжди може це зробити, а жінка, якщо чоловік утримує коханку в спільному 

житлі); зловживання, знущання одного з подружжя над іншим; засудження 

одного з подружжя до важкого й ганебного покарання; взаємна згода 

подружжя. В основу шлюбних відносин було покладено принцип: ―Муж 

зобов’язаний надавати заступництво дружині, дружина – підкорюватися 

чоловіку‖. Відповідно жінка мала обмежену правоздатність. Вона не могла 

самостійно здійснювати ніякі юридичні дії – судові чи позасудові. Виключення 

становили лише окремі випадки, як-то: розлучення, заповіт особистого майна 

жінки та деякі інші. Тільки чоловік наділявся правом здійснювати батьківську 

владу над дітьми до їх повноліття або звільнення від цієї влади (наприклад, 

внаслідок одруження). Будь-які угоди про передачу батьківської влади матері 

вважалися недійсними. Позашлюбні діти не мали прав законних дітей і не 

могли шукати батьківства (відшуковувати материнство дозволялося). 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. до Кодексу було внесено зміни щодо 

шлюбно-сімейного права: скасовано окремі формальності, що заважали 

одруженню, мати набувала право давати згоду на одруження дітей тощо. У 

1816 р. було заборонено розлучення, однак у 1884 р. воно було відновлено (але 

тільки як санкція на поведінку подружжя, а не як їх обопільне бажання). У 1907 

р. жінка без огляду на шлюбний майновий режим отримала змогу 

розпоряджатися продуктами своєї власної праці і відповідно накопиченнями. У 

1912 р. було дозволено відшуковувати батьківство.  

Ф.ц.к. 1804 р. є класичним зразком нормативно-правового акту 

романо-германської (континентальної) правової сім’ї. З певними змінами 

цей кодекс діє у Франції і до сьогодення.  
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Ф.ц.к. відіграв значну роль в поширені буржуазного права далеко за 

межами Франції. Вперше в історії було подано у стислій і точній формі 

основні положення буржуазного цивільного права. У 1804 р. Кодекс було 

запроваджено у Бельгії і П’ємонті, 1806 р. – у Баварії, 1808 р. – у Бадені і 

Польщі. Положення Ф.ц.к. справили відчутний вплив на цивільне 

законодавство Румунії, Греції, Швейцарії, Іспанії, Португалії, Італії та 

інших країн світу.  

ФРАНЦУЗЬКИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКСС 1810 Р.  

Перший проект К.к.Ф. було підготовлено у 1804 р., однак його 

затвердження не відбулося. У 1808 р. роботи над К.к.Ф. було відновлено. У 

лютому 1810 р. він був затверджений й набув чинності з 1 січня 1811 р. 

Складався з чотирьох книг (484 статті). Кодекс передбачав неухильне 

дотримання принципу формальної законності. Злочин, який не був 

передбачений законом на момент його здійснення, не підлягав покаранню. 

Це правило стало провідним в кримінальній доктрині Франції.  Співучасть 

вважалася злочином й каралася нарівні (але без застосування смертної кари). 

Суб’єктом злочину вважалася будь-яка особа незалежно від соціальної, статевої 

або вікової приналежності. Для осіб, що не досягли 16 річного віку та від 70 

років передбачалося пом’якшене покарання. В разі доведення необхідності 

самозахисту, особа, що скоїла злочин звільнялася від покарання. Кодекс містив 

принципово нову класифікацію злочинів. Важкими вважалися злочини проти 

суспільних інтересів: злочини проти зовнішньої безпеки держави (військова 

зрада, заколот тощо); злочини проти Конституції (порушення виборчих прав 

громадян, посадові злочини, порушення адміністративних та судових 

обов’язків); злочини проти публічного миру (карбування фальшивих грошей, 

підробка державної печатки, хабарництво тощо). Другу групу кримінальних 

злочинів становили злочини проти приватних інтересів: проти власності та 

проти особи. Особливу групу становили економічні злочини: розголошення 

комерційної таємниці, контрафакція творів мистецтва або предметів 

промислового виробництва. Покарання згідно з К.к.Ф поділялися на дві групи: 

за проступок (виправні) та за злочини (кримінальні). Кримінальні 

покарання були ганебні (обмеження в правоздатності, вигнання тощо) та 

болісні (смертна кара, каторга, депортація, ув’язнення). Тілесні покарання та 

каліцтво скасовувалися. Єдиною формою страти було відтинання голови. 

Застосовувалося воно в 30 передбачених Кодексом випадках. Каторжні роботи 

призначалися або довічно, або на термін від 5 до 20 років. Місцями депортації 

були віддалені колонії: Нова Каледонія, Гвіана, Мадагаскар. Вирок до 

депортації чи каторги автоматично призводив до втрати деяких прав (виборчих, 

юридичних, сімейних). Призначення ганебних покарань призводило до 

тимчасової втрати політичних та громадянських прав. До виправних покарань 

відносилися: утримання у виправному будинку терміном від 6 днів до 5 років, 

обмеження в деяких громадянських та політичних правах (бути присяжним, 

брати участь у виборах, носити зброю, бути опікуном тощо), штрафи. Як 

додаткове покарання Кодекс передбачав конфіскацію майна.  
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К.к.Ф., як і ніші кодекси прийняті у Франції на початку ХІХ ст., з одного боку 

закріплював демократичні зміни в суспільстві, що були породжені Великою 

французькою революцією, а з другого – відновлював спадковість в праві, 

порушену революцією та політичною нестабільністю.   

Бурхливий розвиток французького суспільства в ХІХ – ХХ ст. призвів до 

адекватних змін у праві і, зокрема, у Французькому цивільному кодексі. 

Наприкінці ХХ ст. свою початкову редакцію зберегли близько половини статей 

кодексу. Більше 100 статей були скасовані. З’явилося близько 300 нових статей.  

Найбільших змін зазнала 1 книга кодексу. В ній залишилося лише близько 10 % 

початкового тексту. Майже повністю було переглянуто шлюбно-сімейні норми. 

В нових – більш послідовно визнано рівність подружжя. 

Змін зазнали також друга та третя книги.   Зазнали змін норми що стосуються 

прав власника, свободи договору, статусу товариства.  

В останні десятиліття в цивільному праві Франції зміни відбуваються не тільки 

шляхом введення нових статей до тексту кодексу, але й шляхом запровадження 

спеціальних законодавчих актів. Зокрема, у 1976 р. відбулася фактична 

кодифікація страхової справи шляхом видання спеціального урядового декрету 

(до цього страхова угода згадувалася лише в одній статті цивільного кодексу).  

Ще більших змін зазнав протягом ХІХ – ХХ ст. Торгівельний кодекс Франції 

(1807 р.). З648 статей наразі в початковій формі збереглося всього 20. Недарма 

французькі юристи називають цей кодекс руїною. Найбільшого розвитку 

торгівельне право зазнало у другій половині ХХ ст. багато змін у торгівельному 

праві Франції обумовлено її приєднанням до міжнародних конвенцій, союзів 

тощо. Наприклад, до Женевської вексельної конвенції 1930 р.  

У 60 – 80 рр. ХХ ст. у Франції було прийнято низку природоохоронних 

актів (1964 р. – Декрет про реактивні відходи, 1974 р. – про охорону повітря 

від забруднювання, 1975 р. – про обмеження рівня шуму тощо). 

Помітним явищем суспільного життя стало прийняття у 1910 р. Трудового 

кодексу. Після Другої світової війни відбулися відчутні зміни в трудовому та 

соціальному законодавстві. Згадаймо конституцію Четвертої республіки. Її 

преамбула була справжньою хартією труда (право на працю, створення 

профспілок, соціальний захист та підтримка). Відповідно до конституції 1958 р. 

закони визначали лише базові засади трудового права. Ті питання, що не 

підлягали вирішенню по закону вирішувалися адміністративно та 

регламентарно.  

Провідним джерелом трудового права є Трудовий кодекс, який зазнав 

суттєвих редакційних редагувань у 1973 р. й виправлень у 1981 – 1982 рр. 

фактично цей кодекс є інкорпорацією численних актів про працю, які були 

прийняті у різний час парламентом та урядом Франції. В якості 

додаткового джерела виступає поточне законодавство.  

Трудовий кодекс протягом ХХ ст. зазнав суттєвих змін. Спочатку його 

положення торкалися тільки промислових виробників. Наразі він дії стосовно 

усіх осіб, що відносяться до категорії найманих робітників.  
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Трудовий кодекс та законодавство останніх десятиліть має тенденцію до 

демократизації та поширенню соціальних гарантій.  

Відносини у сфері соціального забезпечення регламентує Кодекс 

соціального страхування 1956 р.  Він містить дві групи норм: по-перше, право 

соціального забезпечення і, по-друге, право сім’ї та соціальної допомоги.  

Тривалий час, особливо в період Третьої республіки, майже незмінним 

залишалося кримінальне право. Перешкоджали його розвитку головне 

політичні чинники. Локальні зміни відбувалися лише в царині боротьби із 

злочинами під час проведення державних іспитів та конкурсів, зловживаннями 

у казино, проституцією, руйнацією історичних пам’яток тощо. Лише у другій 

половині ХХ ст. потреба боротьби із злочинністю, що набувала нових форм 

(тероризм, екологічні злочини, міжнародні злочини тощо), у 

кримінальному праві активізувалися процеси оновлення. Найбільш 

радикальні перетворення у царині кримінального права відбулися у період 

П’ятої республіки.  

У 60-80-х рр. ХХ ст. відбувся перегляд тексту Кримінального кодексу Франції 

1810 р. було декриміналізовано низку злочинів. У 1981 р. було скасовано 

смертну кару. Разом з тим були криміналізовані тероризм, порушення у царині 

захисту природного середовища та безпека праці.  

Суттєвих змін зазнала система виконання покарань: зменшено сферу 

застосування обмеження свободи, запровадження режиму ―напівсвободи‖ 

(утримання під вартою поєднується із перебуванням вдома). 

У липні 1992 р. внаслідок радикального реформування 

кримінального права було прийнято новий Кримінальний кодекс, який 

повністю замінив Кримінальний кодекс 1810 р. новий кодекс має 

демократичну та гуманістичну спрямованість.  

Змін зазнало й кримінально-процесуальне законодавство. У 1958 р. було 

прийнято новий Кримінально-процесуальний кодекс, що власне кажучи й 

знаменувало початок ревізії наполеонівського законодавства. Новий кодекс та 

доповнення до нього (1970, 1972, 1981-1983 рр.) значно демократизували 

процес, підсилили гарантії прав громадян, спростили судочинство, 

впорядкували діяльність слідчих органів, суду та присяжних. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

В період Третьої республіки, майже незмінним залишалося кримінальне право. 

Перешкоджали його розвитку головне політичні чинники. Локальні зміни 

відбувалися лише в царині боротьби із злочинами під час проведення 

державних іспитів та конкурсів, зловживаннями у казино, проституцією, 

руйнацією історичних пам’яток тощо. Лише у другій половині ХХ ст. потреба 

боротьби із злочинністю, що набувала нових форм (тероризм, екологічні 

злочини, міжнародні злочини тощо), у кримінальному праві активізувалися 

процеси оновлення. Найбільш радикальні перетворення у царині кримінального 

права відбулися у період П’ятої республіки.  
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У 60-80-х рр. ХХ ст. відбувся перегляд тексту Кримінального кодексу 

Франції 1810 р. було декриміналізовано низку злочинів. У 1981 р. було 

скасовано смертну кару. Разом з тим були криміналізовані тероризм, 

порушення у царині захисту природного середовища та безпека праці. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Французька революція ХVIII ст., на відміну від англійської,  мала не 

локальне (місцеве значення), а континентальне: вона сприяла руйнуванню 

феодальних відносин, заснованих на станово-кланових привілеях і несвободі, 

не тільки у Франції, а і у більшості європейських країн і  за межами Європи. 

Проголошені в Декларації і закріплені в Кодексі Наполеона права і свободи 

людини і громадянина стали джерельною основою формування нового типу 

суспільства і нового типу держави, де головна цінність – особистість і її 

соціальна захищеність, а держава – лише інструмент (інституція) для охорони і 

захисту цих «привілеїв». Цей шлях був не простий і не легкий, однак, 

стартувавши у кінці ХVIII ст. у Франції, громадянське суспільство опановує все 

більший простір і не лише в Європі. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на  

яких засадах базувався державний лад Франції у ХVIII ст.? 

1. У якому році Установчими зборами Франції було прийнято документ 

надзвичайної ваги – Декларацію прав людини і громадянина? 

2. Які невід’ємні права людини і громадянина визнавалися у Франції? 

3. У якому році у Франція була проголошена Друга республіка? 

4. Що змусило Францію піти на поступки в 1958 р., і для чого було створено 

Французьку спілку. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Ця лекція має таку мету: 

 ознайомитися з причинами американської буржуазної революції, 

виявити її особливості, показати значення американського законодавства і, 

зокрема, Конституції 1787р. в становленні держави нового типу і 

громадянського суспільства. Розкрити причини Громадянської війни, виявити її 

значення для формування громадянського суспільства, ознайомити з основними 

тенденціями розвитку форми держави нового типу і права США в кінці ХІХ- на 

початку ХХ ст. 

 

ВСТУП 



158 
 

Крім соціальних протиріч в США існували протиріччя релігійні, що 

існували між різними напрямками протестантизму (кальвіністи і лютерани), 

католиками, а також іншими віруваннями й сектами. Однак, і для одних, і для 

інших однаковим тягарем була соціальна й економічна політика Англії. У 

першій половині XVIII ст. населення колоній, переборюючи внутрішні 

протиріччя, сформувалося фактично в самостійну націю зі своїми політичними, 

релігійними та культурними традиціями і прагненням до самостійності. 

Тенденція колоній до автономізації до середини XVIII ст. ставала все 

очевиднішою. Політика метрополії цьому сприяла і була спрямована на штучне 

стримування розвитку капіталістичних відносин, обмеження економічної 

активності буржуазії колоній, зовнішня торгівля яких цілком контролювалася 

Англією. На початок 70-х рр. протиріччя між колоніями і метрополією досягли 

апогею. 

Уподовж війн з індіанцями федеративна республіка захопила в тубільного 

населення значні площі землі. Крім того, американці активно захоплювали або 

купували сусідні терени, що належали іншим країнам. Зокрема 1803 р. 

президент Т.Джеферсон купив за 15 млн. дол. в Наполеона Бонапарта Луїзіану 

– територію на захід від р. Міссісіпі, що майже в двічі збільшило терени США. 

У 1819 р. Іспанія була змушена передати США Флориду, яка вже до цього була 

фактично окупована США. Внаслідок американо-мексиканської війни 1846 – 

1847 рр. Мексика була змушена передати США території на яких було 

засновано штати Техас, Каліфорнія, Арізона, Нью-Мексико, Невада, Юту та 

частину Колорадо (їх площа була більшою ніж території Франції та 

Німеччини). У 1846 р. США придбали у Великобританії більшу частину 

майбутнього штату Орегон. І після закінчення Громадянської війни США 

продовжили територіальну експансію. 

 

І. ВІЙНА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ (1775-1783 Р.Р.): ПРИЧИНИ 

(ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ, ПОЛІТИЧНІ), ХІД, ХАРАКТЕР, 

НАСЛІДКИ 
Американське колоніальне суспільство характеризувалося 

неоднорідністю, що проявилася в неоднаковості правового статусу окремих 

колоній. У своїх основних рисах система британського колоніального 

управління склалася на кінець XVII ст. До цього часу існувало 13 колоній, котрі 

з урахуванням особливостей їх правового становища можна поділити на три 

групи. Род-Айленд і Коннектикут мали хартії самоврядних колоній і фактично 

були своєрідними республіками, оскільки всі органи управління на їх території 

обиралися. Пенсільванія, Делавер і Меріленд належали приватним власникам. 

Інші вісім — Массачусетс, Нью-Гемпшир, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Вірджинія, 

Кароліна, Північна Кароліна, Південна Кароліна і Джорджія — були 

володіннями Британської корони. У цих колоніях управління здійснювалося 

губернаторами або двопалатними законодавчими зборами, що перебували під 

безпосереднім контролем представників корони (губернаторів чи Таємної 

ради). 
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Колонії Півдня й Півночі розрізнялися за соціальною структурою. У 

перших переважало напівфеодальне землеволодіння магнатів (ленд-лордів), 

широко застосовувалася праця рабів-негрів і підневільних робітників. Для 

інших був характерним більш значний прошарок фермерського й торгово-

ремісничого населення.  

На соціальні протиріччя накладалися протиріччя релігійні, що існували 

між різними напрямками протестантизму (кальвіністи і лютерани), католиками, 

а також іншими віруваннями й сектами. Але і для одних, і для інших однаковим 

тягарем була соціальна й економічна політика Англії. У першій половині 

XVIII ст. населення колоній, переборюючи внутрішні протиріччя, 

сформувалося фактично в самостійну націю зі своїми політичними, релігійними 

та культурними традиціями і прагненням до самостійності.  

До середини XVIII ст. усе очевиднішою ставала тенденція колоній до 

автономізації. Цьому сприяла політика метрополії, що була спрямована на 

штучне стримування розвитку капіталістичних відносин, обмеження 

економічної активності буржуазії колоній, зовнішня торгівля яких цілком 

контролювалася Англією. На початок 70-х рр. протиріччя між колоніями і 

метрополією досягли апогею.  

5 вересня 1774 р. у Філадельфії відбувся т.зв. Перший 

Континентальний конгрес, у роботі котрого, за винятком Джорджії, брали 

участь представники всіх колоній. Серед делегатів були Дж. Вашингтон, 

Б. Франклін, Дж. Адамс та інші видатні діячі американської революції. Конгрес 

прийняв рішення, що неминуче вели до розриву з британською метрополією: 

бойкотувався ввіз англійських товарів та експорт із колоній.  

У квітні 1775 р. відбувся бій при Лексингтоні, який, по суті, поклав 

початок національно-визвольній війні. Другий Континентальний конгрес, що 

зібрався 10 травня 1775 р. у Філадельфії, констатував стан війни з Англією і 

прийняв рішення про створення американської армії, яку очолив 

Дж. Вашингтон. Почалася війна за незалежність — американська революція.  

Значний вплив на хід революційних подій і на політико-правову 

свідомість колоністів мала Декларація прав Вірджинії (12.06.1776 р.), на основі 

якої була розроблена й 4 липня 1776 р. затверджена Третім 

Континентальним конгресом загальновідома Декларація незалежності. Цей 

документ, написаний Т.Джефферсоном, хоч і ніколи не був власне юридичним 

документом, відіграв визначну роль у становленні небаченої доти державної 

форми. Декларація, проголосивши колишні англійські колонії «вільними і 

незалежними штатами», закріпила факт появи на Атлантичному узбережжі 

Північної Америки тринадцяти незалежних суверенних держав — штатів.  

Прийняті раніше конституції штатів досить чітко визначили свої форми 

правління та політичного режиму. Усі конституції закріплювали 

республіканську форму правління, засновану на принципі поділу влади 

локківської моделі з верховенством законодавчої влади. У системі елементів 

форми правління всіх штатів, за винятком Нью-Йорка, Массачусетса і Нью-
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Гемпшира, законодавча влада домінувала над виконавчою, що говорило про 

встановлення в них парламентської моделі республіки.  

Що стосується політичного режиму, то з урахуванням того часу його 

можна визначити як досить демократичний. У той же час проголошення всіма 

конституціями принципу народного суверенітету не перешкодило засновникам 

наділити політичними правами, і насамперед виборчими, тільки власників. Для 

обіймання виборних посад більшістю штатів не тільки вводився високий 

майновий ценз, але й обмеження за релігійною ознакою.  

Проте, якщо стосовно форм правління і політичного режиму були досить 

чіткі уявлення, засновані на певних теоретичних досягненнях і державно-

правовому досвіді ранніх революцій (Голландія й Англія) і самих колоній, то 

щодо форми державно-територіального устрою треба було йти незвіданим 

шляхом. У декларації містилася тільки назва «Сполучені Штати Америки», яку 

необхідно було наповнити відповідним змістом.  

В умовах війни, коли основною метою всіх штатів було досягнення 

юридичної незалежності від Англії, об’єктивним і закономірним був процес 

міждержавного конфедеративного союзу. Робота в цьому напрямку почалася 

ще напередодні прийняття Декларації незалежності, коли Перший 

Континентальний конгрес призначив комітет для підготовки відповідного 

договору. Підготовлений ним проект, що одержав назву Статті конфедерації, 

був схвалений конгресом 15 листопада 1777 р., однак процес ратифікації всіма 

13 штатами затягнувся більш ніж на три роки, і вони набули чинності тільки 1 

березня 1781 року. 
Статті конфедерації - «перша Конституція США», як їх зазвичай 

називають. юридично оформили й закріпили, як сказано у преамбулі, створення 

«вічного Союзу між Штатами». Назвою конфедерації, відзначено у першій 

статті, буде «Сполучені Штати Америки», що мало розумітись як «держави 

Америки, які об’єдналися». У другій статті особливо підкреслювалося, що 

«кожен штат зберігає свій суверенітет, свободу й незалежність і будь-яку владу, 

юрисдикцію і право, за винятком тих, котрі досконало точно делеговані цією 

конфедерацією тим Сполученим Штатам, що зібралися в Конгресі».  

Органом влади конфедерації засновувався Конгрес (фактично зберігався 

старий Континентальний конгрес, до складу якого входили делегати (від 2 до 

7), щорічно призначувані штатами у встановленому ними порядку. Кожен штат 

у Конгресі мав один голос. Конгрес формально володів усіма 

зовнішньополітичними повноваженнями: оголошував війну й укладав мир, 

посилав і призначав послів, укладав міжнародні договори, керував торгівлею з 

індійськими племенами. У внутрішній сфері його повноваження були 

обмеженими. Досить сказати, що він не мав права оподатковування і тим самим 

був позбавлений власної фінансової бази. Усі військові та інші заходи Конгресу 

фінансувалися штатами. Хоча він формально мав право встановлювати 

«стандарти грошових одиниць», фактично штати карбували власну монету. 

Статті конфедерації також не встановили єдиного громадянства. 
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Отже, на розгляданому етапі США були конфедерацією — союзом 

держав, які об’єдналися для здійснення певної мети. Коли ця мета була 

досягнута — 3 вересня 1783 р. Англією був підписаний Версальський 

трактат про надання США незалежності, — конфедеративний союз втратив 

свою силу. Майбутні можливі варіанти були такі: розпад і окремий розвиток 

кожного із штатів або створення союзу на новій основі. 

Від конфедерації до федерації. 

Подальші події показали очевидну недостатність існуючого договору для 

регулювання відносин між членами союзу, пов’язаних з фінансуванням армії, 

митною політикою штатів. Важливою політичною проблемою стали розподіл 

та використання західних земель, котрі почали активно освоюватися після 

1782 року. Конфедерація, яка довела свою життєздатність та спроможність 

вирішити конфлікти між штатами, в умовах більш гострих протиріч (у 1786 р. 

через борги та фінансову кризу вибухнуло значне за розмахом фермерське 

повстання під керівництвом Д. Шейса. виявилася пасивною.  

У цих умовах Д. Медісон і О. Гамільтон склали звернення, в якому 

запросили представників усіх штатів зібратися у травні 1787 р. у Філадельфії на 

спеціальний конвент для підготовки нової конституції Північноамериканських 

сполучених штатів. 

Криза влади об’єктивно підштовхнула до ідеї утворення нового союзу на 

основі сильної урядової (виконавчої) влади. Саме цим передбачалося 

перебороти «мрії про всебічне самоврядування», що панували в період війни за 

незалежність. 25 травня 1787 р. у Філадельфії зібрався Конституційний 

конвент для розробки нової конституції. Для участі в ньому були обрані 

представники від усіх штатів. Дехто не зміг прибути, частина відмовилася, і 

відтак у роботі конвенту брали участь 55 делегатів, котрих у майбутньому 

назвали «батьками-засновниками» (Сполучених штатів Америки. — Л.Б., Р.В.).  

Центральним питанням було питання про форми організації влади. 

Незважаючи на усталені погляди і політичну практику стосовно форми 

правління, О. Гамільтон виступив із пропозицією взяти за зразок британську 

форму правління, що на той час набула основних рис т.зв. конституційної 

монархії. Однак делегати його не підтримали і вибір було зроблено на користь 

республіки. Внутрішній її зміст, тобто система установ, що уособлювали цю 

форму правління, визначався на основі т.зв. «віргинського плану», складеного 

під керівництвом Д. Медісона і Е. Рендольфа. У ньому особливо 

підкреслювалося значення встановлення сильної центральної влади.  

У дискусіях усе більше формувалося узагальнене уявлення про 

владарювання і правління на основі конституцій штатів, у тому числі шляхом 

закріплення принципу поділу виконавчої й законодавчої влади. Остання, за 

пропозицією Б. Франкліна, мала бути побудована на основі принципу 

бікамералізму, тобто в організаційно-структурному відношенні складатися з 

двох палат, одна з яких представляла б інтереси штатів. Тим самим довелося 

піти на поступки всім штатам в організації законодавчої влади, а південним — 

ще в питанні про збереження рабства.  



162 
 

17 вересня 1787 р. депутати схвалили Конституцію США. До серпня 

1788 р. вона була ратифікована штатами, а з грудня цього ж року почалося 

формування органів влади: у грудні обрано главу держави, першим 

президентом котрої став Дж. Вашингтон, а у квітні 1789 р., замість Другого 

Континентального конгресу, що саморозпустився, відкрилася перша сесія 

парламенту — Конгресу. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

У США все більше формувалося узагальнене уявлення про владарювання 

і правління на основі конституцій штатів, зокрема шляхом закріплення 

принципу поділу виконавчої й законодавчої влади. Остання, за пропозицією 

Б. Франкліна, мала бути побудована на основі принципу бікамералізму, тобто в 

організаційно-структурному відношенні складатися з двох палат, одна з яких 

представляла б інтереси штатів. Тим самим довелося піти на поступки всім 

штатам в організації законодавчої влади, а південним — ще в питанні про 

збереження рабства. 

 

ІІ. ДЕРЖАВНІ ФОРМИ США ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ 1787 РОКУ 

Конституція 1787 р. сформувала нову державну єдність північно-

американських штатів, яка ґрунтувалися на принципах республіканізму, 

федералізму й демократизму. Ці принципи організації влади не були новими: 

на республіканських і демократичних основах будувалася влада ще в 

античному світі, певний досвід федеративного устрою був накопичений 

Нідерландами в роки буржуазної революції. Але, підняті на конституційний 

рівень, ці принципи сприяли появі таких якісно нових форм організації 

державної влади, яких раніше не існувало. Це стосувалося насамперед форми 

правління. 

Форма державного правління. 
Конституція закріпила республіканську форму правління як для держави 

в цілому, так і для окремих штатів. Але за своїм змістом, що відобразилося у 

специфічній системі взаємозв’язків між органами законодавчої і виконавчої 

влади, вона не мала аналогів. Це була т.зв. президентська республіка, котра 

стала одним із основних видів республіканської форми правління сучасної 

епохи й характеризувалася певними, властивими тільки їй, рисами.  

Главою держави, згідно зі статтею ІІ Конституції, був Президент, який 

обирався разом з Віце-президентом позапарламентським шляхом у ході 

двоступеневих виборів (населення по штатах обирало «виборщиків», а вони — 

Президента). Він очолював виконавчу владу, зосередивши у своїх руках 

повноваження глави держави і глави уряду. Сформований Президентом уряд 

зобов’язувався проводити визначену главою держави політику. 

Відповідальність за виконання цієї політики уряд ніс передусім перед 

Президентом. 

Таким чином, у системі виконавчої влади виявляються такі характерні 

риси президентської форми правління: 
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* позапарламентський шлях обрання президента; 

* зосередження повноважень глави держави й уряду в одних руках і, як 

наслідок, відсутність посади прем’єр-міністра. Конституція не містила 

положень про організацію особливого уряду. Тим самим президент ставав не 

тільки главою держави, але й одноосібним главою уряду країни, котрий міг 

організувати його на власний розсуд, але не виходячи за межі закону; 

* відповідальність уряду перед президентом, а не перед законодавчим 

органом;  

* зосередження в руках президента як глави держави і глави уряду 

широких повноважень.  

Останнє відповідало ідеї «батьків-засновників» про те, що централізацію 

створює тільки урядова влада. Зокрема, як глава держави Президент США був 

головнокомандувачем, мав право помилування й відстрочки виконання вироків, 

в екстрених випадках право скликати палати конгресу, а також здійснювати 

деякі інші повноваження. Як глава уряду Президент керував поточним 

управлінням країною за допомогою підпорядкованого йому державного 

апарату. У зв’язку з цим він мав право видавати адміністративні 

розпорядження, які, однак, не повинні були виходити за межі законів.  

Законодавча влада, за статтею І Конституції, вручалася Конгресові, 

котрий складався з 2-х палат: Сенату і Палати представників. Його 

найважливішою прерогативою (винятковим правом, компетенцією) було 

законодавство насамперед фінансове (бюджет, податки тощо.), передбачалося 

відкладене вето Президента. 

Організація державної влади, яка ґрунтувалася на принципі поділу влади, 

була обставлена в Конституції значними гарантіями у вигляді цілої системи так 

званих «стримувань і противаг», котрі б не дозволили будь-якій з гілок влади 

узурпувати державну владу в цілому. Усі гілки влади організовувалися за 

власним порядком, тобто мали своє особливе джерело. Усі вони мали різні 

терміни повноважень. Кожна зберігала певне право впливати на іншу: 

Президент — накласти вето на закони Конгресу, Конгрес — перебороти вето, 

висунити проти Президента обвинувачення в порядку імпічменту, суди мали 

право контролю за діяльністю будь-якої влади. Система «стримувань і 

противаг» мала не тільки попередити узурпаторські тенденції кожної з трьох 

гілок влади, але й забезпечити стабільність і безперервність функціонування 

самої державної влади. 

Форма державно-територіального устрою. 
Територіально організація влади в державі здійснювалася на основі 

принципу федералізму, який поширювався не тільки на політичний, але й на 

правовий устрій. Штати мали гарантовану федеральною владою, 

рівноправність, у тому числі у сфері законодавства і права. Разом із тим їм 

заборонялося видавати закони, котрі «обмежують привілеї чи недоторканність 

громадян Сполучених Штатів». Від «Статей Конфедерації» зберігався інститут 

загального міжгромадянства: громадянин одного штату вважався і 

громадянином будь-якого іншого, як і всієї держави. Суверенітет штатів був 
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обмеженим: як і раніше, вони не мали права виходу з федерації чи можливості 

розірвати правові зв’язки з нею. 

Штати зберегли права на власний конституційний устрій, свою 

організацію влади й управління. В усіх штатах організація внутрішньої влади 

була побудована за єдиним з федерацією зразком: законодавчі повноваження — 

двопалатним зборам (дуже рідко однопалатним), виконавчі — губернаторові, 

якого в переважній більшості випадків обирало населення штату. У штатах 

зберігалася і своя судова система. 

Форма політичного режиму. 
Меншою мірою в Конституції 1787 р. знайшло своє закріплення питання 

про форму політичного режиму. У ній детально були закріплені форми й 

методи, пов’язані з формуванням та поділом повноважень органів державної 

влади, у той час як права і свободи були сформульовані на найзагальнішому 

рівні. У зв’язку з цим уже в ході ратифікації штатами Конституції виникло 

питання про необхідність доповнення прийнятого тексту положеннями про 

громадянські права. У червні 1789 р. Д. Медісон запропонував Конгресові 

США проект загальнодержавного білля про права, 25 вересня 1789 р. 

схваленого як десять поправок до основного тексту Конституції. До грудня 

1791 р. вони були ратифіковані штатами. Поправки мали щонайменше подвійну 

мету: по-перше, вони створювали сферу загальнофедерального контролю й 

законодавства стосовно громадянських прав і свобод; по-друге, вперше у сфері 

політичного законодавства вони були побудовані як заборони та обмеження, 

що накладалися на законодавців. 

У Біллі про права 1791 р. були закріплені основні демократичні права і 

свободи політичного характеру: свобода віросповідання, слова, друку, зборів і 

петицій. Народові гарантувалася громадянська й особиста недоторканість, 

недоторканість житла і майна, паперів, свобода від постояльців (військових). 

Значною гарантією громадянської свободи мало стати право носіння зброї, що 

визнавалося «необхідним для безпеки вільної держави» і не могло 

обмежуватися владою. Цикл поправок був присвячений судовим і кримінально-

правовим гарантіям: громадянам надавалося невід’ємне право на розгляд справ 

у суді присяжних при гарантуванні презумпції невинності. Нікого не можна 

було примушувати свідчити проти самого себе, без суду ніхто не міг бути 

позбавлений життя, свободи, власності; встановлювалася невідчужуваність 

приватної власності для суспільних потреб без «справедливої винагороди». 

Особливо важливе значення мала ІХ поправка, яка проголошувала можливість 

державного визнання й інших громадянських прав, що прямо не 

перераховуються, але випливають із загальної доктрини природних та 

невідчужуваних прав громадян. 

У сукупності з тим, що було проголошено в Конституції, Білль про права 

закріпив на конституційному рівні достатньо високу ступінь демократизму 

нової американської держави. 
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

У червні 1789 р. Конгресові США був запропонований проект 

загальнодержавного білля про права, 25 вересня 1789 р. схваленого як десять 

поправок до основного тексту Конституції. До грудня 1791 р. вони були 

ратифіковані штатами. Поправки мали щонайменше подвійну мету: по-перше, 

вони створювали сферу загальнофедерального контролю й законодавства 

стосовно громадянських прав і свобод; по-друге, вперше у сфері політичного 

законодавства вони були побудовані як заборони та обмеження, що 

накладалися на законодавців. 

 

ІІІ. ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА В США. ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ПЕРІОДУ 

ВІЙНИ 

З кінця війни за незалежність і до Громадянської війни відбулося відчутне 

збільшення території США. В ході, так званих, ―індіанських війн‖ федеративна 

республіка захопила в тубільного населення значні площі землі. Крім того, 

американці активно захоплювали або купували сусідні терени, що належали 

іншим країнам. Зокрема 1803 р. президент Т.Джеферсон купив за 15 млн. дол. в 

Наполеона Бонапарта Луїзіану – територію на захід від р. Міссісіпі, що майже в 

двічі збільшило терени США. У 1819 р. Іспанія була змушена передати США 

Флориду, яка вже до цього була фактично окупована США. Внаслідок 

американо-мексиканської війни 1846–1847 рр. Мексика була змушена передати 

США території на яких було засновано штати Техас, Каліфорнія, Арізона, Нью-

Мексико, Невада, Юту та частину Колорадо (їх площа була більшою ніж 

території Франції та Німеччини). У 1846 р. США придбали у Великобританії 

більшу частину майбутнього штату Орегон. І після закінчення Громадянської 

війни США продовжили територіальну експансію. У 1867 р. американці за 7,2 

млн. дол. Придбали в Росії Аляску (майже в тричі більше Франції). Внаслідок 

іспано-американської війни США захопили Пуерто-Рико, о. Гуам, Філіппіни, 

окупували Кубу.  

Порядок утворення нових штатів визначався Ордонансом 1787 р. 

Коли кількість населення певної території досягала визначеної чисельності, 

Конгрес оголошував її автономією. Через деякий час ця автономія могла бути 

реорганізованою в штат, за умов введення республіканської форми правління, 

визнання Конституції та інших конституційних актів США. Обирався конвент, 

який укладав конституцію нового штату. Її затверджували шляхом 

голосування. Створювалися відповідні органи влади та управління. Після цього 

Конгрес приймав рішення щодо прийому нового штату до складу федерації. На 

початок ХХ ст. кількість штатів сягнула 48 (зараз 50 штатів та столичний 

федеральний округ Колумбія). За 200 років (з 1776 по 1976 рр.) територія США 

зросла більш ніж в чотири рази.  

В процесі політичної боротьби в США сформувалися політичні партії – 

федералістів та республіканців (80-ті рр. ХVІІІ ст.).   Перші відстоювали 

інтереси буржуазної Півночі. Другі – рабовласницький Південь. У 1828 р. на 

зміну республіканцям прийшла Демократична партія. З часом вона 
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перетворилася на партію рабовласників. На основі партії федералістів було 

створено організацію буржуазії Півночі – віги. Після того як вона розпалася у 

1854 р. було створено Республіканську партію.  

Окреслені ще у ХVІІІ ст. протиріччя між рабовласницьким Півднем, який у 

першій половині ХІХ ст. продовжував розвиватися як феодальний регіон, з 

буржуазною Північчю у середині ХІХ ст. набули особливої гостроти. У 1860 р. 

президентом США був обраний республіканець Авраам Лінкольн. Це призвело 

до відкритого розколу в суспільстві країни.  

 ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА В США 1861-1865 РР. – війна між 

північними та південними штатами. Була обумовлена соціально-економічними 

та політичними протиріччями між рабовласницьким Півднем та буржуазною 

Північчю. У лютому 1861 р. південні штати оголосили сецесію й утворили 

незалежну державу – Конфедерацію американських штатів, до складу якої 

увійшли 11 штатів з 34. Був обраний президент Конфедерації, її уряд та 

прийнято конституцію. 12 квітня 1861 р. війська Конфедерації розпочали 

бойові дій проти федерального уряду. 15 квітня 1861 р. президент А. Лінкольн 

оголосив війну південним штатам. на початку війни військова перевага була на 

боці Півдня, війська якого здобували впевнені перемоги. Однак у 1863 р. 

відбувся перелом у веденні бойових дій. На початку червня 1865 р. армія 

Півдня капітулювала. Перемога Півночі у Громадянській війні започаткувала 

швидкий індустріальний розвиток США, зміцнила американську федерацію, 

підсилила президентську владу та авторитет Верховного суду. Було знищено 

залишки феодалізму, що дозволило США швидко перетворитися на розвинену 

індустріальну країну.  

Саме під час Громадянської війни було скасовано рабство. Спочатку  у 

вересні 1862 р. президент А.Лінкольн видав Прокламацію про звільнення рабів. 

Згідно з нею, з 1 січня 1863 р. на теренах, що знаходяться у стані війни з 

федеральним урядом (в Прокламації наводився перелік таких штатів та 

графств), раби ставали вільними. Після закінчення війни, у 1865 р. було 

прийнято ХІІІ поправку до Конституції згідно з якою на теренах 

підконтрольних США ― … не повинно існувати ні рабство, ні підневільне 

прислужування, крім тих випадків, коли це є покаранням за злочин, за який 

особа була відповідним чином засуджена‖.   

З 1 січня 1863 р. вступав у дію інший важливий акт, виданий президентом 

А. Лінкольном – ―акт про гомстеди‖. ГОМСТЕД-АКТ (англ. – садиба, ферма) 

– закон про земельні наділи у США. Прийнятий 20 травня 1862 р. під час 

Громадянської війни в США (1861 – 1865 рр.). Згідно з Г.-а. кожен громадянин, 

який досяг 21 р. і не брав участі у війні проти федерального уряду мав право 

одержати за невеличку платню (10 дол.) ділянку землі (гомстеду) площею 160 

акрів (близько 65 га). Земля ставала приватною власністю через 5 років. 

Одержати землю можна було і до 21 р. в тому випадку, якщо претендент 

відслужив в армії або на флоті США 14 днів під час війни. Г.-а. мав велике 

значення для зміцнення федеральної армії й для розвитку фермерського 

господарства в США.  
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Після Громадянської війни значно зміцніла центральна влада. 

Остаточно було знято питання про вихід окремих штатів із федерації та 

невизнання ними актів федерального уряду. Разом з тим штати залишили за 

собою значні повноваження: конституційне та інше законодавство, освіта, 

місцеве самоврядування, міліція, в’язниці тощо. Вищі органи влади та 

управління штатів нагадували федеральні: законодавчі функції належали 

двопалатним законодавчим зібранням (парламенти штатів), виконавчі – 

губернаторам.   

У другій половині ХІХ ст. конгрес мав пріоритет перед президентом. 

Фактично без згоди конгресу президент не міг самостійно вирішити жодне 

важливе питання. У цей час виникає комітетська система у конгресі. 

Попередній розгляд законопроектів здійснювався парламентськими комітетами. 

Це призвело до певної втрати демократії в конгресі оскільки більшість 

важливих питань стало вирішуватися на таємних засіданнях комітетів. 

Водночас було розширено повноваження спікера, який тепер міг більш 

ефективно направляти розгляд справи в потрібне річище.  

Як і раніше зберігалося обмеження виборчого права. Діяли різноманітні 

віковий, статевий, майновий, расовий, моральний, осілості цензи. Попри 

домінування конгресу відбувається поступове зростання ролі президента. 

Зокрема, вони активно застосовували своє право вето. Так, з 1798 по 1898 рр. з 

433 законопроектів, що були відхилені виконавчою владою конгрес подолав 

тільки 29. Відбувається значне зростання бюрократичного апарату держави. 

Так, якщо в середині ХІХ ст. нараховувалося всього 2.500 держ. службовців, то 

на початку ХХ ст. їх було вже понад 200.000. 

Місцеве самоврядування було доволі різноманітним. Існували системи 

таунів. Верховна влада в них належала сільським сходам, які обирали 

уповноважених і посадових осіб. Ще однією системою самоврядування були 

графства. Населення графств обирало бюро комісарів, яке було вищим 

органом графського самоврядування. Нарешті існували шкільні округи.  

Збройні сили складалися з федеральної армії та національної гвардії 

(міліції) штатів. Федеральна армія комплектувалася з найманців. Національна 

гвардія комплектувалася із добровольців і в мирний час знаходилася під 

орудою губернатора.  

Поліція. Традиційно поліційні функції в сільській місцевості виконували 

шерифи й констеблі, які обиралися населенням графств та селищ. У другій 

половині ХІХ ст. розпочалося створення сучасної поліційної служби. У 1844 р. 

в Нью-Йорку було створено централізовану правоохоронну службу. Надалі 

подібні служби були створені і в інших містах США. Наприкінці ХІХ ст. в 

деяких штатах було створено поліцію штату, якою керував губернатор.  

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

В ході громадянської війни остаточно було знято питання про вихід 

окремих штатів із федерації та невизнання ними актів федерального уряду. 

Разом з тим штати залишили за собою значні повноваження: конституційне та 
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інше законодавство, освіта, місцеве самоврядування, міліція, в’язниці тощо. 

Вищі органи влади та управління штатів нагадували федеральні: законодавчі 

функції належали двопалатним законодавчим зібранням (парламенти штатів), 

виконавчі – губернаторам. У другій половині ХІХ ст. конгрес мав пріоритет 

перед президентом. 

 

IV. ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ ТА ПРАВА США В НОВИЙ ТА 

НОВІТНІЙ ЧАС. 

На початку ХХ ст. США перетворилися на одну з найрозвинутіших країн 

світу, що дозволило їй вийти на міжнародну арену в ролі лідера. Особливо 

підсилювався вплив США після Світових війн. Саме після Другої Світової 

війни США були визнані беззаперечним лідером Західного світу.  

В ХХ ст. державний устрій США продовжує базуватися на принципах 

федералізму. Штати залишаються автономними одиницями із значними 

правами. Разом з тим протягом ХХ ст. йде неухильне зростання повноважень 

федерального центру.  

Серйозні зміни відбулися в ХХ ст. у виборчому праві. У 1920 р. було 

надано виборче право жінкам (ХІХ поправка). Поступово відбувалося 

скасування обмежувальних цензів. У 50 – 60-х рр. відбулося скасування 

расового обмеження у виборчому праві.  

Відбуваються зміни і в Конгресі. Все більшу силу набирають комітети. 

Без їх згоди жоден законопроект не може бути поставлений на голосування. У 

1946 р. було узаконено існування в конгрес лоббі – ―агентів впливу‖ великих 

корпорацій, які займалися ―проштовхуванням‖ потрібних законопроектів.  

У ХХ ст. відбувається підсилення президентської влади. Президент може 

без згоди Сенату укладати міжнародні договори або денонсувати їх. Все 

частіше президенти починають бойові дії без згоди конгресу (війна у Кореї, 

бомбардування Іраку, Косова). Важливим моментом в законодавчій сфері є 

право президента накладати вето. Наприклад президент Трумен накладав його 

631 раз, а конгрес зміг його подолати тільки 9 разів. Правотворча діяльність 

президента підсилюється й за рахунок делегованого законодавства. 

Президенти видають ―виконавчі накази‖, які мало чим відрізняються від 

законів.  

Протягом всього ХХ ст. відбувається еволюція державного апарату США. 

Спостерігається підсилення виконавчої влади та виконавчого апарату. Крім 

кабінету президента, до якого входять міністерства, з 1939 р. почав 

формуватися особливий адміністративний апарат президента, що називається 

Виконавче управління президента. Структура Виконавчого управління включає 

апарат Білого дому і апарат Ради національної безпеки.  

Збройні сили США, як і в попередні роки складаються з федеральної 

армії та Національної гвардії.  

Поліцій на система в США доволі складна, що обумовлено федеральною 

системою держави. Організаційно поліція поділяється на федеральну, штатів та 

місцеву. Всі види поліції наділені різними повноваженнями та мають свої 
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джерела фінансування. Вищою федеральною поліційною інстанцією є ФБР 

(створено у 1907, реорганізоване у 1935 рр.). основною функцією ФБР є 

забезпечення внутрішньої безпеки. До системи федеральної поліції входить 

також секретна поліція, федеральне бюро боротьби з обігом наркотиків, 

федеральне імміграційне бюро, поліція охорони національних парків, поліція 

охорони мостів і тунелів, поліція федерального агентства авіації.  

Поліція в кожному з штатів має свою структуру. Вона підпорядковується 

губернаторові.  

Місцева поліція включає підрозділи в окремих містах та графствах.  

Окреме місце в правоохоронних структурах США посідає приватна 

поліція (різноманітні детективні агентства). 

Право США. 

В США не існує єдиної правової системи. Паростки американського 

права можна спостерігати в англійських колоніях на теренах Північної 

Америки. Кожна колонія мала свою правову систему. З утворенням нових 

штатів утворювалися й нові правові системи. Наразі в США існує одна 

федеральна та 50 штатних правових систем.  

Джерелом права в США є загальне право, яке було принесене до 

Північної Америки англійськими іммігрантами. Однак, оскільки ще на початку 

ХVІІ ст. було визначено, що англійське право не є обов’язковим для колоній, 

воно не було абсолютним. Право в США формувалося під впливом реалій 

колонізаційних процесів. Багато положень англійського права, а потім і 

незалежної держави, не могли вкоренитися на теренах Північної Америки 

оскільки мали феодальний характер і заважали капіталістичному розвитку 

колоній. Важливу роль відігравали й релігійні процеси, що мали відчутний 

вплив на розвиток суспільного життя колоній, в тому числі й на право. До права 

включалися пуританські звичаї та морально-релігійні принципи.  

Певний вплив на розвиток права мали й інші правові системи. Зокрема 

голландське право (в колонія, що спочатку належали Голландії – Нью-Йорк), 

французьке (в Луїзіані), іспанське (Флорида), мексиканське (Техас).  

Однією з характерних рис розвитку американського права в колоніальний 

період є його вульгаризація, тобто спрощення, оскільки фахівців, які могли б 

оперувати доволі складними положеннями загального права, права 

справедливості та статутного права бракувало.  

Оскільки загальне право не вважалося провідним, в США неодноразово 

здійснювалися спроби кодифікації права. Наприклад, у 1648 р. така кодифікація 

проведена у колонії Массачусетс (збірка ―Права і свободи Массачусетса‖). 

Подібні кодифікації були проведені і в деяких інших колоніях. Однак провід 

мало все ж таки прецедентне право.  

Після здобуття колоніями незалежності й розбудови держави в США 

продовжилася традиція розвитку прецедентного права. В багатьох штатах 

англійські статути й загальне право визнавалося головним джерелом права. З 

утворенням нових штатів в них також запроваджувалося прецедентне право. 

Наприклад, в Канзасі проголошувалося чинним загальне право. Мало воно 
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вплив і у тих штатах, де відчувався вплив інших правових систем (Техас, 

Флорида, Нью-Йорк, Луїзіана). В той же час продовжувалися окремі 

кодифікації зокрема у штаті Вірджинія у 1796 р. було впроваджено 

кримінальний кодекс підготовлений Томасом Джефферсоном.  

Період до Громадянської війни називають ―золотим‖ в історії 

прецедентного права. Тільки на початку ХХ ст. воно поступилося місцем 

писаному законодавству федерального та штатівського рівнів.   

В ХІХ – ХХ ст. продовжувався процес кодифікації американського права. 

З середини ХІХ ст. кодифікація права активно проводилася на рівні штатів. 

Було створено декілька цивільних та кримінальних кодексів. Серед них 

цивільні кодекси Каліфорнії (1872), Луїзіани (1875), Нью-Йорку, Небраски 

(1909) та інші, а також кримінальні кодекси Нью-Йорку (1881, 1967), 

Вісконсина (1956), Іллінойсу (1961), Міннесоти (1963). У 1889 р. було створено 

спеціальний комітет, який займався уніфікацією законів (головне такими, що 

регулюють торгівлю).  

 Методи кодифікації в США швидше є методами інкорпорації. З початку 

ХХ ст. на федеральному рівні приймаються, так звані, ―модельні кодекси‖. 

Наприклад, у 1952 р. було прийнято Одностайний торгівельний кодекс. Цей 

кодекс наразі офіційно не прийнятий тільки в штаті Луїзіана. У 1909 р. було 

впроваджено федеральний кримінальний кодекс. 

У ХХ ст. законодавчі джерела права відіграють все більшу роль. Конгрес 

та легіслатури штатів щорічно видають значну кількість законів (наразі за рік 

конгрес видає близько 300-400, а легіслатури штатів – 10.000 – 30.000 

нормативно-правових актів). Однак навіть у штатах з частково кодифікованою 

системою права, кодекси не є провідним джерелом права. 

Таким чином специфіка формування права США полягала в : 

           - несприйняття феодальних конструкцій та інститутів англійського права; 

- не утворилося єдиної загально національної правової системи; 

- було більш гнучким ніж англійське. 

Попри означені специфічні риси ,право США є різновидом загального права.  

Як і право система судоустрою США почала формуватися ще в 

колоніальний період. В колоніях діяли місцеві суди загального права. 

Губернатори очолювали суди справедливості. З часом в окремих колоніях 

почали утворюватися апеляційні суди. Головним апеляційними інстанціями 

були законодавчі зібрання та губернаторські ради колоній. Вищою апеляційною 

інстанцією була Таємна рада Англії. Єдиною судовою інстанцією, що мала 

чинність на теренах всіх колоній був Апеляційний суд у справах земельних 

захватів.  

Лише Конституція 1787 р. заклала основи для створення 

загальнофедеральної судової системи.  24 вересня 1789 р. Конгресом США 

було прийнято Закон про судоустрій США. В ньому було сформульовано 

принципи судової системи федерації. Вона складалася з судів трьох рівнів:  
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1) Районні суди. Територія всієї країни була поділена на 13 районів. Ці 

суди розглядали важливі цивільні справи. З часом їх компетенція було 

розширена і вони набули права розглядати й кримінальні справи.  

2) Окружні суди. У 1891 р. перетворені у окружні апеляційні. 

3) Верховний суд. Розглядав справи виключної компетенції: 

територіальні суперечки між штатами та міжнародні конфлікти.  

Судді усіх рівнів призначалися за згодою Сенату. Принципи їх діяльності 

визначалися законом про судоустрій 1873 р. На початку ХХ ст. цей закон був 

замінений Судовим кодексом.  

Протягом Нового та Новітнього часу сформувалася система спеціальних 

судів: митні, податкові, територіальні. Особливу систему в федеральній судовій 

системі посідають військові суди. У 1855 р. було створено претензійний суд. 

Він розглядає позови громадян до казначейства США.   

Окрему систему становлять суди штатів: суди попередньої юрисдикції, 

територіальні, апеляційні суди, верховні суди штатів. Судді штатів обиралися 

населенням на різні терміни повноваження.  В північних штатах принцип 

виборності суддів діяв з 1777 р., а в південних – з середини ХІХ ст. Принцип 

виборності суддів штатів та пожиттєве призначення федеральних суддів 

гарантує незалежність судової влади. Цей принцип є одним з провідних у 

судово-правовій та державно-політичній системі США.  

Тривалий час в США мала місце, так звана, ―народна юстиція‖, яка 

спиралася на традиції общинного самоврядування перших поселенців. Діяли 

народні суди, що вирішували справи конокрадів та злодіїв, на основі 

―народного права‖. До них відноситься й сумнозвісний суд Лінча – самосуд, 

надзвичайно жорстока розправа без слідства. Набув поширення в США з ХVІІІ 

ст. Його жертвами ставали передусім негри. Назву отримав від 

американського полковника-расиста ХVІІІ ст. Ч. Лінча.  

Існували й інші органи боротьби зі злочинністю. Так нагляд за мораллю 

здійснювала спілка ―білих каптурів‖. Вони застосовували переважно тілесні 

покарання. Найбільш реакційна расистська терористична організація - ку-

клукс-клан, створена у 1865 р. після поразки Півдня у Громадянській війні в 

1861 – 1865 рр. Її мета - боротьба з негритянським рухом та демократичними 

організаціями.   

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Загальне право не вважалося провідним, в США і тому неодноразово 

здійснювалися спроби кодифікації права. Наприклад, у 1648 р. така кодифікація 

проведена у колонії Массачусетс (збірка «Права і свободи Массачусетса»). 

Подібні кодифікації були проведені і в деяких інших колоніях. Однак провід 

мало все ж таки прецедентне право. 

Після здобуття колоніями незалежності й розбудови держави в США 

продовжилася традиція розвитку прецедентного права. В багатьох штатах 

англійські статути й загальне право визнавалося головним джерелом права. З 

утворенням нових штатів в них також запроваджувалося прецедентне право. 
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Так, в Канзасі проголошувалося чинним загальне право. Мало воно вплив і у 

тих штатах, де відчувався вплив інших правових систем (Техас, Флорида, Нью-

Йорк, Луїзіана). В той же час продовжувалися окремі кодифікації зокрема у 

штаті Вірджинія у 1796 р. було впроваджено кримінальний кодекс 

підготовлений Томасом Джефферсоном 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Темпи й форми соціально-політичних змін в суспільстві в найбільшій мірі 

залежать від рівня визрівання необхідних для цього нових  відносин, або 

ступеня «чистоти»( від елементів попереднього укладу) ґрунту, на якому мали 

здійснитися майбутні революційні перетворення. 

У цьому відношенні найбільш сприятливим виявився «ґрунт» майбутніх 

США, де буржуазія домоглася найбільш швидких, безкровних і міцних успіхів. 

Основою тому були слабкі паростки феодалізму та особлива духовна атмосфера 

— відчуття свободи й великих можливостей для самореалізації особистості, 

що сприяли формуванню американської нації для боротьби з диктатом 

метрополії. Джерелом цієї духовної атмосфери були перші поселенці, 

переважно пуритани — носії буржуазного духу. . Крім того, колоністи 

принесли з собою накопичені століттями в Європі демократичні традиції, що 

сприяли появі в колоніях органів самоврядування (радників, легіслатур), котрі 

обстоювали місцеві інтереси. Засвоївши ще на батьківщині передові методи 

господарської діяльності, вони мали можливість упроваджувати їх на 

сприятливому для буржуазних перетворень ґрунті, де феодальні відносини не 

мали глибоких коренів. 

Внаслідок Війни за незалежність, Громадянської війни в американському 

суспільстві склалися сприятливі умови для успішного економічного розвитку і 

політичних перетворень на шляху формування громадянського суспільства  і 

нового типу держави, що дало можливість США на початку ХХ ст. 

перетворилися на одну з найрозвинутіших країн світу і  дозволило їй вийти на 

міжнародну арену в ролі лідера. Особливо підсилився вплив США після 

Світових війн.  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на  

релігійні протиріччя існували між різними напрямками протестантизму 

(кальвінізмом і лютеранством). 

1. Що було основною метою всіх штатів в умовах війни за незалежність, 

коли об’єктивним і закономірним був процес міждержавного 

конфедеративного союзу? 

2. Коли США перетворилися на одну з найрозвинутіших країн світу? 

3. Як у США називали «агентів впливу» великих корпорацій, які займалися 

«проштовхуванням» потрібних законопроектів? 

4. З яких підрозділів складаються збройні сили США? 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Ця лекція має таку мету: 

 ознайомитися з особливостями державно-правового розвитку 

Німеччини в Новий та Новітній час, з’ясувати причини відсутності єдиної 

держави, показати значення діяльності О. Бісмарка в процесі утворення  

німецької імперії, проаналізувати Конституцію 1871 р. Важливе місце займає 

виявлення причин приходу до влади нацистів. Значна увага приділена  

демократичним перетворенням  в німецькому суспільстві після Другої світової 

війни. 

 

ВСТУП 

Наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. Німеччини як єдиної держави не 

існувало. Німецькі землі були номінально об’єднані у складі Священної 

Римської імперії Германської нації. До її складу входило близько 380 майже 

нічим між собою не зв’язаних держав і декілька тисяч лицарських володінь. 

Фактично це була аморфна федерація. В 1806 р. внаслідок поразки від 

Наполеона ця імперія припинила своє існування. Частина німецьких земель 

була окупована французами, а південні німецькі державки утворили, так 

званий, Рейнський союз. 

 

І. ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА РЕЛІГІЙНО-ТРАДИЦІЙНОЇ 

ПРАВОВОЇ СІМ’Ї 

ЕВОЛЮЦІЯ НІМЕЦЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ У ХIХ СТ. 

РЕЙНСЬКИЙ СОЮЗ – союз південнонімецьких держав у 1806–1813 рр. 

Утворився після знищення Наполеоном І Священної Римської імперії 

германської нації. Знаходився під протекторатом Франції. До складу Р.с. 

входило 16 німецьких монархій. Припинив існування після краху імперії 

Наполеона.  

На окупованих французами землях було проведено низку буржуазних 

перетворень (скасовано кріпацтво, введено в дію Французький цивільний 

кодекс). 

Після розгрому Наполеона німецькі землі здобули незалежність. Об’єктивно 

інтереси німецького народу потребували об’єднання всіх німецьких земель в 

єдину державу. Однак впливовим союзникам по анти французькій коаліції 

(Велика Британія, Росія, Пруссія, Австрія) була не потрібна потужна і 

агресивна країна в центрі Європи. Отже у 1815 р. на Віденському конгресі 

було створено Німецький союз.  

НІМЕЦЬКИЙ СОЮЗ – міжнародно-правовий союз німецьких держав. 

Утворений рішенням Віденського конгресу від 8 червня 1815 р. До складу Н.с. 

входило 39 суверенних німецьких державних утворень (1 імперія, 5 королівств, 

1 курфюршество, 7 великих герцогств, 10 герцогств, 11 князівств та 4 вільних 

міста). Єдиним спільним органом Н.с. був Союзний сейм. Це був конгрес 

повноважних послів держав членів союзу. Він засідав у Франкфурті-на-Майні. 

Існування Н.с. суттєво гальмувало політичне об’єднання Німеччини. Боротьба 
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між Австрією та Пруссією за гегемонію в союзі призвела у 1866 р. до австро-

прусської війни, яка закінчилася перемогою пруссаків. Наслідком війни став 

розпуск Німецького союзу, як такого, що заважав створенню єдиної німецької 

держави. На його уламках постав Північнонімецький союз. 

Пруссія вела активну боротьбу за об’єднання Німеччини під своєю зверхністю. 

Задля цього пруссаки здійснили низку заходів щодо створення єдиного 

економічного та правового простору в межах німецьких земель. У 1834 р. було 

створено митний союз між 20 німецькими державами. В ньому провід тримала 

Пруссія. Наступним кроком до економічної консолідації стало створення у 1847 

р. за ініціативою Пруссії Загальнонімецького вексельного статуту. Нарешті 

у 1861 р. було прийнято Загальнонімецьке торгівельне уложення. Все це 

значно зміцнило позиції Прусського королівства в німецьких землях.  

Об’єктивно об’єднання Німечини було можливе двома шляхами: 

революційним або династичним (під зверхністю австрійської династії 

Габсбургів чи то прусської Гогенцоллернів). Ситуація в Європі середини ХІХ 

ст. зробила можливим об’єднання першим шляхом.  

Французька революція 1848 р. дала поштовх до об’єднавчих процесів в 

німецьких землях. У травні 1848 р. у Франукфурті-на-Майні відкрило роботу 

Національне зібрання. 28 березня 1849 р. Франкфуртський парламент 

прийняв Конституцію, яку підтримало більшість німецьких держав. 

Вперше в історії Німеччини декларувалися особисті права: свобода особи, 

думки, віросповідання й совісті, свобода пересування, рівність перед 

законом, недоторканість особи. було скасовано станової привілеї, 

феодальні повинності. Німеччина повинна була перетворитися на 

федеративну імперію. Франкфуртська конституція не була реалізована через 

протиріччя між Пруссією та Австрією. Однак такі її принципи як федералізм, 

двопалатний парламент, соціальна спрямованість правового статусу особи – все 

це заклало підвалини німецького конституціоналізму.  

Поразка німецької буржуазної революції 1848 – 1849 рр. означала, що 

об’єднання країни ―знизу‖ неможлива. Залишався династичний шлях. Ні 

Австрія, ні Пруссія не мали наміру поступатися гегемонією. Кожна держава 

воліла залишатися лідером.  

Лідерство Пруссії у справі об’єднання Німеччини було обумовлене: 

1. Пруссія була економічно найрозвиненішою країною.  

2. Пруссія мала потужну армію. 

3. Оскільки Австрія була багатонаціональною країною і німці становили 

меншість населення, вона не могла претендувати на роль національного лідера. 

Натомість Пруссія була моноетнічною країною. Національні меншини не 

відігравали помітної ролі в її житті.  

Спроби Австрії нейтралізувати вплив Пруссії призвели до збройного 

протистояння. У 1866 р. Австрія зазнала поразки в австро-прусській війні і була 

змушена поступитися лідерством на користь пруссаків. На уламках Німецького 

союзу, з ініціативи Пруссії, було побудовано Північнонімецький союз.  
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ПІВНІЧНОНІМЕЦЬКИЙ СОЮЗ – міжнародний союз німецьких держав. 

Утворився після поразки Австрії в австро-прусській війні у 1866 р. До складу 

союзу увійшли всі північні та почасти західні і південні німецькі держави. Поза 

межами союзу залишилися чотири великі німецькі держави (Баден, 

Вюртемберг, Баварія і Гессен-Дармштадт). У 1867 р. було прийнято 

конституції П.с. Провідні позиції в союзі займала Пруссія. Згідно з 

конституцією пост президента посів прусський король. Він призначав 

рейхсканцлера та міністрів, керував зовнішньої політикою та збройними 

силами. На основі загального виборчого права обирався загальносоюзний 

рейхстаг.  Законодавство з найважливіших питань належало не окремим 

державам, а П.с. Заснування П.с. стало важливим кроком до об’єднання 

Німеччини.  

У 1870 р. Пруссія розпочала війну із Францією, яка виступала противником 

об’єднання, цілком доречно вважаючи, що потужна войовнича Німеччина буде 

постійною загрозою національним інтересам французів. Перемога була на боці 

пруссаків. У 1871 р. згідно з Франкфуртським мирним договором до Німеччини 

були приєднані французькі провінції Ельзас та Лотарингія й Франція 

зобов’язувалася сплатити Німеччині контрибуцію у розмірі 5 млрд. франків.  

Об’єднання Німеччини було завершене приєднанням Бадена, Баварії, 

Вюртемберга і Гессен-Дармштадта.  

18 січня 1871 р. у Версальському палаці король Пруссії був проголошений 

німецьким імператором Вільгельмом Ш. таким чином утворилася єдина 

німецька держава – Німецька імперія, або як її ще називають – Другий рейх 

(Першим рейхом називають Священну Римську імперію германської нації).  

У квітні 1871 р. установчий рейхстаг прийняв конституцію Німеччини 

1871 р.  

КОНСТИТУЦІЯ НІМЕЧЧИНИ 1871 Р. – основний закон Німеччини після 

об’єднання. Проголошена рейхстагом 16 квітня 1871 р. В дію вступила в 

травні того ж року. Згідно конституції Німеччина мала імперський устрій. 

До складу імперії входило 4 королівства (Пруссія, Баварія, Саксонія, 

Вюртемберг), 18 герцогств і графств та 3 вільні міста (Любек, Бремен, 

Гамбург), які мали республіканську форму правління. Імперія в цілому 

мала повний суверенітет. За нею закріплювалися такі важливі функції як 

зовнішні зносини, керівництво збройними силами, регулювання питань 

громадянства та міграції населення, митного та торгового законодавства, 

імперських податків, грошової емісії, шляхів сполучення, основ законодавства 

тощо. Главою імперії проголошувався прусський король, який набував 

титул імператора (кайзера). Він був також командуючим збройними силами 

держави, призначав вищих посадовців та імперського канцлера 

(рейхсканцлера), безпосередньо керував міністрами імперії та Пруссії, 

представляв державу на міжнародній арені, мав право оголошувати війну та 

укладати мир. Кайзеру надавалося право призначать членів верхньої палати 

парламенту від Пруссії. Він також скликав та закривав засідання обох палат 

парламенту, видавав укази та розпорядження, які в разі підпису канцлером 
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мали силу закону. Імперське законодавство здійснювалося рейхстагом 

(імперським з’їздом) та бундесратом (союзною радою). Союзна рада 

формувалася із представників, призначених урядами усіх земель. Головував в 

ній рейхсканцлер. Норми представництва від кожної з земель визначалися 

конституцією. На долю Пруссії припадало  17 депутатських місць з 58. Інші 

держави мали від одного до 6 депутатів. Бундесрат наділявся значною 

законодавчою та виконавчою владою. Він мав право видавати укази, що мали 

силу закону, разом з рейхстагом приймав імперські закони, контролював 

діяльність виконавчих органів влади, брав участь у призначенні членів 

імперського суду, лічильної палати та інших посадових осіб, виступав у ролі 

арбітра у суперечках між землями.  Рейхстаг складався з 397 депутатів, які 

обиралися шляхом прямого таємного голосування на 3 роки (з 1887 р. – на 4). 

До компетенції рейхстагу відносилися законотворчі та бюджетно-фінансові 

питання. Контролю над діяльністю уряду рейхстаг не мав. Безпосередньо 

державними справами керував рейхсканцлер. Кабінету міністрів не було. 

Окремими питаннями управління займалися державні секретарі, яких 

призначав рейхсканцлер (виключення становили військове та військово-

морське відомства). Функції імперського уряду були досить широкими. Він 

керував  внутрішньою та зовнішньою політикою, збройними силами, засобами 

зв’язку, банківською справою та інше. Кожен німець повинен був служити в 

імперській армії сім років. Витрати на утримання армії несли усі союзні 

держави. Імператор мав право оголосити воєнний стан в кожній частині імперії 

й  запроваджувати каральні заходи щодо союзних держав, які не виконували 

рішення імперії. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

В тогочасній Німеччині главою імперії проголошувався прусський 

король, який набував титул імператора (кайзера). Він був також командуючим 

збройними силами держави, призначав вищих посадовців та імперського 

канцлера (рейхсканцлера), безпосередньо керував міністрами імперії та Пруссії, 

представляв державу на міжнародній арені, мав право оголошувати війну та 

укладати мир. Кайзеру надавалося право призначать членів верхньої палати 

парламенту від Пруссії. Він також скликав та закривав засідання обох палат 

парламенту, видавав укази та розпорядження, які в разі підпису канцлером 

мали силу закону. Імперське законодавство здійснювалося рейхстагом 

(імперським з’їздом) та бундесратом (союзною радою). Союзна рада 

формувалася із представників, призначених урядами усіх земель. Головував в 

ній рейхсканцлер. 

 

ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ І ПРАВА НІМЕЧЧИНИ У 

НОВІТНІЙ ЧАС 

В 1914 р. спалахнула Перша світова війна, активною учасницею якої була 

Німеччина. У 1918 р. стало зрозумілим, що виснажені війною Німеччина і її 

союзники війну програли. Країна знаходилася в стані економічного та 
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політичного хаосу.  В країні склалася революційна ситуація. Під впливом 

російської революції в Німеччині стали виникати Ради робітничих, солдатських 

та матроських депутатів.  

Революція почалася на початку листопада 1918 р. з повстання військових 

моряків на військово-морській базі Кіль. Незабаром повстання охопило всю 

країну. 9 листопада 1918 р. революція перемогла в Берліні. Кайзер зрікся 

престолу й втік до Голландії.  

Слід зазначити, що на відміну від російських революціонерів німецькі 

соціал-демократи не бажали руйнації капіталістичного ладу й виступали за 

союз з ліберальною буржуазією. Тому ліворадикально налаштовані сили не 

змогли реалізувати плани соціалістичної революції. Гаслами революції стали: 

припинення війни, ліквідація монархії і запровадження республіки, ліквідація 

юнкерського (поміщицького) землеволодіння, як залишок феодалізму, 

закріплення політичних та соціальних прав трудящих. Але соціалістичні 

заклики не мали підтримки навіть серед пролетаріату. 

У січні 1919 р. відбулися вибори до Національних Установчих зборів. 6 

лютого вони почали роботу в невеличкому тюринзькому містечку Веймар. 

Головною метою Установчих зборів була розробка нової конституції. Вона 

була прийнята 31 липня 1919 р. і через два тижні вступила у дію.  

Зверніть увагу на наступні положення цього документу:  

1. Демократизм, закріплений принципом народного суверенітету. 

2. Федералізм. 

3. Права і свободи особи. 

4. Зв’язок з попередніми конституціями Німеччини. 

ВЕЙМАРСЬКА КОНСТИТУЦІЯ 1919 Р. – основний закон Німеччини 

в період Веймарської республіки. Ухвалена Установчими зборами 31 липня 

1919 р. у м. Веймарі (звідси і назва). Закріпила ліквідацію монархії та 

встановлення парламентської республіки у формі федерації (15 земель та 3 

вільних міста) з буржуазно-демократичним політичним режимом. 

Очолював республіку президент. Вищим законодавчим органом Німецької 

імперії (ця назва була збережена) був рейхстаг (державні збори), який обирався 

кожні чотири роки на основі загального виборчого права. Рейхстаг вважався 

нижньою палатою парламенту. Вводилася пропорційна система виборів. Країна 

поділялася на 35 виборчих округів.  Кожна партія висувала свій список 

кандидатів. Депутатські мандати розподілялися відповідно до кількості голосів 

поданих за той чи інший список. Верхня називалася рейхсратом (імперською 

радою). Вона формувалася з представників земель. Прусія мала в рейхсраті 26 

голосів, Баварія – 10, Саксонія – 7, Баден – 3 і так далі. У разі неможливості 

палат досягти компромісу,  вирішення суперечливого питання належало 

президентові. Він або підтримував рейхсрат, або виносив це питання на 

референдум. Президент обирався на сім років шляхом загальних виборів і 

наділявся досить значними повноваженнями: призначав та звільняв уряд, 

вищих військових та цивільних посадовців, укладав міжнародні договори та 

союзи, контролював керівництво збройними силами, міг розпускати рейхстаг 
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та, згідно із статтею 48 конституції, в будь-який момент вводити надзвичайний 

стан з використанням збройних сил. В надзвичайних випадках він міг видавати 

власні укази. Уряд, підзвітний рейхстагу, очолював канцлер, якому доручалося 

―формулювати основні принципи політики‖ уряду. Кожна земля мала свою 

конституцію, уряд та законодавчий орган – ландтаг (Земельні збори). Всі 

найважливіші сфери державного життя, як-то: зовнішні зносини, армія та флот, 

митниці, зв’язок, транспорт, громадянство та еміграція, знаходилися у 

відомстві імперського уряду.  В конституції підкреслювалася зверхність 

загальнодержавного права над земельним. В.к. гарантувала дотримання деяких 

демократичних прав та свобод: слова, совісті, преси, пересування, 

віросповідання, особи, зборів, союзів та самоврядування. Школа була 

відокремлена від церкви. Приватна власність проголошувалася ―соціальним 

обов’язком‖. Примусове відчуження власності дозволялося лише для потреб 

суспільства на законних підставах за відповідне відшкодування. На 

підприємствах, в округах та на імперському рівні дозволялося створювати 

робітничі ради для визначення розмірів заробітної платні та умов праці. Окремі 

положення В.к. були новаціями в політико-правовій європейській практиці і 

мали вплив на деякі конституційні акти Новітнього часу. Однак політичні реалії 

Німеччини 20 - 30-х рр. ХХ ст. не сприяли розвиткові закладених у В.к. 

принципів парламентаризму. Після приходу у 1933 р. до влади нацистів В.к. 

була скасована.  

З прийняттям Веймарської конституції в Німеччині було встановлено, так 

звану, Веймарську республіку.  

ВЕЙМАРСЬКА РЕСПУБЛІКА – буржуазно-демократична республіка в 

Німеччині. Утворилася внаслідок падіння монархії під час Листопадової 

революції 1918 р. Юридично В.р. була оформлена так званою Веймарською 

конституцією 1919 р. Припинила своє існування у 1933 р. після встановлення 

націонал-соціалістичної диктатури. 

Поразка у Першій світовій війні, глибока економічна криза, соціальне 

протистояння породили багато різноманітних ліво - та праворадикальних 

партій, союзів, гуртків тощо. Вони пропагували силові методи вирішення 

конфлікту. Серед таких партій особливою активністю відрізнялися 

комуністична партія Німеччини та сумнозвісне НСДПА.  

В 1921 р. було закладено основи фашистської партії на чолі з вождем-

фюрером, який наділявся необмеженою владою (фюрер-принцип). В 1923 р. 

нацисти здійснили так званий ―пивний путч‖, який зазнав поразки. Невдача 

примусила нацистів змінити тактику. З 1925 р. вони розпочали ―битву за 

рейхстаг‖.  В 1928 нацисти посідали вже 12 місць в рейхстазі, а в 1932 р. – 

більше, ніж будь-яка інша партія. 30 січня 1933 р. лідер нацистів Адольф 

Гітлер, за наказом президента Гінденбурга, стає рейхсканцлером Німеччини. Ця 

подія знаменувала початок панування нацистської диктатури. Веймарська 

республіка припинила своє існування.  
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Розпочалося планомірне руйнування всіх інститутів буржуазно-

демократичного парламентського державного механізму в встановлення 

―нового порядку‖ – терористичного антинародного режиму.  

НАЦИЗМ (від назви Націонал-соціалістичної робітничої партії 

Німеччини (НСДАП), 1919 – 1945 рр.) – радикальна реакційна політична 

ідеологія і практика тоталітарного панування та зовнішньої агресії й геноциду, 

що сформувалася на основі німецького фашизму. Виник як реакція певних 

верств німецького суспільства на результати Першої світової війни та кризові 

процеси в Німеччині у повоєнні роки. Ідеологія Н. базувалася на окремих 

елементах ідеї державного соціалізму, етатизму, націоналізму, расизму та 

мілітаризму. Засобом реалізації ідей Н. були кривавий терор проти 

опозиції, військова агресія та геноцид. Головним ідеологом Н. був А. Гітлер. 

Скориставшись нестабільною ситуацією, що склалася у Веймарській республіці 

на початку 30-х рр. ХХ ст., нацисти у січні 1933 р. прийшли до влади. 

Негайно розпочалося встановлення над суспільством всеохоплюючого 

тотального контролю. 23 лютого 1933 р. під тиском нацистів президент 

Німеччини фон Гінденбург видав декрет, який скасовував конституційні 

гарантії прав і свобод громадянина й запроваджував обмеження свободи думки, 

друку, зібрання, створення громадських організацій. Вводилися також контроль 

над поштовим та телеграфним листуванням,  прослуховування телефонних 

розмов, проведення несанкціонованих обшуків, конфіскацію майна та 

обмеження права власності. Відповідно було анульовано всі процесуальні 

гарантії свободи й недоторканості особи. В березні 1933 р. було прийнято закон 

―Про захист народу й держави‖. Він дозволяв уряду видавати закони, що 

суперечать конституції, а також ратифікувати міжнародні угоди без згоди 

депутатів від інших партій. Встановивши контроль над законодавчою 

діяльністю, нацисти низкою антиконституційних законів розпочали 

запроваджувати однопартійну політичну систему, винищення ―неповноцінних‖ 

народів, встановлення світового панування Третього рейху (назва німецької 

держави часів нацистської диктатури). Засобом досягнення цих цілей стали 

масовий терор, геноцид, концентраційні табори, надзвичайні суди та 

трибунали, мілітаризм та загарбницькі війни.  

З метою подальшої концентрації влади, законом від 7 квітня 1933 р. ―Про 

злиття областей з імперією‖ в усі землі стали призначатися намісники 

(штатгальтери), які наділялися всіма владними повноваженнями. 30 січня 1934 

р. було ліквідовани представницькі органи земель – ландтаги. Законом від 14 

лютого 1934 р. було ліквідовано представництво земель в імперському 

парламенті – рейхсраті (―Закон про ліквідацію рейхсрату‖).  

Розв’язавши Другу світову війну нацисти грубо порушували міжнародно-

правові норми ведення війни. Після розгрому фашистської Німеччини на 

Міжнародному трибуналі у м. Нюрнберг  Н., керівні органи нацистського 

режиму та нацистські організації були визнані злочинними.  

Після розгрому нацистської Німеччини її терени було окуповані 

військами СРСР, Великої Британії, США та Франції. Запроваджувався 
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окупаційний режим. Вся Німеччина була поділена на чотири зони окупації – 

радянську, американську, французьку та британську. Управлінням країни 

займалася Союзна контрольна рада. У грудні 1946 р. всупереч спільним 

домовленостям союзників було запроваджене сепаратне управління 

британською та американською окупаційними зонами, - так звана, Бізонія. У 

1948 р., після приєднання до Бізонії французької зони окупації, утворилася 

Тризонія. Це призвело до розколу Німеччини на західну та східну. У 1949 р. у 

східній та західній Німеччині були прийняті конституції. Утворилося дві 

німецькі держави _ Федеративна республіка Німеччини та Німецька 

Демократична Республіка.  

КОНСТИТУЦІЯ ФРН 1949 Р. – основний закон Федеративної 

Республіки Німеччини. Інша назва ―Боннська конституція‖. К.ФРН була 

розроблена в період окупації Західної Німеччини військами США, Великої 

Британії та Франції. Прийнята в травні 1949 р. Конституція запровадила у 

ФРН парламентську республіку з федеративним устроєм та буржуазно-

демократичним режимом. До складу ФРН увійшло 10 земель. ФРН 

визначається як демократична, соціальна і федеративна держава. Перший 

розділ конституції присвячений правам людини: право на життя та 

недоторканість, рівність всіх перед законом, свобода віросповідання, 

совісті, думки, зібрань, союзів. Проголошується таємниця листування, 

недоторканість житла тощо. Вищим законодавчим органом є двопалатний 

парламент: верхня палата – бундесрат, нижня – бундестаг. Бундесрат 

формується з представників урядів земель. Бундестаг – обирається 

громадянами на 4 роки шляхом загального, прямого і таємного голосування за 

змішаною виборчою системою. Главою держави є президент, якого обирають 

Федеральні збори (особливий орган, який формується з членів бундестагу і 

обраних представників від земель) на 5 років. Президент представляє 

республіку в міжнародних справах, є гарантом конституційного ладу, 

призначає й звільняє федеральних судій та деякі категорії федеральних 

посадовців. Провідна роль в системі виконавчої влади належить уряду на 

чолі з федеральним канцлером. Федеральний канцлер ―встановлює основні 

положення політики й несе за них відповідальність‖. Судова влада 

здійснюється Федеральним конституційним судом, федеральними судами та 

судами земель. Конституційний суд наділений широкими повноваженнями: 

контроль за конституційністю нормативних актів, розгляд спорів між органами 

федерації і земель та ін.   

Наприкінці 80-х рр. ХХ ст. загострилася соціально-економічна і 

політична ситуація в НДР. СРСР, будучи послаблений внутрішніми 

негараздами не міг надати НДР ефективної допомоги. Відтак протягом одного 

року, з жовтня 1989 р. по жовтень 1990 р. відбувся процес об’єднання 

Німеччини. Утворилася єдина держава – ФРН.  

У травні 1989 р. уряд НДР був змушений відкрити угорсько-австрійський 

кордон, що призвело до масових втеч східних німців на захід. У листопад того 

ж року розпочалася сама масова демонстрація в історії мирних революцій 
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Східної Європи. У лавах демонстрантів по всій країні нараховувалося близько 1 

млн. чоловік. Комуністичний уряд остаточно втратив контроль над ситуацією. 

Приєднання НДР до ФРН стало незворотнім. Німці провели цей процес 

цивілізовано – без кровопролиття.  

Першим кроком до об’єднання став договір про економічну, валютну і 

соціальну унію (18 травня 1990 р.). В НДР було запроваджено західну марку. У 

серпні 1990 р. було підписано договір про ―єдину виборчу реформу‖. Згідно з 

договором всі вибори повинні були проходити за законами ФРН. 31 серпня того 

ж року було підписано Договір про об’єднання Німеччини. З жовтня 1990 р. 

цей договір набув чинності. 12 вересня 1990 р. в Москві міністри закордонних 

справ СРСР, США, Великої Британії, Франції, ФРН та НДР підписали договір 

про остаточне врегулювання проблеми Німеччини (так званий, договір ―чотири 

плюс два‖). НДР увійшла до складу ФРН.  

НІМЕЦЬКЕ ЦИВІЛЬНЕ УЛОЖЕННЯ (КОДЕКС) – пам’ятка 

німецького цивільного права кінця ХІХ ст. Уложення було прийняте у 1896 р. 

Набуло чинності з 1 січня 1900 р. Н.ц.у стало першою в історії Німеччини 

єдиною для всієї країни кодифікацією цивільного права. Воно значною мірою 

базується на римському праві. До уложення також увійшли положення 

німецького права та нові норми, що утворилися внаслідок розвитку буржуазних 

відносин. Н.ц.у. складалося з двох частин: закон про введення в дію уложення 

та власне текст самого уложення. Загальні для всіх інститутів норми містяться в 

першій книзі Н.ц.у., норми зобов’язального права – в другій, права власності – 

в третій, сімейного – в четвертій і правонаступництва – в п’ятій. Всього до 

уложення включено 2.885 статей. Характерною рисою Н.ц.у. є відсутність 

узагальнюючих понять. Його параграфи відзначаються  невизначеністю 

формулювань, наявністю значної кількості спеціальної юридичної термінології. 

В Н.ц.у. часто зустрічаються посилання на ―добру совість‖, ―добрі справи‖, які 

мали моральний, а не правовий зміст. Н.ц.у. мало суто буржуазний зміст й 

справило значний вплив на формування цивільного права Греції, Угорщини,  

Японії, Таїланду, Бразилії та інших держав.  

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГО ГО ПИТАННЯ 

Главою держави є президент, якого обирають Федеральні збори 

(особливий орган, який формується з членів бундестагу і обраних 

представників від земель) на 5 років. Президент представляє республіку в 

міжнародних справах, є гарантом конституційного ладу, призначає й звільняє 

федеральних судій та деякі категорії федеральних посадовців. Провідна роль в 

системі виконавчої влади належить уряду на чолі з федеральним канцлером. 

Федеральний канцлер ―встановлює основні положення політики й несе за них 

відповідальність‖. Судова влада здійснюється Федеральним конституційним 

судом, федеральними судами та судами земель. Конституційний суд наділений 

широкими повноваженнями: контроль за конституційністю нормативних актів, 

розгляд спорів між органами федерації і земель та ін. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Державно-правовий розвиток Німеччини в Новий і Новітній час яскраво 

ілюструє значення надбудовних складових (ідеології,  права, державних 

структур тощо) в суспільному житті. Німецький народ, допустивши до влади 

нацистів, призвів людство до страшної трагедії – Другої світової війни. І той же 

німецький народ у другій половині ХХ ст., спираючись на демократичні 

принципи, побудував правову соціальну державу , в якій найвища цінність – 

особистість. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

1. Назвіть два можливі шляхи об’єднання Німеччини під зверхністю 

австрійської династії Габсбургів чи то прусської Гогенцоллернів? 

2. У якому році було створено митний союз між 20 німецькими державами? 

3. Чим було обумовлене лідерство Пруссії у справі об’єднання Німеччини? 

4. Який устрій мала Німеччина після об’єднання завдяки конституції 

1871 р? 

5. Чим відрізнялися німецькі соціал-демократи від російських 

революціонерів? 
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ТЕМА № 11. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЯПОНІЇ ТА КИТАЮ В НОВИЙ ТА 

НОВІТНІЙ ЧАС  

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 
І. Держава і право Японії  (60-е рр. ХIХ ст. - 90-і рр. ХХ ст.)………………...185 

ІІ. Держава та право Китаю в новий та новітній час………………………....196 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
1. Крашенинникова Н.А. Індуського права, історія і сучасність. М. 1988. 

2. Скріпілев Е.А. Історія держави і права Стародавнього Світу. Навчальний 

посібник М. 1993. 

3. Крашенинникова Н.А. Історія права Сходу. М. 1994 р. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Ця лекція має таку мету: 

 ознайомитися з історичним досвідом державо-правотворення в 

країнах східних цивілізацій, виявлення загальних закономірностей та 

особливостей  розвитку держави і права в країнах Сходу, їх сутності, основних 

функцій. 

 

ВСТУП 

Особливістю розвитку Японського держави є те, що воно досить пізно 

стала на шлях капіталістичного розвитку. Ще в середині XIX ст. в Японії 

існували фактичне прикріплення селян до землі і повна залежність від феодала. 

Система пятідворок пов'язувала селян круговою відповідальністю, 

кругова порука була і в самій японської сім'ї. У містах існували феодальні цехи 

та купецькі гільдії. 

Цехові  статути регламентували не тільки виробництво товарів, але й 

особисте життя своїх членів. 

Верхівку феодального класу складали правив Японією сегун та його рід, 

відтіснили на другий план імператора та його оточення, васали сьогуна, а також 

напівзалежні від центральної влади князі. Відомий під назвою самураїв дрібне 

дворянство володіло порівняно невеликими земельними ділянками. 

У XIX ст. феодальні відносини вступають у смугу розкладання, 

відбувається процес первісного нагромадження капіталу, виникають великі 

статки. Разом зі зростанням капіталістичних відносин розпочалося 

конституційне розвиток Японії. У другій половині 70-х і початку 80-х років 

XIX ст. розгорнувся рух "за свободу і народні права" (рух "Мінкен ундо"), в 

якому брали участь ліберальні шари правлячих класів і демократичні кола 

японського суспільства. 

Наприкінці 60-х років XIX ст. в Японії відбулася буржуазна революція. 

Вона відома під назвою "революції Мейдзі" ( "освіченого уряду "). Після 

революції йде бурхливий розвиток капіталізму в країні. За короткий термін 
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Японія стає сильною імперіалістичною державою, разом з тим феодальні 

пережитки зберігаються в її економіці і на початку ХХ століття. 

Династія Цин розпочинає свою історію з Середньовіччя, а закінчує в 

Новий час. З позицій «європейської» хронології історію Цин слід поділити на 

дві частини. Але тоді було б порушено цілісність цього династичного періоду 

китайської історії. 

Маньчжурська династія Цин - остання династія Китаю - правила з 

1645 по 1911 рік. У руках маньчжурської знаті знаходилися вищі органи влади і 

керівництво армією. Змішані шлюби було заборонено, і все ж таки маньчжури 

швидко китаїзувалися, тим більше, що на відміну від монголів вони не 

протиставляли себе китайській культурі. Маньчжурські імператори були 

ревнощними конфуціанцями. Китай під владою династії Цин у XVH - XVIH 

століттях розвивався достатньо інтенсивно. На початок ХІХ століття в Китаї 

налічувалося близько 300 млн. чоловік. 

Демографічний тиск призвів до необхідності інтенсифікації сільського 

господарства за активної участі держави. За своїм політико - правовим ладом, 

особливо це стосується серцевини імперії - Палацу, Цин мало чим відрізнялася 

від Давнього і Середньовічного Китаю; політика ізоляції від Заходу сприяла 

консервації феодалізму в усіх сферах суспільного життя. 

Зовнішня експансія Цин. Правителі держави Цин проводили політику 

ізоляції Китаю від зовнішнього світу. Європейська колонізація майже не 

торкнулася країни. Католицькі місіонери відігравали помітну роль при 

імператорському дворі до кінця XVH століття, після чого християнські церкви 

були поступово закрито, а місіонерів вислано з країни. У середині XVIH 

століття припинено торгівлю з європейцями, за винятком одного порту в 

Кантоні (Гуанчжоу). Опорним пунктом іноземної торгівлі залишався острів 

Макао, який перебував під контролем португальців. 

У перші два століття цинської династії Китай, закритий для контактів із 

зовнішнім світом, виявляв себе як сильна незалежна держава, яка здійснює 

експансію у всіх напрямах. 

 

І. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЯПОНІЇ (60-е рр. ХIХ ст. - 90-і рр. ХХ ст.) 

Державний і політичний устрій Японії в період між буржуазною 

революцією і 2-ї світової війни 

Наслідком "революції Мейдзі" стало прийняття в 1889 р. буржуазної 

конституції, що закріпила нову структуру державної влади. Конституція 

відобразила компроміс між домінуючим у державі дворянством на чолі з 

імператором і буржуазією, який допускався до участі в законодавстві. 

Конституція 1889р. юридично затвердила статус імператора як глави 

держави, який має дуже широкі повноваження Імператорська 

особа оголошувалася священною і недоторканною;  імператор володів правом 

оголошувати війну та мир;  укладати  міжнародні договори;  вводити облогове 

 положення, зосереджуючи при цьому у своїх руках надзвичайні 

повноваження; як верховного головнокомандуючого встановлювати структуру 
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і чисельність збройних сил;  у сфері цивільного управління - визначати 

структуру міністерств, призначати і звільняти всіх посадових осіб.  Імператор 

мав повнотою виконавчої влади. Він призначав міністра-президента (прем'єра) і 

за його поданням всіх інших міністрів. Кабінет міністрів ніс відповідальність 

тільки перед імператором. Його не могли звалити ні вотум  недовіри, оскільки 

останній не був передбачений конституцією, ні відставка окремих міністрів, 

оскільки законодавство не передбачало колегіальної відповідальності міністрів, 

ні відхилення парламентом бюджету, так як конституція дозволяла в цьому 

випадку застосування бюджету попереднього року. 

Кабінет міністрів був нечисленним. У перший період свого існування 

він складався з 10 осіб: міністра-президента, міністра закордонних справ, 

внутрішніх справ, фінансів, військового, морського, юстиції, освіти, сільського 

господарства і торгівлі, зв'язку. 

Законодавча влада належала імператору разом з парламентом. Закони, 

прийняті парламентом, не могли бути оприлюднені та прийняті до виконання 

без імператорського затвердження і підпису. У проміжках між сесіями 

парламенту імператор міг видавати укази, які мають силу закону. Імператор 

скликав парламент і закривав його, переносив терміни парламентських 

засідань, міг розпустити палату депутатів. Імператор також мав право на 

амністію, помилування, пом'якшення покарання і відновлення в правах. 

Японський парламент складався з 2-х палат: палати перів і палати 

депутатів. 

В палату перів входили: члени імператорського прізвища, титулована 

знати та особи, призначені імператором. 

Другу палату складали депутати, які перемогли на виборах. 

Конституція не скасувала діяльність дорадчих органів при імператорі. 

До них належали: "таємна рада", "Генрьо" - неконституційні дорадчі органи 

при імператорі; міністерство імператорського двору; рада маршалів і адміралів. 

Таємній раді було передано розгляд найважливіших державних справ. Уряд 

радився з нею з усіх важливих питань політики, від нього виходило схвалення 

імператорських указів про призначення; він мав право тлумачення конституції. 

Конституція 1889 заклала державно-правові основи капіталістичного 

розвитку країни. Проте надалі розвиток Японії йде по шляху мілітаризації 

держави. Позиції військових були дуже сильні в неконституційних установах - 

Таємна рада і Генрі. У 1895р. був законодавчо підтверджено порядок, за яким 

на посади військового та військово-морського міністрів призначалися тільки 

чини вищого військового і військово-морського командування. Тим самим 

вояччина отримала додаткову можливість тиску на уряд і парламент. З 79-х рр.. 

ХIХ ст. Японія стає на шлях агресивних воєн і колоніальних захоплень. 

Судова реформа 

В області внутрішньодержавних нововведень найбільш важливою 

була реорганізація на європейських засадах судової системи . За законом 1890р. 

засновуються єдині по всій країні суди. Її територія поділяється на 298 округів, 

в кожному з яких створюється місцевий суд . Наступними інстанціями стали 
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49 губернських судів , 7апеляційний судів і Високий імперський суд , в 

компетенції якого входило розгляд найбільш важливих справ, вища апеляція і 

роз'яснення законів. Був встановлений принцип незмінюваність суддів. 

Одночасно конкретизував статус прокуратури, розширювалися її 

правомочності. На прокуратуру покладалося : 

а) керівництво попередніми розслідуванням; 

б) підтримання обвинувачення в суді; 

в) опротестування вироків та здійснення нагляду за судами. У 1890 р. 

отримав нову редакцію кримінально-процесуальний кодекс. 

Судове слідство повинно було ґрунтуватися на принципах гласності, 

усної відповіді, змагальності. 

На початку ХХ ст. в Японії був введений суд присяжних засідателів. 

Політичні партії 

Виникнення першого буржуазної політичної партії в Японії відноситься 

до 1881 Вона була названа " дзіюто ", що означає "ліберальна партія". У 1898 р. 

імператорський уряд, навчені досвідом парламентського правління, вирішило 

перетворити дзюіто в урядову партію. У 1900 р. партія була перейменована 

в сейюкай ( "асоціація політичних друзів"). Членами її могли стати депутати 

парламенту, чиновники місцевих органів влади, голови торгових палат, голови 

акціонерних товариств з капіталом не нижче 50 тис. ієн, директора банків, 

капітал яких перевищує 100 тис. ієн, адвокати, великі платники податків. 

Покровителем партії стає найбільший промисловий концерн "Міцуї". 

Інтереси іншого великого концерну - "Міцубісі" - висловлювала 

партія мінсейто ( "партія народної політики"). 

Таким чином, хоча слабкість японського парламенту виключала 

строгість партійних кабінетів, але наближення до партійної системи все ж таки 

було. 

Особливості японського імперіалізму початку ХХ ст . 

1. Високий ступінь концентрації капіталу. Найбільші концерни, які 

становили 0,5% всіх компаній країни (Міцуї, Міцубісі, Ясуда, Сумітомо) 

володіли 55% капіталу всіх японських компаній. Але при високому ступені 

концентрації і централізації капіталу зберігається напівфеодальний лад в 

сільському господарстві і сильні пережитки феодалізму в промисловості. 

Наслідком цього була низька купівельна спроможність внутрішнього ринку. 

2. У сільському господарстві до аграрної реформи 1954р. селяни 

орендували землю у поміщиків. Ця оренда була пов'язана з повинностями 

феодального характеру. 

3. У промисловості система "вільного договору" між підприємцем і 

робітниками співіснувала з типово феодальної купівлею та закріпаченням 

працівника. Поряд з найбільшими монополіями, діяла система дрібних, 

кустарних підприємств з підмайстрами та учнями, не отримують зарплати. 

4. В області державного управління діяв союз між великими 

монополіями та військово-феодальними елементами. 

Японський парламент після I-ої світової війни 
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Законодавча діяльність парламенту у підсумку зводиться лише до 

утвердження законопроектів, передбачуваних урядом. Конституція 1889 

передбачала право імператора видавати в проміжках між сесіями парламенту 

укази, які мають силу закону, але з наступним поданням їх на затвердження 

парламенту, а парламент міг їх відхилити на найближчій сесії, і тоді вони не 

діяли на найближчий час. На практиці такого роду укази видавалися і в період 

сесії парламенту, і зовсім не в екстрених випадках, а відхилялася вони 

парламентом дуже рідко. Так як імператору належало право розпуску 

парламенту, уряд широко користувалося можливістю відвертого тиску на 

палату представників. 

За конституцією нижня палата обиралася на 4 роки, але ніколи не 

доживала до цього терміну. Вона обиралася на 3 місяці на рік. В інші 9 місяців 

уряд мав можливість прийняти будь-яку міру, в т.ч. і фінансову та здійснити її 

до наступної сесії. В інших випадках уряд, спираючись на більшість у 

парламенті, могло провести фінансовий законопроект, що передбачає 

асигнування на кілька років вперед, поставивши тим самим все майбутні 

парламенти перед доконаним фактом. Цими правами уряд користувалося дуже 

широко. 

Виборча система 

За законом 1890 право участі у виборах до нижньої палати парламенту 

надавалося особам чоловічої статі, не військовослужбовцям, які досягли 25 

років; сплатили не менше 15 ієн прямого податку і проживають у певній 

місцевості не менше півтора роки. Високий майновий і віковий ценз усували 

від участі у виборах переважну частину японців. У виборах першого 

японського парламенту брало участь лише близько 1% населення. У першій 

половині ХХ в. були проведені дві виборчі реформи з метою демократизації 

виборчої системи. 

У 1919р. податковий ценз був знижений до 3 ієн. У результаті виборчий 

корпус збільшився на 2 млн. чоловік. Закон 1925 м. розповсюдив виборче право 

на все чоловіче населення, за винятком глав знатних прізвищ, 

військовослужбовців, учнів, осіб, які не мають певного місця проживання або 

проживають у даному виборчому окрузі менше року, бідняків або осіб, які 

утримуються за рахунок приватної чи громадської благодійності. Віковий ценз 

залишався на рівні 25 років. 

Закон 1925 скасував одночленним виборчі округи. Встановлювалося, що 

кожен округ посилає до парламенту від 3 до 5 депутатів. Кандидат повинен був 

отримати не менше 1/4 тієї кількості голосів, яка виходить від розподілу всіх 

поданих голосів на кількість депутатських місць. Були вжито заходів до 

недопущення в нижню палату представників трудящих: кандидат в депутати 

повинен був зробити внесок у 200 ієн, який надходив у скарбницю, якщо цей 

депутат збирав на виборах менше певного числа голосів. 

Фашізація держави 

У 1929р. Японію струсонув економічна криза. Погіршення внутрішнього 

становища в країні призвело до активізації військово-фашистських організацій. 
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Найбільшою з них був союз "молодого офіцерства". У 1932р. "молоде 

офіцерство" організовує військовий заколот. Уряд пішов назустріч вимогам 

заколотників: партійний кабінет був усунутий, а на його місце прийшли 

генерали і адмірали. 

"Нова політична структура" 

У 1940 р. на посаду міністра - президента був призначений принц Коное 

- прихильник тоталітарного ладу, ставленик мілітаристів і великих монополій. 

Пости міністрів шляхів сполучень, торгівлі і промисловості, фінансів захопили 

представники концернів Міцуї, Міцубісі, Сумітомо, які оголосили про 

створення "Нової політичної структури "(НПС).  Всі легальні політичні   партії 

були розпущені. Замість неї створено полуобщественная,   напівдержавної 

організації - "Асоціація допомоги трону"   (АПМ), низові осередки якої 

охопили всю країну. АПТ очолювалася міністром  - Президентом, а в основних 

своїх підрозділах - представниками військової і цивільної бюрократії. До 

складу АПТ увійшли на правах колективних членів   колишні партії, різні 

товариства і спілки. Натомість розпущених профспілок створюються 

"Товариства служіння вітчизні через виробництво", очолювані призначеними 

урядом посадовими особами.  Страйки і страйку були   оголошені державними 

злочинами; на підприємствах введено 13-15 годинний робочий день; 

заборонено вимагати підвищення зарплати; розгляд конфліктів між 

робітниками і капіталістами перейшло в компетенцію арбітражної секції 

"особливої поліції".  Найбільш важливою ланкою   "Нової політичної 

структури" стали так звані "сусідські громади". Кожна об'єднувала 10-12 сімей. 

Сусідські общини   входили до "асоціації вулиці" чи селища. Через ці органи 

 сусідськими громадами керувала Асоціація допомоги трону. Стеження 

і  доносительство були нормами поведінки в громадах.  "Нова 

політична структура "була доповнена" Нової економічної структурою 

", передбачала примусове об'єднання підприємств з    територіально-галузевим 

принципом. Кожне територіально-галузеве   підрозділи очолювали особою, що 

призначається урядом з   представників великих монополій. У їх ведення 

передавалося вирішення всіх питань виробництво та збуту: розподіл сировини, 

енергоносіїв, робочої сили, визначення цін, умов праці, зарплати і т.п. 

Висновок : Конституція Японії 1889 була складена за прусському 

зразком. По ній формально в країні існував лад дуалістичної монархії, а на ділі 

- кріпак, варварський абсолютизм, прикритий конституційним "пристойністю". 

Слабкість парламенту і демократичних інститутів призвела до захоплення 

влади вояччиною, мілітаризації державного ладу і встановлення фашистського 

режиму. 

           Демократизація державного ладу Японії після 2-ї світової війни 

Поразка Японії у війні та її повна капітуляція зробили вирішальний 

вплив на подальші державно-правовий розвиток країни. У 1945р. в Японії 

висадилися американські війська, і був встановлений окупаційний режим. 

Фактична влада перейшла до американської військової адміністрації, 

очолюваної генералом Макартуром. Склад нового уряду був узгоджений зі 
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штабом окупаційних військ. Демонтаж колишнього режиму почався з повної 

демобілізації японської армії, розпуску мілітаристських громадських 

організацій, скасування нормативних актів, які фінансують військово-

політичний режим. 

Соціально-економічні перетворення 

У 1946 р. законом про аграрну реформу скасовується велике, тобто 

поміщицьке, землеволодіння. Відтепер його максимальний розмір не повинен 

був перевищувати 9 гектарів оброблюваної сільськогосподарської землі. Решта 

землі купувалася державою і продавалася селянам. Для запобігання спекуляції 

землею передбачалися заходи, припиняють її продаж. 

Перетворення в промисловості та банківській справі були пов'язані 

насамперед із розукрупнення військово-промислових монополій. У результаті 

з'явилося значна кількість середніх, відносно самостійних акціонерних 

підприємств. Контрольний пакет акцій багатьох з них опинився в руках 

великого капіталу. 

Були демократизувати основи трудового та соціального законодавства . 

Відновлюється право на створення профспілок та укладання ними колективних 

договорів, передбачалося право на проведення страйків, вводився 8-ми 

годинний робочий день і т.п. Передбачався демократичний порядок 

соціального страхування. 

Заходи перших повоєнних років призвели не тільки до ліквідації "Нової 

економіческой" і "Нової політичної "структур, але й до скасування в Японії всіх 

пережитків феодалізму, перетворенню її суспільно-економічного ладу на 

ліберально-демократичній основі. 

Конституція 1947 

Конституція 1947 р. була розроблена американською адміністрацією і 

вступила в дію в 1947 р. Встановлювалася ліберально-демократична 

парламентська монархія в її найбільш чіткій та послідовній формі. Роль 

імператора у державі радикально змінилася. Конституція відвела йому роль - 

"царювати, але не управляти", втілюючи історичну спадкоємність в розвитку 

держави, непорушність його основ. Імператор розглядається як "символ 

держави і єдності народу". "Його статус визначається волею всього народу, 

якому належить суверенна влада "(с. I). 

Правомочності імператора суттєво обмежувалися. Він за поданням 

парламенту призначає прем'єр-міністра; за поданням кабінету головного суддю 

Верховного суду; за порадою і зі схвалення кабінету здійснює промульгацію 

поправок і конституцій, законів, урядових указів і договорів, скликання 

парламенту, розпуск палати представників, оголошення загальних виборів, 

підтвердження призначень і відставок міністрів, підтвердження загальних і 

приватних амністій, пом'якшення покарань. 

Всі інші дії імператора, що відносяться до справ держави, можуть 

знайти законну силу лише після схвалення кабінету міністрів, який несе за них 

відповідальність перед парламентом. 
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Реальна влада за конституцією належить парламенту, кабінету міністрів 

і суду. 

Парламенту вручається законодавча влада. Він складається - з Палати 

представників і Палати радників . Перша обирається на 4 роки, друга - на 6 

років з переобранням половини радників через кожні 3 роки. 

Обслуговування порядок прийняття законів :  проект обговорюється в 

     палатах, і після прийняття його обома палатами стає законом.  Прийнятий 

палатою      представників законопроект, за яким палата радників прийняла 

інше      рішення, стає законом після його вторинного прийняття палатою 

     представників більшістю в 2/3 голосів присутніх депутатів.  Важлива 

перевага      має палата представників і під час обговорення бюджету. Якщо 

палата      радників прийняла по бюджету рішення, відмінне від палати 

представників,      і угода між палатами не досягнуто, то рішення палати 

     представників стає рішенням парламенту. 

Тільки палата представників наділена компетенцією винесення рішення 

про недовіру (або довірі) прем'єр-міністра. 

Кожна палата отримала право проводити розслідування з питань 

державного управління і вимагати при цьому явки і свідчень свідків, а також 

подання протоколів. 

В обох палатах діє постійні, спеціальні та інші комісії. 

Парламентські сесії можуть бути черговими, позачерговими та 

спеціальними. Чергова сесія збирається раз на рік на 150 днів. Основне питання 

на ній - затвердження бюджету. 

Виборче право 

У 1946р. був прийнятий новий виборчий закон. Право голосу отримали 

жінки, було знижено на 5 років віковий ценз. 

Виконавча влада у країні здійснюється кабінетом прем’єр-

міністрвисувається парламентом з числа своїх членів і потім вже номінально 

призначається імператором. 

Прем'єр-міністр як глава виконавчої влади наділяється важливими 

правомочностей щодо формування кабінету і у визначенні його політики. Він 

призначає міністрів і може на свій розсуд усувати їх від посади. 

Конституція закріпила принцип цивільного уряду . У післявоєнному 

кабінеті відсутні посади військового та військово-морського міністрів і міністра 

внутрішніх справ. Однак начальник Управління національної оборони є 

міністром без портфеля. Частина функцій довоєнного і МВС виконує 

міністерство у справах місцевого самоврядування, але воно не керує поліцією, 

яка є самостійним відомством. 

Японський кабінет міністрів у повному складі несе відповідальність 

перед палатою представників. 

Політичні партії 

Кабінет міністрів формує Ліберально-демократична партія, і вона ж має 

більшість в нижній палаті парламенту. Правляча ЛДП була створена в 1955 

році. Крім неї найбільшими партіями Японії є партія Комейто (Партія чистої 
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політики), Партія демократичного соціалізму(ПДС), Соціалістична партія 

Японії (СПЯ). 

Суд 

Судові органи в Японії - це організаційно-самостійна система. 

Міністерство юстиції ними не керує. У країні діє суди чотирьох рівнів: 

1. Верховний суд - це вища судова інстанція і вищий орган управління 

судовою системою. Крім дозволу кримінальних і цивільних справ він розглядає 

питання про конституційність будь-якого закону, наказу, або будь-якого іншого 

офіційного акту. 

2. Вищі суди є, головним чином апеляційному інстанцією. 

3. Місцеві суди. До їх юрисдикції належать усі кримінальні злочини за 

винятком тих, за які передбачено покарання тільки у вигляді штрафу і нижче, а 

також справ дорослих злочинців, що відносяться до юрисдикції сімейних судів. 

Сімейні суди розглядають матеріали на неповнолітніх правопорушників, 

розбирають сімейні справи і здійснюють посередництво в примирних комісіях. 

У порядку кримінального судочинства розглядають справи дорослих 

правопорушників, які порушують законодавство про неповнолітніх. 

Первинні суди. До їх юрисдикції відносяться: 

а) злочини, за які передбачено штраф, у вигляді альтернативного 

покарання; 

б) злочини, за які передбачено покарання у вигляді штрафу і нижче; 

в) крадіжки, присвоєння, приховування краденого, за що передбачено 

покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3-х років. 

Система органів прокуратури також будується за чотирьох рівневої 

схемою: 

1. Генеральна прокуратура; 

2. Вищі прокуратури; 

3. Місцеві прокуратури; 

4. Дільничні прокуратури. 

Органи прокуратури входять в систему міністерства юстиції, але вони не 

наділені правом керівництва прокурорами в розслідуванні. Міністр юстиції 

може давати вказівки по конкретних справах лише генеральному прокурору, які 

останній може подати апеляцію. 

У Японії прокуратура - це єдиний орган, наділений правом порушення 

кримінального переслідування. Прокуратура здійснює керівництво і нагляд за 

роботою слідчої поліції і самостійно проводить розслідування за найбільш 

серйозних справ (про корупцію, злочини корпорації, великих політичних 

справах). У функції прокуратури також входять підтримання обвинувачень в 

суді і здійснення нагляду за виконанням вироку. 

Поліція Японії 

Головне поліцейське управління підпорядковане прем'єр-міністра через 

державну комісію громадської безпеки, яка складається з представників різних 

соціальних груп і покликана забезпечувати контроль за діяльністю поліції з 
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боку суспільства. Префектури поліції самостійні. Головне поліцейське 

управління лише координує їх діяльність. 

На поліцію покладені профілактичні, оперативно-розшукові та слідчі 

функції. Профілактикою злочинності займаються низові ланки патрульно-

постової служби поліції в тісному контакті з населенням. Низові ланки - це 

поліцейські будки (у містах) і поліцейські пости (у сільській місцевості). 

У поліцейських будках працюють позмінно 3-4 поліцейських, у 

поліцейських постах - 1 поліцейський. Приміщення поліцейських постів 

діляться на дві частини - службову і житлову, де поліцейський постійно живе 

разом зі своєю родиною. Престиж поліції серед японського населення дуже 

високий. 

У галузі контролю над злочинністю активно діють громадські 

формування, що працюють на добровільних засадах. Це асоціації попередження 

крадіжок у багатоквартирних будинках; асоціації запобігання розбійних нападів 

на фінансові установи; асоціації реабілітаційної допомоги правопорушникам; 

молодіжні асоціації "старших братів і сестер" і ін. Принаймні, кожного 300-ий 

житель Японії є членом будь-якої з цих асоціацій, багато з яких об'єднані на 

загальнонаціональному рівні. 

Місцеве самоврядування 

Після 2-ї світової війни в Японії отримали широкий розвиток 

муніципальні інститути. Ієрархічні система муніципалітетів будується в двох 

частин: верхні утворюють префектури чотирьох категорій; нижні - міста, 

селища і місцеві громади. Всього в країні налічується 47 префектур. 

У муніципалітетах місцевим законодавчим органом є муніципальні 

збори, очолюване головою. Керівництво виконавчою владою і представництво 

муніципалітетів здійснює її голова - губернатор (в префектурі) або мер (в 

муніципалітетах нижчої ланки). Муніципальні збори і голови муніципалітетів 

обираються на 4 роки шляхом прямих виборів. 

Висновок : Після другої світової війни відбулася демократизація 

державного ладу Японії. Були проголошені основні буржуазно-демократичні 

права і свободи, скасовано фашистське законодавство, заборонені 

мілітаристські організації. Конституція 1947р. встановила парламентську 

монархію, радикально змінивши становище глави держави - імператора. Влада 

була передана парламенту, відповідального перед ним кабінету міністрів і суду. 

Широкі права отримали місцеві муніципальні органи управління. Встановлена 

в 1947р. система державної влади діє в Японії і до цього дня. 

3. Особливості розвитку Японського права 

Панівне становище в сучасному японському право займає романо-

германська система. Хоча американське право і зробило безпосереднє вплив на 

деякі закони, прийняті в період американської окупації Японії, японське право, 

як і раніше, залишилося статутним. 

Джерела японського права 

Це нормативні акти, прийняті державними органами; Конституція, 

договори, закони, урядові укази, положення - нормативні акти місцевого 
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значення . Своєрідним джерелом права є "звичаї" або "гирі", яким Конституція 

1898р. в деяких випадках надавала однакову з законом чинності. "Гирі" - це 

комплекс норм, замінюють собою право. У сучасній Японії ці норми 

регулюються міжособистісні стосунки. Наприклад, родичів всередині сім'ї; 

старшого службовця та його підлеглого в конторі і т.п. 

Основними галузями японського права , які регулюють майнові 

відносини, є цивільне та трудове право. Після 2-ї світової війни торгове право в 

Японії стало розглядатися як сукупність норм, що регулюють діяльність 

підприємств, акціонерних товариств і компаній. 

У післявоєнній Японії широке ходіння отримало також "господарське 

право" . Його основу склало антимонополістичної законодавство і норми, що 

охороняють інтереси середніх і дрібних підприємств, а також споживачів. 

У загальному праві судовий прецедент є основним джерелом права, і суд 

при розгляді справи піднімає попередні судові рішення з аналогічним справах. 

Але для японського суду критерієм для винесення рішення є 

виключно статутною право . 

Цивільне право 

Вплив американського прецедентного права сильно в японському 

делікатній праві . 

Цивільний кодекс Японії був складений наприкінці ХІХ ст. і включав 

незначну кількість статей, присвячених делікту. Їх зміст не відповідало змінам, 

які відбулися в економічному житті країни після прийняття цивільного кодексу. 

Такі поняття, як "захист особистого життя" запозичені з американського права, 

стали загальноприйнятими в японському правознавстві та судовій практиці. 

Трудове право 

У Японії діє специфічна система заробітної плати , не отримала 

поширення в інших країнах:  Зарплата визначається,      перш за все, стажем 

роботи на одному підприємстві.  Система відрядної оплати      праці майже не 

застосовується.  Зарплата робітників і службовців      залежить від віку, освіти, 

безперервного стажу роботи на даному      підприємстві, спеціальності та 

досвіду роботи з даної спеціальності, причому      щорічно проводиться чергове 

підвищення зарплати. Таким чином, з      підвищенням безперервного стажу 

роботи на одному підприємстві і віку      працюючого, збільшується його 

заробітна плата. Завдяки цій системі      японські компанії досягають 

закріплення робітників і службовців на своїх      підприємствах. 

Система щорічних оплачуваних відпусток у її звичайному вигляді в 

Японії не використовується. Відповідно до закону про трудові стандарти 

тривалість оплачуваної відпустки, відпрацював на підприємстві протягом року, 

повинна становити не менше 6 днів. При безперервному стажі понад два роки 

передбачається збільшення відпустки на один день за кожен рік роботи. 

Одночасно закон допускає обмеження оплачуваної відпустки періодом в 20 

днів. Всі японські підприємства закриваються на кілька днів у січні і в період 

сильної жари в середині серпня. На цей час і припадають відпустки. 

Пенсійний вік в Японії - 55 років. 
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Сімейне право 

Згідно японському цивільного кодексу мінімальний шлюбний вік у 

Японії для чоловіків становить 18 років, я для жінок - 16 років. При цьому при 

укладення шлюбу особами, які не досягли 20 років, потрібна згода батьків. 

Японське законодавство проголошує рівність чоловіка і дружини. Однак на 

практиці рівність чоловіка і жінки в його європейському розумінні не 

реалізовано. Подружні відносини будуються відповідно до "звичаями", за яким 

дружина знаходиться в підпорядкуванні в чоловіка. 

Кримінальне право 

Кримінальне законодавство Японії утворюють КК, спеціальні 

кримінальні закони та правові норми не кримінального законодавства та 

нормативних актів місцевого значення. Спеціальних кримінальних законів 

близько 30, число кримінально-правових норм не кримінального законодавства 

дуже велика, вони широко розосереджені по різних галузях і підгалузям права. 

Після буржуазної революції XIX ст. в Японії були прийняті дві 

кримінальні кодексу: 1881 і 1907 рр.. Законодавча реформа, проведена після 2-

ий світової війни, з незначними поправками зберегла КК 1907р. 

Характерною особливістю КК Японії є розширення меж судового 

розсуду. Цьому сприяє абстрактність опису складів злочинів і дуже великий 

діапазон між верхніми і нижніми межами санкцій, передбачених за конкретні 

склади. А також можливість призначення покарання вище вищої межі, 

передбаченої законом, і нижче найнижчої не тільки за законом, а й на розсуд 

суду. Так, наприклад, за вбивство (ст. 199 КК) передбачена смертна кара, 

довічне позбавлення волі, позбавлення волі з примусовою працею на строк до 

3-х років. 

Незважаючи на свій солідний вік, японська кримінальних кодекс 

достатньою мірою модернізований, що дозволяє застосовувати сучасні засоби 

соціальної захисту і індивідуалізувати поводження з правопорушниками. 

КК містить інститут відстрочки виконання покарання (умовне 

засудження); Умовно-дострокового звільнення і захисного нагляду. Відстрочка 

виконання покарання (ст. 25) може бути надана особі, засудженому до 

позбавлення волі на строк не більше 3 років або до штрафу не більше 200 тис. 

ієн за умови, що ця особа раніше не було засуджено або минуло 5 років з 

моменту відбуття покарання. У період відстрочки виконання покарання може 

бути призначений захисний нагляд. Особа може бути звільнена умовно-

достроково після відбування третини строку покарання у разі термінового 

позбавлення волі або після відбування 10 років у випадку довічного. 

Види покарання з японської КК : 

1. Смертна кара. 

2. Позбавлення волі з примусовою працею без примусової праці. 

3. Штраф. 

4. Кримінальний арешт. 

5. Малий штраф. 

6. Конфіскація майна застосовується в якості додаткового покарання. 
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7. Смертна кара застосовується як єдина міра покарання за діяння; 

викликали зовнішньополітичні ускладнення. 

8. Як альтернативна міра покарання смертна кара застосовується за 

внутрішні повстання, підпал житлового споруди; вибух; затоплення; залізничне 

аварії; вбивство; розбійний напад поєднане із заподіянням смерті. 

Як альтернативне покарання смертна кара також передбачена 

спеціальними законами за порушення правил використання вибухових речовин; 

заподіяння смерті на дуелі; насильницьке захоплення літака з людськими 

жертвами; за вбивство заручника. 

Позбавлення волі може бути довічним або строковими (від 1 місяця до 

20 років). 

Кримінальний арешт полягає в утриманні в арештному будинку від 1 до 

30 днів. 

Відповідно до закону про штрафи від 1975р. штраф становить 40 тис. ієн 

і більше, малий штраф - від 20 до 40 тис. ієн. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Безсумнівно, що Японія - це унікальна країна. Менш ніж за одне 

сторіччя вона пройшла шлях від слаборозвинених феодального до сучасного, 

демократичного держави. У результаті сьогоднішня Японія - це 

високорозвинена держава, в якій європейські правові норми ефективно 

поєднуються з національними традиціями та особливостями. 

З кінця ХIХ ст. японське право перебудовується на європейський лад. 

При цьому пріоритет отримала романо-германська система права, додаткова і 

пристосована до національних особливостей країни. 

 

ІІ.  ДЕРЖАВА ТА ПРАВО КИТАЮ В НОВИЙ ТА НОВІТНІЙ ЧАС 

Династія Цин розпочинає свою історію з Середньовіччя, а 

закінчує в Новий час. З позицій «європейської» хронології історію Цин слід 

поділити на дві частини. Але тоді було б порушено цілісність цього 

династичного періоду китайської історії. 

Маньчжурська династія Цин - остання династія Китаю - правила 

з 1645 по 1911 рік. У руках маньчжурської знаті знаходилися вищі органи 

влади і керівництво армією. Змішані шлюби було заборонено, і все ж таки 

маньчжури швидко китаїзувалися, тим більше, що на відміну від монголів 

вони не протиставляли себе китайській культурі. Маньчжурські імператори 

були ревнощними конфуціанцями. Китай під владою династії Цин у XVH - 

XVIH століттях розвивався достатньо інтенсивно. На початок ХІХ століття в 

Китаї налічувалося близько 300 млн. чоловік. 

Демографічний тиск призвів до необхідності інтенсифікації сільського 

господарства за активної участі держави. За своїм політико - правовим 

ладом, особливо це стосується серцевини імперії - Палацу, Цин мало чим 

відрізнялася від Давнього і Середньовічного Китаю; політика ізоляції від 

Заходу сприяла консервації феодалізму в усіх сферах суспільного життя. 
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Зовнішня експансія Цин. Правителі держави Цин проводили політику 

ізоляції Китаю від зовнішнього світу. Європейська колонізація майже не 

торкнулася країни. Католицькі місіонери відігравали помітну роль при 

імператорському дворі до кінця XVH століття, після чого християнські 

церкви були поступово закрито, а місіонерів вислано з країни. У середині 

XVIH століття припинено торгівлю з європейцями, за винятком одного порту 

в Кантоні (Гуанчжоу). Опорним пунктом іноземної торгівлі залишався острів 

Макао, який перебував під контролем португальців. 

У перші два століття цинської династії Китай, закритий для контактів 

із зовнішнім світом, виявляв себе як сильна незалежна держава, яка здійснює 

експансію у всіх напрямах. 

Васалом Китаю була Корея. В середині XVIII століття до імперії 

увійшла Північна (Зовнішня) Монголія. У 1757 році було знищено 

Джунгарське ханство, і його територію разом з підкореним до 1760 року 

Східним Туркестаном було включено до складу Цинської імперії під назвою 

Синьцзян («Новий кордон»). Після низки походів манчьжуро- китайської 

армії проти Тибету цей район наприкінці XVIH століття було приєднано до 

Цинської імперії. Війни Цинської імперії проти Бірми (1765-1769 роки) і 

В’єтнаму (1788-1789 роки) виявилися невдалими і закінчилися поразкою 

цинських військ. Одночасно здійснювалася експансія на північ і північний 

схід, що неминуче призвело до конфлікту з Росією в Приамур’ї. Протягом 

двох століть територія Китаю збільшилася практично вдвічі. Цинська імперія 

обзавелася свого роду буферними зонами - Маньчжурією, Монголією, 

Тибетом, Синь- цзяном, які охороняли китайські землі. 

У цинському Китаї будь-які офіційні представники іноземних держав 

розглядалися виключно як представники васальних держав - реальних чи 

потенційних. 

Цинський Китай і Росія. Перші кроки щодо встановлення російсько-

китайських відносин було здійснено Росією наприкінці періоду Мін (місія 

Івана Петліна у 1618-1619 роках), але основні місії (Федора Байкова, Миколи 

Спафарія у 1675-1678 роках та ін.) відбулися вже у цинський період. 

Паралельно з місіями на схід просувалися російські козаки - походи 

першопроходців Василя Пояркова (1643-1646 роки) та Єрофея Хабарова 

(1649 - 1653 роки) поклали початок освоєнню росіянами Приамур’я і 

призвели до його приєднання до Росії, у той час як маньчжури вважали ці 

райони своєю вотчиною. 

У середині XVII століття на обох берегах Амуру вже існували 

російські фортеці-остроги (Албазінський, Кумарський та ін.), селянські 

слободи і пашні. У 1656 році було утворено Даурське (пізніше - Албазінське) 

воєводство, до якого входила долина Верхнього та Середнього Амуру з обох 

берегів. 

Хоча кордони імперії Цин тоді проходили північніше Ляодунського 

півострова («Вербовий палісад»), у 1650-ті роки і пізніше Цинська імперія 

спробувала військовою силою захопити російські володіння в басейні Амуру 
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і не допустити прийняття місцевими племенами російського підданства. 

Маньчжурське військо на певний час витіснило козаків з фортеці Албазін. 

Услід за місіями Федора Байкова і Миколи Спафарія Росія у 1686 році 

направила до прикордонної влади на Амурі повноважне посольство Федора 

Головіна для мирного уладнання конфлікту. 

Переговори велися в оточенні багатотисячної маньчжурської армії. З 

китайського боку в них брали участь місіонери-ієзуїти, які чинили опір 

угодам Китаю з Росією, що ще більше ускладнювало загальну атмосферу. 

Китай відмовився визначити російсько-китайський кордон по Амуру і 

вимагав собі все Албазінське воєводство, все Забайкалля, а надалі - взагалі 

всі землі на схід від Лени. 

Погрожуючи захопити Нерчинськ штурмом, цинський уряд примусив 

Ф. Головіна погодитися на виведення російських військ з Верхнього і 

Середнього Амуру. Відповідно до Нерчинського договору Росія була 

змушена поступитися Цинській імперії своїми володіннями по правому 

березі ріки Аргунь і частині лівого та правого берегів Амуру. Козаки 

зобов’язувалися зруйнувати і полишити фортецю Албазін. Унаслідок 

різночитань у текстах договору, укладених кожною зі сторін, значна частина 

території виявилася нерозмежованою і фактично перетворилася на буферну 

зону між двома державами. Розмежування між Росією і Китаєм у цій зоні 

завершилося в ХІХ столітті. Остаточно кордон Росії з Китаєм на Далекому 

Сході було визначено Айгунським (1858 рік) і Пекінським (1860 рік) 

договорами; він пройшов по ріках Амур та Уссурі через озеро Ханка і гірські 

хребти до ріки Туманьцзян. Російсько-китайське територіальне 

розмежування в Центральній Азії було завершено до середини 1890-х років. 

Опіумні війни. До кінця XVIІІ сторічя торгівля Китаю із зовнішнім 

світом знову почала розширюватися. Китайський шовк, фарфор, чай та інші 

товари користувалися значним попитом в Європі, але китайці відмовлялися 

що-небудь купувати в європейців, тому тим доводилося платити сріблом за 

китайські товари. Тоді англійці стали ввозити до Китаю опіум, головним 

чином контрабандою з Індії, і незабаром заохотили до вживання опіуму 

місцеве населення, особливо у приморських районах. Ввезення опіуму 

постійно зростало і стало справжнім лихом для країни, що призвело до серії 

опіумних війн у середині ХІХ століття. Поразка в цих війнах поступово 

перетворила Китай на фактичну напівколонію європейських держав. 

Революція тайпінів. У середині ХІХ століття цинська імперія 

перебувала у кризовому стані. Національне пригнічення, яке викликало 

суцільну ненависть китайців до маньчжурської династії, масове розорення 

ремісників унаслідок напливу європейських товарів, виплата за рахунок 

населення контрибуцій західним державам після поразки в опіумній війні 

1840-1842 роки, посилення у зв’язку з цим податкового тягара - все це 

підготувало ґрунт для виникнення серед широких мас населення таємних 

антиманьчжурських організацій, різного роду сект, які готували заколоти і 

повстання. Найбільшим із них було «Товариство поклоніння Небесному 
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Володареві» (Байшан- дихуй), засноване на Півдні Китаю сільським 

учителем Хун Сю- цюанем. Вихідець із селян, наділений розумом і 

честолюбством, екзальтований і схильний до пророцтва, він тричі намагався 

скласти екзамен на чиновника, але невдало. В його ученні, яке він став 

проповідувати з 1837 року, перепліталися елементи християнства, ідеали 

рівності і соціальної справедливості. Себе Хун Сю-цюань оголосив 

молодшим братом Христа, у стані екзальтації створював гімни, в яких 

визначав шлях побудови небесного царства на землі. За умови кризи 

подібного роду вчення набувають популярності серед широких мас 

населення. До кінця 40-х років учення Хуан Сю-цюаня поширилося по 

всьому Південному Китаю. У 1850 році послідовники Хун Сю- цюаня 

спалили свої будинки, організували табір у гірських районах Китаю і 

розпочали збройну боротьбу проти династії. 

Армія тайпінів. Організацію повстанців відрізняли згуртованість, 

залізна дисципліна, безвідмовне підкорення молодших старшим. В армії 

культивувалися додержання десяти христянських заповідей, гуманне 

ставлення до населення, заборонялися пограбування, жорстокість і свавілля 

щодо простого народу, азартні ігри, вино, вживання опіуму. На відміну від 

зазвичай неорганізованих селянських військ армія тайпінів мала чітку 

організацію. Низовим підрозділом була «п’ятірка» - чотири бійці і командир, 

п’ять «п’ятірок» становили взвод, чотири взводи - роту, п’ять рот - полк, 

полки зводилися в корпуси і армії, в армії були розроблено і введено в дію 

військові статути. З середовища простого народу висунулося чимало 

талановитих командирів. Під час наступу тайпіни висилали вперед агітаторів, 

які роз’ясняли мешканцям сіл і міст мету руху, закликали до повалення 

маньчжурської династії, знищення багатіїв і чиновників. На захоплених 

територіях ліквідовувалася стара маньчжурська влада, знищувалися урядові 

установи, податкові реєстри, боргові записи. Майно багатіїв конфісковува- 

лося, продовольство, захоплене в державних складах, ішло на потреби армії. 

Предмети розкоші, коштовності знищувалися. 

У цілому армія тайпінів несла з собою ідеологію егалітаризму, 

селянського зрівняльного комунізму. Протягом 1851-1865 років Китай являв 

собою арену запеклої громадянської війни. Армія тайпінів, яку очолювали 

талановиті полководці - вихідці з простого народу, громила відбірні урядові 

війська. Чисельність армії тайпінів досягла мільйона чоловік. Цинська 

імперія опинилася на грані знищення, і лише допомога, надана 

маньчжурській династії Англією і Францією, врятувала її від падіння. Слід 

відзначити, що поразці тайпінів сприяли також розкол у їхніх рядах, 

суперництво, яке розпочалося серед полководців, а також сектантська 

нетерпимість тайпінів до традиційних релігійних і культових традицій 

Китаю. Незважаючи на поразку і гігантські жертви війни (загинуло близько 

30 млн. чол.), рух тайпінів упередив падіння останньої династії і ліквідацію в 

Китаї віджилого феодального ладу. 

Держава тайпінів. 11 січня 1851 року, у день народження Хун Сю-
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цюаня, було проголошено створення «Небесної держави великого 

благодіяння» (Тайпін тянь-го). Хун Сю-цюань одержав титул «Небесного 

князя» - Тянь-вана, титули князів одержали також його соратники. 

Воєнізована держава тайпінів утілювала в життя ідеї селянського утопічного 

комунізму. Власність на землю було скасовано, уся земля ділилася 

відповідно до їдців, основою держави проголошувалася община, яка 

складалася з 25 родин, розділених на п’ятірки. Община залишала після 

збирання врожаю частину, необхідну для прогодування і сівби, інше здавала 

до державних складів. Кожна родина повинна була виділити до армії одного 

бійця. Командирам частин належала військова і цивільна влада на місцях. У 

містах ремісники об’єднувалися за професіями в майстерні, здавали свою 

продукцію державі, одержуючи від неї необхідне продовольство. 

Справжні революційні перетворення були здійснені в галузі шлюбно-

сімейних відносин, жінки одержали рівні права з чоловіками, створювалися 

жіночі школи, був заборонений варварський звичай бинтування ніг 

дівчаткам. 

На жаль, держава тайпінів не уникла долі всіх егалітарних суспільств, 

які знає історія: полководці одержували титули князів, знищуючи 

маньчжурську знать, а самі оселялися в її розкішних палацах, обзаводилися 

гаремами й одалісками. Це стало однією з причин розкладання «Небесної 

держави великого благодіяння» та її падіння. 

Японсько-китайська війна 1894-1895 років. У 1874 році Японія 

захопила Формозу, але змушена була її покинути через вимогу Англії. Тоді 

Японія зосередила свої зусилля на Кореї, яка перебувала у васальній 

залежності від Китаю, і Маньчжурію. У червні 1894 року на прохання 

корейського уряду Китай направив війська до Кореї, аби придушити 

селянське повстання. Скориставшись цим приводом, Японія також направила 

сюди свої війська, після чого стала вимагати від корейського короля 

проведення «реформ», які означали фактичне встановлення в Кореї 

японського контролю. 

У ніч на 23 липня 1894 року за підтримки японських військ у Сеулі 

було здійснено урядовий переворот. Новий уряд 27 липня звернувся до 

Японії з «проханням» про вигнання китайських військ з Кореї. Але ще 25 

липня японський флот уже без оголошення війни розпочав бойові дії проти 

Китаю; офіційне оголошення війни сталося тільки 1 серпня 1894 року 

Розпочалася японсько-китайська війна. У перебігу війни перевага японської 

армії і флоту призвели до значних поразок Китаю на суходолі і морі (під 

Асаном, липень 1894 року; під Пхеньяном, вересень 1894 року; при Цзюляні, 

жовтень 1894 року). З 24 жовтня 1894 року воєнні дії перемістилися на 

територію Північно-Східного Китаю. До березня 1895 року японські війська 

захопили Ляодунський півострів, Вейхайвей, Інкоу, під загрозою перебував 

Мукден. 

17 квітня 1895 року у Симоносекі представники Японії та Китаю 

підписали принизливий для Китаю Симоносекський договір. 
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Потрійна інтервенція. Умови, нав’язані Японією Китаю, призвели до 

так званої потрійної інтервенції Росії, Німеччини та Франції - держав, які на 

цей час уже підтримували контакти з Китаєм, а тому сприйняли підписаний 

договір як збиток, завданий їхнім інтересам. 23 квітня 1895 року Росія, 

Німеччина та Франція одночасно, але поодинці, звернулися до японського 

уряду з вимогою відмовитися від анексії Ляодунського півострова, яка могла 

б призвести до встановлення японського контролю над Порт-Артуром саме 

тоді, коли Микола ІІ, підтриманий західними союзниками, мав власні замахи 

на Порт-Артур як незамерзаючий порт для Росії. Німецька нота була 

найжорстокішою, навіть принизливою для Японії. 

Японії довелося поступитися. 10 травня 1895 року японський уряд 

заявив про повернення Китаю Ляодунського півострова, щоправда, 

наполігши на збільшенні суми китайської контрибуції на 30 млн. таелей. 

У 1895 році Росія надала Китаєві позику в 150 млн. рублів під 4 % 

річних. Договір містив зобов’язання Китаю не погоджуватися на іноземний 

контроль над своїми фінансами, якщо в ньому не братиме участі Росія. 

Наприкінці 1895 року з ініціативи Вітте було засновано Російсько-

Китайський банк. 3 червня 1896 року в Москві підписано російсько-

китайський договір щодо оборонного союзу проти Японії. 8 вересня 1896 

року між китайським урядом і Російсько-Китайським банком було підписано 

концесійний договір щодо будівництва Китайської Східної залізниці. 

Товариство Китайської Східної залізниці одержало смужку землі уздовж 

дороги, яка переходила під його юрисдикцію. У березні 1898 року було 

підписано російсько-китайський договір щодо аренди Росією Порт-Артура та 

Ляодунського півострова. 

У серпні 1897 року Вільгельм ІІ відвідав Миколу ІІ у Петергофі і 

домігся згоди на облаштування німецької військово-морської бази у 

Цзяочжоу (в тодішньому варіанті транскрипції - Кіао-Чао) на південному 

узбережжі Шаньдуна. На початку листопада в Шаньдуні китайці вбили 

німецьких місіонерів. 14 листопада 1897 року німці висадили десант на 

узбережжі Цзяочжоу і захопили його. 6 березня 1898 року було підписано 

німецько-китайську угоду, за якою Китай передав в оренду Німеччині 

Цзяочжоу строком на 99 років. Одночасно китайський уряд надав Німеччині 

концесію на побудову двох залізниць у Шаньдуні та низку гірничих концесій 

у цій провінції. 

Недовготривалий період реформ розпочався 11 червня 1898 року з 

видання маньчжурським імператором Цзайтянем указу «Про встановлення 

основної державної політики». Цзайтянь привернув групу молодих 

реформаторів - учнів та однодумців Кан Ювея для розроблення серії указів 

про реформи. Загалом було видано понад 60 указів, які стосувалися системи 

освіти, будівництва залізниць, заводів і фабрик, модернізації сільського 

господарства, розвитку внутрішньої і зовнішньої торгівлі, реорганізації 

збройних сил, чищення державного апарату тощо. Період радикальних 

реформ завершився 21 вересня того самого року, коли вдова-імператриця 
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Цисі здійснила двірцевий переворот і скасувала реформи. 

Цисі. Доречно сказати декілька слів щодо особи Цисі. Не тому, щоб 

ця вкрай аморальна, жорстока і ница особа заслуговувала на це сама по собі. 

Через цю особистість виразно проглядається особлива властивість держав з 

надмірно централізованою (тоталітарною) системою влади. Подібні системи 

управління, які спираються самі на себе, за певних умов можуть сприяти 

прогресу щодо розвитку країни, але за однієї умови: якщо на чолі їх волею 

випадку опиниться сильна прогресивна особистість. Централізована, 

потужна система влади стократно збільшує енергію правління (у Китаї 

засновник імперії Тан Гао Цзу - колишній селянин Лю Бан; в Афінах «тиран» 

Пісистрат; російські самодержці Іван Третій, Петро І, Катерина ІІ; у 

Німеччині - Бісмарк, у Франції - генерал де Голль тощо). У той же час до 

системи влади, знову ж таки волею випадку, може прорватися маленький 

«вірус», такий собі крихітка Цахес, зла нікчемність якого миттю 

збільшується стократно, завдаючи збитки великій державі і мільйонам 

людей. Історія правління Цисі є таким прикладом. 

Цисі народилася 1835 року у родині маньчжурського аристократа. У 

1853 році, пройшовши конкурс наложниць при дворі імператора, Цисі 

увійшла до палацу правителів Китаю, «закритого міста» в Пекіні, 

опинившись у п’ятому, найнижчому ранзі наложниць - «дорогоцінні люди». 

Дівчата, які належали до цього рангу, могли за все життя жодного разу не 

відвідати спальні імператора. 

При дворі за Цисі закріпилося прізвисько Йоханала (Орхідея). Будучи 

від природи кмітливою, вона потоваришувала з імператрицею Ціань, яка 

була безплідною. За деякими джерелами, вона врятувала життя імператриці, 

розпізнавши в бокалі останньої отруту. Коли імператор вирішив, що йому 

потрібен спадкоємець, він запропонував імператриці обрати для цього 

наложницю. Ціань рекомендувала Цисі. Таким чином, остання перейшла до 

рангу «дорогоцінних наложниць». 

У 1856 році Цисі народила хлопчика. Багато істориків вважають, що 

насправді дитина була народжена молодою служницею Чуін, убитої відразу 

після пологів. Статус матері спадкоємця престолу посилив вплив Цисі при 

дворі. Поступово імператор передавав їй усе більше і більше повноважень, 

завдяки чому вона фактично стала правителькою Китаю. 

Імператор Ічжу, який правив під девізом «Сяньфен», помер 1861 року. 

Регентшами цілком слушно стали вдова-імператриця Ціань і мати 

спадкоємця Цисі. Політична влада рівною мірою належала обом, але 

імператриця, яка не цікавилася політикою, передала важелі правління 

наложниці. Через деякий час Ціань померла від харчового отруєння. Цисі 

стала одноособовою правителькою-регентшею. 

Регентство Цисі мало було тривати включно до 17-річчя спадкоємця, 

якого при народженні назвали Цзайчунь. Спадкоємець вів розпусне життя, 

був схильний до сексуальних оргій. Після досягнення ним повноліття Цисі 

видає декрет, у якому повідомляє, що її регентство закінчилося і вона 
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передає владу спадкоємцю. Але у грудні 1878 року Цзайчунь, який правив 

під девізом «Тунчжи», оприлюднив звернення: «Мені поталанило в цьому 

місяці захворіти на віспу». Відповідно до поширеного тоді повір’я людина, 

яка перехворіла на віспу, виявлялася відзначеною богами. Послаблений 

венеричними захворюваннями організм спадкоємця не був здатний довго 

чинити опір хворобі і менше ніж через два тижні спадкоємець помер. Влада 

повністю перейшла до рук Цисі. 

Цисі відзначалася надзвичайною підозрілістю і жорстокістю. Нею 

було створено власну шпигунську мережу, яка обплутала двір. Жоден 

заколот просто не міг здійснитися, оскільки Цисі так боялися, що іноді самі 

учасники заколоту повідомляли їй про нього. У неї була безліч коханців, а 

щодо жахливих звичаїв у палаці Цисі ходили легенди. 

Боксерське повстання. У травні 1900 року в Китаї почалося велике 

повстання, яке одержало назву боксерського, або Іхетуанського, повстання. 

20 червня в Пекіні було вбито німецького посланця Кетте- лера. Одразу за 

цим повсталі оточили дипломатичні місії, які знаходилися в особливому 

кварталі Пекіна. В осаді опинилася також будівля католицького 

кафедрального собору Петанг (Бейтанг). Почалися масові вбивства 

«іхетуанями» християн, у тому числі були вбити 222 православні китайці. 21 

червня 1900 року Цисі оголосила війну Великій Британії, Німеччині, Австро-

Угорщині, Франції, Італії, Японії, США та Росії. Великі держави погодилися 

на спільні дії проти повсталих. Головнокомандувачем експедиційними 

силами було призначено німецького генерала Вальдерзеє. Але коли він 

прибув до Китаю, Пекін було вже звільнено невеличким передовим загоном 

під командуванням російського генерала Ліневича. Російська армія зайняла 

Маньчжурію. 

8 лютого 1904 року розпочалася російсько-японська війна за контроль 

над Маньчжурією і Кореєю. Війна, яка проходила на території Китаю, була 

для Росії невдалою, за її результатами Росія була змушена поступитися 

Японії Порт-Артуром і Ляодунським півостровом з частиною збудованої на 

цей час Китайською Східною залізницею. У 1910 році Японія анексувала 

Корею. 

14 грудня 1908 року в один день померли Імператриця Цисі й 

Імператор Гуансюй, якого Цисі раніше відсторонила від влади. Можливо, 

Гуансюй був отруєний, оскільки Цисі не хотіла, аби він пережив її. На 

престол зійшов останній імператор Китаю Пу І, якому було два роки. 

Регентом призначено його батька князя Чунь. 

Революція 1911 року і створення Китайської Республіки 
1911 року в Китаї розпочалося Учанське повстання. Воно стало 

початком Синьхайської революції (1911-1913 роки) в Китаї, внаслідок якої було 

скинуто маньчжурську династію Цин. 1 січня 1912 року проголошено 

створення Китайської Республіки, а 12 лютого імператор Пу І зрікся престолу. 

Падіння династії і централізованої влади одразу ж породило небезпеку розпаду 

держави. Правитель Монголії відмовився підкоритися республіці і відділився 
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від Китаю. 3 листопада 1912 року він уклав угоду з Росією. Англія скористалася 

внутрішньою боротьбою в Китаї для перетворення Тибету на свою зону впливу. 

Тибет піднявся на боротьбу і примусив китайський гарнізон покинути країну. 

Всі наступні спроби китайців відновити там свою владу перекреслювалися 

Британією. Росія погодилася вважати Тибет англійською сферою впливу, а 

Британія визнала російські інтереси в незалежній (зовнішній) Монголії. 

За цих обставин у Китаї 25 серпня 1912 р. формується Китайська 

національна народна партія - Гоміньдан, засновником якої став відомий 

китайський революціонер-демократ Сунь Ятсен. Президентом республіки, 

прем’єр-міністром і головнокомандувачем армії став мілітарист Юань Шикай. 

У 1913 році відбулася «Друга революція» під проводом Сунь Ят- сена. 

Юань Шикай придушив розрізнені виступи в центральних та південних 

провінціях. У країні встановилася військова диктатура Юань Шикая, 

засновника угруповання бейянських (північних) мілітаристів. Сунь Ятсен 

змушений був емігрувати за кордон. 

Після початку Першої світової війни китайський уряд оголосив про свій 

нейтралітет і запросив держави, що воювали, не переносити воєнні дії на 

територію Китаю, в тому числі на «арендовані» державами китайські землі. Але 

22 серпня 1914 року Японія оголосила про свій стан війни з Німеччиною і 

висадила 30-тисячну армію північніше Циндао - центру німецької колонії у 

провінції Шаньдун. Після двомісячної воєнної кампанії Японія захопила 

німецькі володіння в Шань- дуні, а також поширила свій контроль на всю 

територію провінції. 

У 1915 році китайські принци проголосували за встановлення в Китаї 

монархії на чолі з Юанем Шикаєм. Парламент було розпущено. Це викликало 

низку повстань у провінціях Китаю. 22 березня 1916 року республіка була 

відновлена, Юань Шикай був змушений відмовитися від титула. 

Після смерті Юань Шикая влада в країні переходить до різноманітних 

мілітаристських угруповань. 

У 1921 році було створено Комуністичну партію Китаю, 

малочисельну і таку, що на той період не користувалася особливою 

популярністю. 8 вересня 1923 року до Китаю на прохання Сунь Ятсена, який 

просив надіслати йому людину, з якою він міг би говорити англійською без 

перекладача, прибув агент Комінтерну М. Бородін, який став політичним 

радником Центрального виконавчого комітету Гоміньдану і радником Сунь 

Ятсена. Він організував співробітництво між Гоміньданом і Комуністичною 

партією Китаю. 20 січня 1924 р. відбувся І Всекитайський з’їзд Гоміньдану в 

Гуанчжоу. На з’їзді було прийнято курс на союз з китайськими комуністами і 

СРСР. 16 червня засновано Військову академію Вампу під проводом Чан 

Кайші. До першого набору було зараховано 400, до другого - 500, до третього - 

800 і до четвертого - близько 2600 слухачів; при академії було створено два 

навчальні полки. До академії Вампу прибула велика група радянських 

військових радників. У жовтні 1924 року до Гуанчжоу на посаду головного 

військового радника прибув Василь Блюхер. У березні 1926 року Чан Кайші 



205 
 

здійснив у Кантоні військовий переворот, вигнав з міста комуністів, а через три 

місяці був обраний головою Гоміньдану і головнокомандувачем збройними 

військами. Чан Кайші запросив німецьких радників на чолі з колишнім 

генералом рейсверу фон Сек- том. Як радники у Чан Кайші діяли офіцери 

Німеччини: полковник В. Бауер (друг Гітлера й учень Людендорфа), нацист 

підполковник Крибель, генерал-лейтенант Ветцель, генерал Фалькенхаузен. 

Гомінданівці старанно переймали досвід німців щодо наведення порядку 

в країні. Китайські офіцери в організованому порядку відправлялися на 

навчання до Німеччини. У 1926 році Національно-революційна армія Китаю 

Чан Кайші здійснила так званий Північний похід. Протягом шести місяців 

безперервних боїв з-під влади місцевих військових правителів було звільнено 

центральні райони Китаю. На початку 1927 року Чан Кайші пішов на відкритий 

розвал єдиного фронту Гоміньдану і компартії: його війська стали 

роззброювати шанхайські робітничі загони і дружини, розпочалися масові 

арешти і страти профспілкових діячів і комуністів. У відповідь на це комуністи 

1 серпня 1927 року організували у місті Наньчан повстання частини 

гоміньданівських військ, яке увійшло в історію Китаю як «Наньчанське 

повстання». У грудні 1927 року комуністи підняли повстання в Кантоні, яке 

гоміньданівці жорстоко придушили після чотирьох днів кровопролитних боїв. 

Після декількох воєнних операцій до 1927 року війська Гоміньдану 

контролювали більшу частину території Китаю. 

Японська окупація і Друга світова війна 
Восени 1931 року Японія напала на Китай. 18 вересня після серії 

провокацій японці перейшли у наступ, за короткий час окупувавши всю 

Маньчжурію. У березні 1932 року тут було проголошено прояпонську 

маріонеткову державу Маньчжоу-Го, яку очолив Айсиньгьоро Пуі - останній 

представник маньчжурської династії Цин, ліквідованої в роки Синьхайської 

революції. 

За цих складних умов Чан Кайші був змушений боротися одночасно з 

трьома ворогами: зовнішньою японською агресією, спорадичними бунтами 

окремих мілітаристів на місцях та збройними силами компартії, які 

претендували на владу в країні. Він обрав політику компромісу з японцями, з 

мілітаристами вів справи залежно від конкретних обставин, а з комуністами 

жоден компроміс був неможливий. У 1934 році основні сили компартії було 

блоковано у провінції Цзянси. Однак керівництво компартії зуміло 

організувати прорив і після багатомісячного маршу привело війська на 

північний захід країни, у так званий «особливий район» з центром у місті 

Яньань. Ці події увійшли в історію компартії як «Великий похід». Чан Кайші 

планував продовжити боротьбу з комуністами і там, але тут збунтувалася низка 

його генералів, які вважали більш пріоритетним завданням замирення з 

комуністами і спільну боротьбу з японською агресією. В результаті Сіанського 

інциденту було підписано угоду про створення єдиного фронту між компартією 

і Гоміньданом. 
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Уряд Чай Кайші ще під час Веймарської республіки одержував 

військову допомогу від Німеччини. З приходом до влади Гітлера допомогу було 

збільшено з метою боротьби з комуністами. У Китаї було створено заводи з 

виготовлення ліцензованого німецького озброєння, німецькі радники навчали 

особовий склад, до Китаю експортувалися шоломи, гвинтівки Gewehr 88 і 98, 

пістолети Mauser. Китай також одержував незначну кількість літаків Henschel, 

Junkers, Heinkel та Messerschmitt, гаубиць Rheinmetall і Krupp, протитанкові і 

гірські гармати, наприклад, Pak 35/36, з’явилися також легкі танки PzKpfW I. 

25 листопада 1936 року Японія і Німеччина уклали 

Антикомінтернівський пакт, спрямований проти СРСР і комуністичного руху. 

12 грудня 1936 року стався Сіанський інцидент, який примусив Чан Кайші 

об’єднатися з комуністами. 7 липня 1937 року з конфлікту біля мосту Лугоуцяо 

неподалік від Пекіна розпочалася «велика» війна між Японією і Китаєм. З цього 

моменту, на думку багатьох китайських істориків, починається Друга світова 

війна. 21 серпня 1937 року було підписано радянсько-китайський договір про 

ненапад, після чого СРСР став надавати військову й економічну допомогу 

уряду Чан Кайші (Китаю поставлялися літаки І-16 та інша військова техніка, 

спочатку на боці Китаю воювали радянські льотчики). Німецьку військову 

допомогу Китаю було припинено. 

Створення Китайської Народної Республіки 

Розгром мілітаристської Японії у серпні - вересні 1945 року завершив 

Другу світову війну, звільнивши від японських військ країни Азіатсько-

Тихоокеанського регіону. У Китаї точилася жорстока громадянська війна. 

Радянська Червона армія повністю окупувала Маньчжурію, прийнявши 

капітуляцію більшої частини Квантунської армії. На цей час на території 

Маньчжурії діяли лише розрізнені партизанські загони і розвідгрупи 

китайських партизанів. У вересні 1945 року розпочалося масове перекидання 

збройних сил компартії з Північного та Східного Китаю в північно-східну 

частину країни. До листопада туди перейшло близько 100 тис. бійців 8-ої та 4-ої 

армій. З цих частин, партизанських формувань і місцевих жителів було 

сформовано Об’єднану демократичну армію Північного Сходу, яка стала 

кістяком Народно- визвольної армії Китаю. 

Радянська армія заходилась в Маньчжурії включно до травня 1946 року. 

За цей час радянська сторона допомогла китайським комуністам організувати, 

навчити та озброїти нові китайські війська. У результаті цього, коли 

гоміньданівські війська почали у квітні 1946 року входити до Маньчжурії, 

вони, на свій подив, виявили там не розрізнені партизанські загони, а сучасну 

дисципліновану армію комуністів. Ситуацією в Маньчжурії зацікавилися і в 

Білому домі. Перший загін збройних сил США у складі двох дивізій морської 

піхоти висадився в Китаї в районі Таньцзиня ще 30 вересня 1945 року. До осені 

в Китаї знаходилося вже понад 100 тис. американських військовослужбовців. 

Американські експедиційні війська, головним чином морські піхотинці, 

намагалися не втручатися в стосунки між компартією і Гоміньданом. Але вони 

активно взаємодіяли зі збройними силами легітимного китайського уряду - 
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військами Гоміньдану, перш за все у прийнятті капітуляції японських військ у 

Північному та Центральному Китаї, а також у підтриманні порядку й охороні 

різноманітних важливих об’єктів у китайських містах. З самого початку 

командування військ Гоміньдану припустилося стратегічної помилки: 

незважаючи на успіхи в перших зіткненнях з Об’єднаною демократичною 

партією в Маньчжурії, воєнні дії в Північно-Східному Китаї не буди доведено 

до кінця, Гоміньдан спрямував свої зусилля не на боротьбу з регулярними 

військами компартії, а на знищення партизанського руху і партизанських баз у 

Центральному, Східному та Північому Китаї. Зміцнившись за допомогою 

радянської сторони, за підтримки місцевого населення війська Мао Цзедуна до 

осені 1948 року досягли чисельності в 600 тис. чол. З 1 листопада Об’єднана 

демократична армія стала називатися 4-ою Польовою армією. Очолив її Лінь 

Бяо. 

У листопаді 1948 року 4-та Польова армія розпочала рішучі бойові дії 

проти гоміньданівців. За короткий час було розбито 52 дивізії Чан Кайші, ще 26 

дивізій, підготовлених військовими інструкторами США, перейшли на бік 

компартії. На початку 1949 року армія увійшла в Північний Китай, де 

об’єдналася з військами 8-ої армії компартії. 15 січня було взято Тяньцзинь, 22 

січня - Пекін. До весни 1949 року збройні сили компартії звільнили від 

гоміньданівців весь Китай північніше ріки Янцзи і східніше провінції Ганьсу. 

До кінця громадянської війни Народно-визвольна армія становила могутню 

чотиримільйонну армію, яка була найбільшою в Азії. 24 квітня 1949 року 

війська компартії під проводом маршала Лю Бочена увійшли до столиці 

гоміньданівського Китаю міста Нанкін. Сам гоміньданівський уряд ще в 

лютому переїхав на південь країни до Кантона, а потім разом із залишками 

відданих йому військ утік на острів Тайвань. Наприкінці року Народно-

визвольна армія Китаю знищила основні угруповання Гоміньдану на 

континенті, переможно завершивши третю громадянську війну в Китаї. 1 

жовтня 

1948  року в Пекіні було проголошено Китайську Народну Республіку. 

Наступного дня Радянський Союз першим визнав КНР і уклав з нею договір 

про дружбу, союз та взаємну допомогу. 

Дотримуючись радянської моделі, компартія приступила до створення 

планової економіки. Але, на відміну від СРСР, Китай не поспішав з 

проведенням жорсткої аграрної колективізації і поспішної індустріалізації. 

Перший п’ятирічний план 1953-1957 років не був успішний у всьому, але він 

продемонстрував перевагу політичної стабільності, тобто ще більше зміцнив 

авторитет Мао Цзедуна. 

Зблизившись із СРСР, Китай відповідно опинився в економічній ізоляції 

з боку США та інших країн НАТО. Натхненний успіхами, Мао Цзедун 

наважився на демократизацію і спробував задіяти міську інтелігенцію для 

соціалістичного будівництва. 

Культурна революція 
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У 1966 році голова компартії Мао Цзедун розпочав масову кампанію з 

«підтримання революційного духу в масах». її фактичним завданням було 

утвердження маоїзму як єдиної державної ідеології і знищення політичої 

опозиції. Масова мобілізація молоді, яка одержала назву «червоногвардійців», 

була позбавлена чіткої організації через раптовість дій голови і відсутність 

єдності в середовищі лідерів компартії. Фанатично віддані «образу Голови», 

студенти, робітники і школярі зайнялися пошуком і розвінчуванням «класових 

ворогів», підбурювані радикальною клікою до атак на більш поміркованих 

лідерів партії. Найвидатнішою постаттю в керівному складі компартії, 

політично і фізично знищеної внаслідок культурної революції, став Лю Шаоци. 

Ден Сяопін опинився на трудовому перевихованні - робітником тракторного 

заводу. Некерована енергія критично налаштованої молоді навалилася на 

інтелектуалів, релігійні інститути, культурні пам’ятки Китаю, а також на 

рядових громадян - носіїв старих культурних цінностей. 

Після падіння Лінь Бяо у вересні 1971 року позначилася зміна курсу в 

напрямку співробітництва з капіталістичним табором. 

Після смерті у 1976 році Мао Цзедуна владу в країні взяли реформатори 

Ден Сяопін і Ху Яобан, які наприкінці 1978 року проголосили політику 

«реформ і відкритості». На XIV з’їзді компартії (1992 рік) було проголошено 

курс на побудову соціалістичної ринкової економічної системи з китайською 

специфікою. Фактично введення економічної реформи означало справжню 

«революцію зверху», яка полягала в поступовому й частковому згортанні 

тоталітарної маоїстської моделі жорсткої централізації економіки і переведенні 

частини галузей народного господарства на ринкові рейки, але за умови 

повністю незмінної політичної надбудови в особі компартії, яка монопольно 

керує країною. Така система дуже схожа на так звану нову економічну політику 

1921-1930 р. в радянській Росії, коли диктаторська влада партії більшовиків 

поєднувалася з введенням ринкової економіки. Тоді в Росії «двовладдя» ринку і 

політичної диктатури протрималося 10 років. Як довго воно протримається в 

сучасній Піднебесній? На це запитання може відповісти тільки сам Китай. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Дотримуючись радянської моделі, компартія приступила до створення 

планової економіки. Але, на відміну від СРСР, Китай не поспішав з 

проведенням жорсткої аграрної колективізації і поспішної індустріалізації. 

Перший п’ятирічний план 1953-1957 років не був успішний у всьому, але він 

продемонстрував перевагу політичної стабільності, тобто ще більше зміцнив 

авторитет Мао Цзедуна. 

Зблизившись із СРСР, Китай відповідно опинився в економічній ізоляції 

з боку США та інших країн НАТО. Натхненний успіхами, Мао Цзедун 

наважився на демократизацію і спробував задіяти міську інтелігенцію для 

соціалістичного будівництва. 

Після смерті у 1976 році Мао Цзедуна владу в країні взяли реформатори 

Ден Сяопін і Ху Яобан, які наприкінці 1978 року проголосили політику 
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«реформ і відкритості». На XIV з’їзді компартії (1992 рік) було проголошено 

курс на побудову соціалістичної ринкової економічної системи з китайською 

специфікою. Фактично введення економічної реформи означало справжню 

«революцію зверху», яка полягала в поступовому й частковому згортанні 

тоталітарної маоїстської моделі жорсткої централізації економіки і переведенні 

частини галузей народного господарства на ринкові рейки, але за умови 

повністю незмінної політичної надбудови в особі компартії, яка монопольно 

керує країною. Така система дуже схожа на так звану нову економічну політику 

1921-1930 р. в радянській Росії, коли диктаторська влада партії більшовиків 

поєднувалася з введенням ринкової економіки. Тоді в Росії «двовладдя» ринку і 

політичної диктатури протрималося 10 років. Як довго воно протримається в 

сучасній Піднебесній? На це запитання може відповісти тільки сам Китай. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 
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політичної диктатури протрималося 10 років. Як довго воно протримається в 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

1. Особливості розвитку держав Сходу у Новий час.  

2. Суспільний лад Японії у Новий час. 

3. Державний лад у період «Закритої Японії». 

4. Конституція Японської імперії 1889 р. 

5. Народна війна в Китаї 1850–1864 рр. проти іноземних колонізаторів. 

6. Причини поразки реформ у Китаї кінця ХІХ ст. 

7. Зміни в японській політичній системі після першої світової війни: встановлення 

військово-монархічного режиму, його відмінність від фашистського. 

8. Вплив європейського парламентаризму на формування японської політичної та 

правової системи. Конституція 1947 р. Особливості японської монархії. 

9. Великий стрибок, «Культурна революція» в Китаї (1958–1976 рр.), Конституція 

1975 р. та їхні негативні наслідки. 

10. Соціально-економічні і політичні зміни у китайському суспільстві наприкінці 

ХХ–початку ХХІ ст. 

 


