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Підручник висвітлює історію виникнення, становлення та розвиту основних 

історичних форм держави і права від найдавніших часів до кінця ХХ сторіччя. 

Кожен розділ містить словник понять та термінів по темі для полегшення 

засвоєння матеріалу, а також питання для контролю знань, здобутих у процесі 

навчання. 

Для студентів, курсантів та слухачів правових факультетів вищих навчальних 
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закладів, а також усіх, хто цікавиться історією держави та права зарубіжних країн. 
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ВСТУП 

Історія держави і права зарубіжних країн у сучасний період - актуальна і 

значима. Це пояснюється зростаючим інтересом людей до минулого, до історії в 

цілому, а також тим великим значенням, яке має історико-правове знання для 

вирішення глобальних завдань, що постають перед суспільством у XXI ст. Історія 

держави і права своїм змістом звернена у минуле, але своєю політичною 

спрямованістю вона націлена на сьогодення та у майбутнє, зокрема дає можливість 

не тільки глибше зрозуміти державно-правові реалії сучасності, а й відкривати нові 

закономірності розвитку держави та права, прогнозувати подальші тенденції 

розвитку державно-правових інститутів. Сучасний процес державотворення в 

Україні вимагає ретельного вивчення та усвідомлення всього досвіду, набутого 

людством у розбудові держави і формуванні права. 

Великого значення набувають сьогодні розроблення та вдосконалення 

законодавства нашої держави, розв'язання проблем боротьби зі злочинністю, 

тероризмом, профілактики правопорушень. Вирішенню цих та інших проблем може 

суттєво допомогти історія держави і права зарубіжних країн. 

Вивчення історії держави і права має важливе наукове, світоглядне, політичне 

і практичне значення. Сьогодні неможливо бути кваліфікованим юристом, не маючи 

історико-правової підготовки. Основне завдання даного курсу полягає у засвоєнні 

студентами, слухачами комплексу важливих процесів розвитку держави і права 

країн світу, вироблення глибокого розуміння основних закономірностей історичного 

процесу, вміння правильно аналізувати правові акти, реформи державного апарату, 

розуміти їхні причини, наслідки, ефективність, тобто творчо засвоювати історичний 

досвід розбудови держави і права. Мета курсу історії держави і права полягає у 

формуванні широкого юридичного світогляду, правової свідомості, у виробленні 

правильних оцінок розвитку державно-правових явищ, вихованні політичної та 

правової культури. 

При підготовці підручника автори використали численні дослідження 

вітчизняних і закордонних істориків та юристів, доробок фахівців. Загальний 

перелік використаних підручників, навчальних посібників, монографій, джерел 
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права подано наприкінці праці. 

Автори вдячні всім, хто сприяв і допомагав у підготуванні книги до друку. 
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Розділ І 

ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ, ПЕРІОДИЗАЦІЯ 

ТА ДЖЕРЕЛА ІСТОРІЇ 

ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 

§ 1. Предмет історії держави і права зарубіжних країн 

 

Історія держави і права зарубіжних країн належить до блоку суспільних наук, 

тобто тих, які вивчають закономірності виникнення, розвитку й функціонування 

держави і права, окремих соціальних явищ, процесів та інститутів. 

Передусім зазначимо, що історія держави і права перебуває на межі двох наук 

- історії та юриспруденції, але входить до системи юридичних наук. На відміну від 

загальної історії, яка досліджує минуле людського суспільства в цілому, тобто 

розвиток усієї сукупності виробничих, соціальних, ідеологічних відносин людей, 

діяльність певних політичних сил, партій, конкретних осіб і т. д., історія держави і 

права зарубіжних країн вивчає лише такі конкретні суспільні явища, як держава і 

право в їх історичному розвитку в хронологічній послідовності. 

На підставі наукової систематизації та періодизації державно-правових явищ 

історія держави і права зарубіжних країн: 

—досліджує причини і процес виникнення, розвитку та функціонування 

різних історичних типів і форм держави і права, державних органів і найважливіших 

інститутів права, які існували протягом усієї історії людства та спричинили 

найбільший вплив на історію державності; 

—висвітлює закономірності зміни одних історичних типів держави і права 

іншими виходячи з конкретних умов життя суспільства окремих країн; 

—розкриває сутність державно-правових процесів у зарубіжних країнах, 

установлює причини їх походження, природу і значення на певних історичних 

етапах; 

—аналізує характерні причинно-наслідкові зв'язки та конкретно-історичні 

закономірності. 
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Прийнято розрізняти історію держави і права як науку і як навчальну 

дисципліну. Навчальний курс - набагато вужчий, ніж однойменна наука. Він 

знайомить лише з найбільш типовими державними і правовими системами певних 

суспільно-економічних формацій у тій чи іншій конкретній країні, звичайно, з 

урахуванням специфічних рис цієї держави. Це дозволяє зосередити увагу на 

головних явищах і процесах, їх змісті та формі, закономірностях функціонування 

права на певних етапах розвитку держави у конкретно-історичних умовах. 

Отже, предметом історії держави та права зарубіжних країн є як загальні, 

так і специфічні закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави і 

права окремих країн у конкретно-історичних умовах їх розвитку в хронологічній 

послідовності. 

 

§ 2. Місце історії держави і права зарубіжних країн в системі юридичних 

навчальних дисциплін 

 

Історія держави і права зарубіжних країн перебуває в тісному зв'язку з теорією 

держави і права, загальною історією, історією держави та права України, державним 

правом зарубіжних країн, галузевими юридичними дисциплінами. 

У найтіснішому зв'язку історія держави і права перебуває з теорією держави і 

права. Обидві науки вивчають один предмет - державу і право, їхній генезис, але за 

допомоги різних методів. Якщо теорія держави і права досліджує типові риси, 

загальні закономірності виникнення, розвитку, відмирання певних типів держави і 

права, дає загальні визначення, дефініції, абстрагуючись від конкретних форм, 

узагальнивши їх, то історія держави і права, спираючись на встановлені теорією 

загальні закономірності, визначення, вивчає процес виникнення і розвиток 

державно-правових інститутів у конкретно-історичних умовах певної країни у 

хронологічній послідовності. 

Теорія держави і права логічним способом (тобто шляхом узагальнення, в 

теоретичній формі) розкриває закономірний процес виникнення та розвитку 

держави і права. Але логічний спосіб дослідження допомагає відобразити лише 



8 

 

загальний перебіг історичного розвитку держави і права, а не конкретні історичні 

умови цього розвитку. Наприклад, теорія держави і права стверджує, що основою 

виробничих відносин рабовласницького суспільства є повна власність рабовласників 

не тільки на засоби виробництва, а й на рабів. І це вірно. Але ж які конкретні прояви 

рабовласницьких відносин мали місце в історії тих чи інших держав? Адже 

соціальний і правовий статус рабів у країнах Стародавнього Сходу і в античних 

Греції та Римі був різний. 

Логічний метод також дозволяє теорії держави і права виробити струнку 

систему наукових понять, але вони абстраговані від конкретного історичного 

досвіду. Скажімо, поняття «станово-представницька монархія» має ряд характерних 

ознак. Їх логічно характеризує теорія держави і права. Але як проявлялися ці ознаки 

у конкретній ситуації в певних країнах? Адже станово-представницька монархія в 

Англії, Франції та Московії - це ніяк не те саме. 

Отже, взаємозв'язок теорії та історії держави і права полягає ось у чім. Історія 

наповнює теорію конкретним змістом та є її емпіричною (тобто дослідною) базою. 

Без конкретного історичного державно-правового матеріалу немислиме існування 

теорії держави і права. А історія держави і права, своєю чергою, не могла б 

розвиватися без теорії, оскільки в такому разі вона являла б собою перелік історико-

правових, державних фактів без певних висновків, визначень та узагальнень. 

Історія держави і права тісно пов'язана з наукою державного права 

зарубіжних країн. Обидві вивчають історію конституційного законодавства. 

Відмінність полягає в тому, що державне право досліджує чинні конституції та 

норми державного права, а історія держави і права вивчає насамперед історію 

конституційного й державно-правового становлення і розвитку тієї чи іншої країни. 

Історія держави і права тісно пов'язана з галузевими юридичними 

дисциплінами: адміністративним, кримінальним, цивільним, земельним, 

процесуальним правом. Цей зв'язок полягає в тому, що історія держави і права 

вивчає історію формування галузей права від моменту їх виникнення до нинішнього 

часу, включаючи і основи чинного права, враховує специфіку окремих галузей, 

висвітлює їхні роль і значення. Вона з'ясовує взаємозв'язок галузей права, показує їх 
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підпорядкованість інтересам політичних сил, соціальних груп, класів. Відмінність 

полягає в тому, що історія держави і права вивчає минуле, а саме - історію 

становлення і розвитку права, його галузей, тоді як галузеві юридичні дисципліни 

вивчають принципи та інститути сучасного права, поточне законодавство, 

конкретний нормативний матеріал у тісному зв'язку з практикою його застосування. 

З огляду на це можна сказати, що в системі юридичних наук історія держави і 

права є синтезуючою наукою. Вона виступає в ролі своєрідного вступу до галузевих 

і спеціальних юридичних дисциплін. Глибоке її вивчення, зокрема отримання знань 

про найважливіші пам'ятки права, необхідне не лише для підвищення якості 

історико-правової підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, їхньої загальної 

юридичної культури, а й для чіткого розуміння концепцій і тенденцій розвитку 

сучасного права. 

 

§ 3. Методи історії держави і права зарубіжних країн 

 

Успішне оволодіння предметом історії держави і права можливе лише на 

основі наукової методології, тобто використання всієї сукупності як 

загальнонаукових, так і спеціальних методів пізнання державно-правових явищ. 

Що ж таке метод історії держави і права? Це - сукупність способів пізнання та 

дослідження, які використовуються для одержання обґрунтованих знань з історії 

держави і права. 

Основним філософським методом історії держави та права є метод 

матеріалістичної діалектики, який допомагає виявляти найбільш загальні закони 

людського буття і свідомості. Як відомо, діалектико-матеріалістичний метод має 

загальновживаний характер і застосовується для дослідження багатьох суспільних 

наук. 

Діалектичний підхід до вивчення історії держави і права передбачає: 

по-перше, розгляд усіх явищ і процесів історії держави та права не ізольовано, 

у відриві один від одного, а в органічному взаємозв'язку. Наприклад, не можна 

розглядати «криваве законодавство» Англії кінця XV - початку XVI ст. лише з 
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позицій аналізу його жорстоких статей, оскільки буде незрозумілою його поява без 

аналізу формування капіталістичних відносин в Англії. Тобто, виникнення цього 

законодавства обумовив розвиток товарно-грошових відносин, певні державні цілі, 

класові інтереси буржуазії. Лише таким чином можна з'ясувати сутність цих 

нормативних актів; 

по-друге, діалектичний підхід вимагає вивчення історії держави і права у 

взаємозв'язку з політикою, економікою, релігією, державним та суспільним ладом; 

по-третє, діалектико-матеріалістичний метод передбачає розгляд держави і 

права не як незмінних суспільних інститутів, а як таких, що перебувають у 

постійному розвитку. Наприклад, для рабовласницьких держави і права Риму 

періоду республіки були характерними одні риси, а для періоду імперії - інші. Хоча 

за сутністю це - рабовласницька держава і відповідне їй право. У світлі 

діалектичного методу пізнання історичний процес виступає як поступальний 

розвиток. До того ж він здійснюється не по прямій, а з численними відхиленнями, 

зумовленими різними факторами. 

Щоправда, слід ураховувати, що впродовж десятиліть панівна марксистсько-

ленінська ідеологія надала методові матеріалістичної діалектики, як і іншим 

методам пізнання, однобічну спрямованість. Але було б помилкою повне 

неприйняття марксистських постулатів. Вивчаючи, скажімо, процес зародження 

держави, ми не можемо знехтувати працю Ф. Енгельса «Походження сім'ї, приватної 

власності і держави», яка до певної міри вважається класичною у висвітленні 

проблем державотворення. 

Як сама наука, так і навчальний курс історії держави і права, спираються 

також на загально-соціологічні закони історичного матеріалізму. Насамперед, це 

положення: 

— про визначальну роль суспільного буття стосовно суспільної свідомості; 

— про історичний розвиток людської цивілізації як закономірну зміну 

суспільно-економічних формацій; 

— про визначальну роль економічного базису щодо політико-правової 

надбудови; 
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— про класові та соціальні суперечності, які визначають головний зміст і 

функції державно-правових інститутів тощо. 

Отже, як метод матеріалістичної діалектики, так і історико-матеріалістичний 

метод забезпечують вивчення найбільш загальних, типових зв'язків і 

закономірностей розвитку держави і права. 

У вивченні історії держави і права слід також брати до уваги деякі важливі 

фактори: 

по-перше, досліджувати державно-правові явища необхідно, пов'язуючи їх з 

діяльністю людей, соціальних груп, станів, класів. Це означає, що не можна пізнати 

сутності організації та діяльності держави, її правової системи, не дослідивши 

соціально-класову структуру суспільства; 

по-друге, розвиток історії держави і права необхідно розглядати крізь призму 

зовнішніх умов існування тієї чи іншої держави. Наприклад, Єгипет - в оточенні 

пустель, Вавилон - в оточенні войовничих гірських племен тощо; 

по-третє, у вивченні історії держави і права слід зважати й на такі фактори, як 

клімат, географічне середовище, міграцію населення та інші, хоча вони і не є 

домінантами історичного процесу. 

Отже, ми розглянули два загальнонаукові методи, які використовуються 

історією держави і права для вивчення найбільш загальних закономірностей 

розвитку держави і права. Що ж стосується специфічних закономірностей історії 

держави і права, то їх вивчення спирається на використання спеціальних методів, 

зумовлених особливостями предмета даної науки. Такими методами дослідження 

державно-правових явищ є: історичний, статистичний, порівняльно-історичний, 

системно-структурний та ін. 

Сутність історичного методу полягає в дослідженні державно-правових явищ 

у тих особливих і неповторних умовах, у яких вони склались і розвивались. 

Історичний метод передбачає дослідження соціального середовища, яке обумовило 

своєрідність, а в ряді випадків — унікальність того чи іншого типу держави або 

права, дає можливість виявляти основні елементи досліджуваних об'єктів і 

висвітлити їхні зміст і взаємний вплив. 
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Статистичний метод характеризує кількісну сторону державно-правового 

процесу, дає можливість виявити певні закономірності та особливості, темп й 

тенденції розвитку держави і права. 

Використання порівняльно-історичного методу дозволяє виявити загальні 

закономірності та особливості розвитку держави та права в той самий час, але в 

різних країнах. Цей метод ще називають синхронним порівнянням. Можна також 

розглянути певне явище в різних хронологічних межах і, навіть, в умовах різних 

історичних епох (діахронне порівняння). 

Порівняльно-історичний метод дозволяє зіставити один факт з іншим в 

історичній послідовності. Використовуючи його, можна порівнювати не тільки 

подібні, близькі, аналогічні, але й протилежні явища. 

Системно-структурний метод допомагає здійснювати дослідження якісних 

сторін державно-правових систем, які складаються з великої кількості взаємно 

залежних і взаємно пов'язаних структурних елементів. Він базується на вивченні 

внутрішніх і зовнішніх зв'язків, дає можливість простежити історичний процес 

формування структури і утворення системи держави і права. 

 

§ 4. Періодизація історії держави та права зарубіжних країн 

 

Вивчення історії держави і права неможливе без науково обґрунтованої 

періодизації, без виявлення основних етапів генезису держави і права. Значна 

частина учених схильна дотримуватися думки про суспільно-економічні формації як 

певні ступені в розвитку людської цивілізації. 

Під суспільно-економічною формацією розуміється суспільство на певному 

ступені історичного розвитку, яке характеризується відповідним йому економічним 

ладом, певним способом виробництва, єдністю продуктивних сил і виробничих 

відносин. Такому суспільству відповідають усі надбудовні явища: держава, право, 

релігія, наука, культура, мораль тощо. 

Кожній суспільно-економічній формації відповідає особливий тип держави і 

права. Історичний тип держави визначається як система суттєвих ознак держави і 
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права суспільно-економічної формації, які виражають спільність їхньої економічної 

основи, соціального устрою, класового призначення. Розрізняють такі історичні 

типи держави і права: рабовласницький, феодальний, буржуазний і сучасний або 

постіндустріальний.  

Загальноприйнятим є поділ людської історії на чотири основні епохи:   

- Стародавній світ (ІV тис. до н.е. -  V ст. н.е.); 

- Середні віки (V ст. н.е. – ХVІІ-ХVІІІ ст.);  

- Новий  час (ХVІІ-ХVІІІ ст.ст. – початок ХХ ст.); 

- Новітній час (початок XX ст. – теперішній час).  

Кожна з цих епох являє собою також певний етап розвитку держави і права.     

Окрім цього, всередині кожного типу держави та права вирізняється своя 

періодизація. Наприклад, рабовласницька держава і право поділяються на: 

- державу і право країн Стародавнього Сходу (Китай, Індія, 

Єгипет, Вавилон та ін.); 

- античні держави і право (Греція, Рим).  

Феодальна держава і право мають такий поділ: 

- ранньофеодальна монархія; 

- сеньйоральна монархія (період феодальної роздробленості); 

- станово-представницька монархія; 

- абсолютна монархія. 

 

§ 5. Джерела історії держави та права зарубіжних країн 

 

В історії, на відміну від багатьох інших наук, ми не можемо безпосередньо 

спостерігати ті явища, які вивчаємо. Історія має ретроспективний характер. Історія 

держав, їхній устрій, право зафіксовані, тобто матеріалізовані, в різних формах - 

письмовій, речовій, усній, образотворчій, а також безпосередньо у плодах 

цивілізації, які є надбанням усього людства, і які ми використовуємо для вивчення 

людської діяльності. 

Отже, джерело історії держави і права - це матеріальний носій історичної 
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державно-правової інформації, який безпосередньо відображає той чи інший аспект 

політичної, державно-правової діяльності людини, соціальної групи, класу, 

суспільства в цілому. 

Коло джерел історії держави і права досить широке. Джерела різняться 

походженням, авторством, змістом тощо. У загальному вигляді джерела можна 

умовно поділити на такі групи: 

- пам'ятки держави та права, що стали надбанням світової науки, людської 

цивілізації (Закони Хаммурапі, Кароліна, Конституція США та ін.); 

- документи органів державної влади і управління тих чи інших країн; 

- праці видатних учених, мислителів, державних діячів (Цивільний кодекс 

Наполеона, Кодифікація імператора Юстиніана); 

- політико-правова, наукова, мемуарна, художня література; 

- періодичні видання; 

- фото-, кіно-, фономатеріали; 

- правові звичаї. 

Отже, в системі юридичних наук історія держави і права зарубіжних країн 

виступає синтезуючою наукою. Глибоке її вивчення, оволодіння знаннями про 

найважливіші пам'ятки права необхідне не лише для підвищення рівня історико-

правової підготовки правознавців вищої кваліфікації, їхньої загальної правової 

культури, а й для чіткого розуміння ролі та значення галузей сучасного права для 

розвитку правової держави і формування громадянського суспільства. 

 

Контрольні питання по темі 

1. Охарактеризуйте коло питань, що становлять предмет історії держави і права 

зарубіжних країн. 

2. Назвіть методи дослідження держави і права. 

3. Вкажіть джерела вивчення історії держави і права. 

4. Яким є місце навчального курсу "Історія держави і права зарубіжних країн" в 

системі юридичних  дисциплін? 

5. На які періоди поділяється історія держави і права зарубіжних країн? 
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Розділ 2 

РАБОВЛАСНИЦЬКІ ДЕРЖАВИ І ПРАВО СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ 

 

§ 1. Характеристика суспільного ладу країн Стародавнього Сходу 

 

Стародавнім Сходом називають країни Азії та Північно-Східної Африки, в 

яких декілька тисяч років тому виникли перші в історії людства держави і право. Це, 

передусім, Єгипет, Межиріччя, Вавилон, Ассирія, Сирія, Фінікія, Ізраїльсько-

іудейське царство, Перське царство, Індія та Китай. 

Природні умови, зокрема теплий клімат, наявність великих річок (Ніл - у 

Єгипті, Тигр і Євфрат - у Вавилоні, Інд і Ганг - в Індії) сприяли розвиткові 

землеробства. Сезонні розливи річок добре зволожували землю, але нерівномірно. 

Єдиною можливістю отримання постійних врожаїв, а отже, й виживання населення, 

була побудова та утримання зрошувальних систем (каналів і дамб). Належна 

організація цих складних робіт вимагала поєднання зусиль усього населення під 

єдиним керівництвом, яке й перебрала держава. 

Ще одним фактором, який активізував формування держав у Стародавньому 

Сході, стали війни. Їх активно вели всі стародавні народи з метою захоплення нових 

територій. Для утримання у покорі завойованих народів, примусу їх до праці на 

користь завойовників потрібен був постійно діючий апарат влади, що спирався на 

різноманітні знаряддя примусу (армію, поліцію тощо). Таким міг бути лише апарат 

держави. 

Становище людини в суспільстві визначалося розмірами її земельних 

володінь. Верховним власником землі був цар, який уособлював державу. Царський 

земельний фонд формувався передусім із захоплених у війнах земель. Крім царів, 

верхівку суспільства складала аристократія (нащадки родоплемінної знаті), вищі 

військові та цивільні чиновники, служителі релігійних культів, які також володіли 

землями та рабами, отриманими як військова здобич або царські дарування. 

Основним виробником був селянин. Селяни сплачували державі натуральні 

податки (продуктами), виконували громадські роботи, зокрема риття каналів, 
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ремонт дамб, будівництво палаців тощо, а також служили у війську. Усім державам 

Стародавнього Сходу було властиве збереження такого залишку первіснообщинного 

ладу, як сільська община. 

Загалом, сільська община була перехідною формою від первісного 

колективного господарства і колективної власності на землю до індивідуального 

господарства і приватної власності на землю, властивих державі. Вона поєднала в 

собі обидві форми господарювання - первісну і державну: кожна окрема родина 

володіла власною земельною ділянкою, але більшість земель залишалась у 

колективній власності общини. Нерідко общинники спільно обробляли общинну 

землю, віддаючи отриманий врожай у вигляді податків. 

Отже, оскільки у країнах Стародавнього Сходу першою умовою землеробства 

було штучне зрошення землі, а спорудження і підтримка зрошувальних систем 

вимагали колективної праці, сільська община зберігалась і після утворення держави. 

Управління общинами здійснювали загальні збори общинників і ради старійшин. 

За економічним становищем общинники були неоднорідні. Відбувалося 

масове розорення селян, які за борги були змушені продавати себе чи родичів у 

рабство. 

Раб уважався майном і не мав жодних прав. Водночас, рабство у країнах 

Стародавнього Сходу було патріархальним (домашнім). Тобто, праця рабів вико-

ристовувалася переважно в домашньому господарстві. Раб, з точки зору права, ще 

не став річчю, якою власник міг би розпоряджатися необмежено. Раби, з дозволу 

своїх власників, могли навіть мати сім'ї, майно. Кількість рабів була відносно 

невеликою. 

Раби поділялися на державних (палацевих), колективних (храмових та 

общинних), а також приватних. Головним джерелом рабства був воєнний полон. 

Рабами ставали також діти рабів. Окрему групу рабів складали неплатоспроможні 

боржники, які не змогли виплатити борг у встановлений термін. Боргове рабство 

було дуже поширеним. Нерідко рабів купували на спеціальних ринках. Віддання у 

рабство могло також бути покаранням за злочин. 
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§ 2. Державний устрій країн Стародавнього Сходу 

 

Організація управління в державах Стародавнього Сходу була майже 

ідентичною. Більшість із них були монархіями. 

Особливою формою правління і, водночас, політичним режимом була східна 

деспотія. Її характерними рисами вважаються практично необмежена влада 

монарха, особа і влада якого обожнюються; наявність численного централізованого 

чиновницького апарату; відсутність прав і свобод у населення. 

Сильна централізована влада потрібна була, щоб організовувати будівництво 

та обслуговування зрошувальних споруд. Зміцненню влади сприяло обожнювання 

правителів, оголошення їх посередниками між богом і людьми, носіями божої волі. 

Втім, стародавнім царям доводилося рахуватися з інтересами жрецької, військової 

та служивої знаті. За допомоги великого бюрократичного апарату рабовласницька 

держава підтримувала громадський порядок, утримувала в покорі пригноблені 

класи. 

Основними відомствами управління у державах Стародавнього Сходу були: 

1) відомство публічних робіт, яке керувало будівництвом та утриманням 

зрошувальних систем, доріг; 2) військове - забезпечувало ведення війн і постачання 

рабів-іноземців; 3) фінансове - фінансувало армію, апарат управління, громадські 

роботи. 

Суд у країнах Стародавнього Сходу не був відділений від адміністрації. Це 

означало, що голова держави й чиновники одночасно виконували як адміністративні 

функції, так і судові. Вищу судову владу мав цар. Він міг особисто вирішувати 

найважливіші справи, розглядав скарги на рішення нижчих судів, мав право 

помилування. Більшість судів були колегіальними. Існували спеціальні суди - 

царські, храмові. 

Армії в країнах Стародавнього Сходу спочатку формувалися за принципом 

народного ополчення. У період розквіту держав ядро армії складали професійні 

воїни. Під час походів до професійної армії додавалось ополчення. 

Поліція. Спершу у країнах Стародавнього Сходу не було централізованої 
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поліції, а поліцейські функції в разі потреби виконувала армія. Згодом виникли 

спеціалізовані постійні загони, які охороняли канали, зерносховища, храми, 

приміщення, де утримувалися державні раби. 

 

§ 3. Державно-правовий розвиток Єгипту 

 

Формування єдиної централізованої держави в Єгипті відбувалося протягом 

багатьох століть. У IV-III тис. до н. є. в процесі розкладу родового ладу 

сформувалися 40 областей (номів). Після тривалих війн з них утворилися два великі 

царства - Верхній та Нижній Єгипет. Подальша історія Стародавнього Єгипту 

поділяється на п'ять періодів, протягом яких держава кілька разів розпадалася. 

У період Раннього царства (ХХХІ-ХХVIII ст. до н. є.) Верхній та Нижній 

Єгипет були об'єднані в Єгипетське царство. 

У Древньому царстві (ХХVII-ХХІV ст. до н. е.) відбувся поділ суспільства на 

класи, сформувалася держава. Але окремі місцевості зберігали автономію та вели 

міжусобні війни за панування в Єгипті. 

Середнє царство (XXIII-XVII ст. до н. є.) характеризувалося посиленням 

централізації, але місцева аристократія зберігала привілеї самоуправління. 

Під час Нового царства (ХVІ-ХІІ ст. до н. є.) Єгипет перетворився у велику 

імперію. 

Пізнє царство (XII-VI ст. до н. є.) характеризувалося послабленням 

центральної влади і занепадом держави. В результаті Єгипет був завойований 

персами і римлянами. 

Суспільний лад Єгипту 

Верхівку суспільства складали рабовласники - жерці, чиновники, військова 

знать. Найбільше привілеїв мали правителі областей (номів). Вони спадково 

володіли маєтками, титулами, посадами. Власниками величезних багатств, і 

передусім земель, були також храми та їх служителі - жерці. Жрецьке звання стало 

спадковим. 

Більшість вільного населення - селяни і ремісники - зазнавали жорстокої 
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експлуатації нарівні з рабами. Частина селян жила общинами на державній землі 

(«царські люди»). Знаряддями праці їх забезпечувала держава. Отриманий врожай 

підлягав суворому облікові, значна його частина відбиралася. У державних 

рудниках і майстернях під наглядом управителів працювало чимало ремісників. 

Платою за працю були їжа та одяг. Періодично проводилися переписи населення з 

метою примусового зарахування людей до певних розрядів працівників і професій. 

На всіх працівників поширювалася сувора дисципліна. 

Інша частина селян і ремісників була прикріплена до господарств, 

подарованих царем храмам, воїнам або чиновникам. Вони одержували від 

землевласників лише денну їжу, працювали у найважчих умовах під контролем 

наглядачів, які нерідко вдавалися до побоїв. 

Раби в Єгипті поділялися на державних, приватних і храмових та 

використовувалися на громадських роботах і в приватних господарствах. Раби, 

захоплені на війні, вважалися власністю держави (фактично - царя). Надаючи 

сановникам у володіння землі, цар давав і певну кількість рабів. Рабам нерідко 

дозволялося мати родину і майно. За злочини їх карали органи державної влади, а не 

господарі. 

У випадках жорстокого поводження раби могли шукати притулку в храмах, 

стати храмовими слугами. Раб, відпущений на волю, прирівнювався до вільного. 

Державний устрій Єгипту 

Єгипет - типовий приклад східної деспотії. Правитель Єгипту мав титул 

фараона, влада його була спадковою та обожнювалася. В Єгипті був релігійний 

культ голови держави: фараон вважався богом, сином бога, посередником між 

небом і землею. Його палац був храмом. Для увічнення фараонів споруджувалися 

грандіозні гробниці-піраміди. 

Влада фараона була необмеженою і здійснювалася за допомоги численного 

централізованого чиновницького апарату. Найближчим помічником фараона, 

головою центрального управління був візир (джаті). Повноваження його були дуже 

широкими - керівництво збройними силами, обороною, розподілом земель, 

громадськими роботами та стягненням податків. Крім цього, візир розглядав скарги, 
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виконував функції державного канцлера, зберігав державну печатку, очолював вищі 

судові органи. Йому ж доповідали керівники всіх відомств. 

Окрім візира, одним із найважливіших сановників був скарбник. Він 

завідував державними складами (податки в Єгипті сплачувалися натурою - 

продуктами). Важливою була також посада начальника всіх царських робіт, який 

наглядав за зрошувальною системою, виконанням населенням повинностей, а також 

був царським архітектором. На чолі військового відомства стояв управитель 

будинку зброї, який піклувався комплектуванням і постачанням армії. Існували 

численні ради та наради: військові, податкові, наглядові. 

У Єгипті ще не було чіткого розмежування компетенції між окремими 

відомствами і чиновниками, але існували ієрархія чиновників і порядок 

проходження служби, присвоєння звань і титулів. 

Суд Єгипту. Вищою судовою інстанцією був фараон. Він міг особисто 

вирішити будь-яку справу, скасувати рішення інших судів. До нього зверталися зі 

скаргами і проханнями про помилування. Суд не був відокремлений від 

адміністрації. 

Судочинство здійснювалося колегіально. Вищий судовий орган Єгипту - суд 

шести палат - очолював візир. Окрім цього, був центральний суд (кенбет), що 

складався зі знатних громадян, а також кенбети округів і окремих міст. Існували 

храмові суди, які складалися з жерців. В областях (номах) керівництво правосуддям 

здійснювали місцеві управителі - номархи. До їхньої компетенції належали 

розв'язання спорів про землю, воду, вирішення питань, то стосувалися сімейних і 

спадкових відносин. 

Армія Єгипту. Постійна армія спочатку обмежувалась особистою охороною 

фараона і загонами стрільців, які мали придушувати народні виступи всередині 

держави. На випадок війни збиралося ополчення (піхота), що комплектувалося на 

рекрутській основі: номи, храми і великі землевласники зобов'язувалися виставляти 

певну кількість рекрутів. Із часом з'явилися кіннота, загони бойових колісниць, що 

складалися з багатих людей. У період Нового царства майже вся армія стала 

професійною і комплектувалася здебільшого з іноземних найманців. 
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Поліція Єгипту. Стародавній Єгипет мав розвинений поліцейський апарат. 

Було створено загальну і таємну поліцію, прикордонну варту, спеціальні загони для 

охорони каналів та інших важливих споруд, поселень злочинців, для контролю за 

примусовими роботами, а також службу охорони фараона і вищих сановників. 

Місцеве управління Єгипту було зосереджено в руках номархів. Номархи 

володіли в межах номів вищою судовою та адміністративною владою, збирали 

податки в скарбницю. В їхньому розпорядженні був значний штат чиновників - 

скарбників, збирачів податків, наглядачів. Деякими адміністративними і судовими 

повноваженнями було наділено храми. Нижчими органами управління на місцях 

були сільські общини. Нагляд за їхньою діяльністю здійснювали фараон або візир. 

 

§ 4. Державно-правовий розвиток Вавилону 

 

У 1792-1750 рр. до н. є. в одному з міст-держав Дворіччя - Вавилоні - правив 

цар Хаммурапі. За часів його правління Вавилон підкорив усе Дворіччя, приєднав 

інші держави до Вавилонського царства. 

Суспільний лад Вавилону 

Вавилонське суспільство було подібне до єгипетського: світська і церковна 

знать, чиновництво, професійні військові, сільські общинники, ремісники, різні 

категорії рабів. Головна особливість - поділ вільного населення Вавилону на два 

розряди: повноправних (авілум) і неповноправних (мушкенум). Походження цього 

поділу невідомо. Одні дослідники вважають мушкенумів відпущеними на волю 

рабами, інші - завойованим населенням. 

Відмінності в становищі авілумів і мушкенумів не зовсім звичайні. У 

майнових відносинах мушкенум мав такі самі права, як авілум. А от життя, здоров'я 

і честь авілуму захищалися законом більш суворо. За образу авілуму, заподіяння 

йому шкоди чи каліцтва передбачалися жорсткіші покарання. 

Основну масу рабів складали іноплемінники, захоплені на війні, та 

неплатоспроможні боржники. Раб, хоча і вважався річчю, але за згодою хазяїна міг 

володіти майном, одружитися, укладати угоди. Після смерті раба половина майна 



23 

 

переходила його хазяїнові, а інша половина — дітям померлого. За вбивство чужого 

раба передбачалося лише відшкодування його вартості. 

Державний устрій Вавилону 

Вавилонську державу очолював цар, який оголошувався обранцем бога та був 

верховним керівником релігійного культу. Його влада переходила у спадок та була 

фактично необмеженою. 

Центром державного управління був царський палац. Чиновники, що відали 

палацовим господарством, одночасно були вищими посадовими особами держави. 

Головним чиновником був управитель царського палацу, який звався нубанда. До 

штату придворних чиновників входили також візир, дворецький, головний 

воєначальник, начальник фінансів тощо. Зрошувальною системою відав 

«управитель ріки». У величезному царському господарстві був численний штат 

наглядачів, контролерів, комірників і рахівників. 

Місцеве управління. За формою державного устрою Вавилонська держава 

була відносно централізованою. Вона поділялася на області, очолювані царськими 

намісниками, які відповідали за підтримання в порядку іригаційних споруд і риття 

каналів, залучення до цих робіт місцевого населення, стежили за надходженням 

царських прибутків, збирали мита з купців, здійснювали поліцейські функції, 

командували загонами воїнів, скликали військове ополчення. 

Для контролю діяльності місцевих правителів на місця направлялися царські 

посланці, які мали величезні повноваження. 

Крім цього, принаймні три міста - Вавилон, Ніппур і Сіппар мали за часів 

правління царя Хаммурапі автономію. У цих містах існували збори іменитих 

громадян, очолювані обраними ними начальниками. Вони розглядали справи 

управління і судові спори. 

Зберігалися також органи общинного управління, зокрема, общинні ради, до 

відання яких належало управління общинними землями, вирішення земельних 

спорів, збирання податків, нагляд за виконанням царських повинностей, а також 

підтримання громадського порядку. Але очолювали общинні ради призначувані 

царем чиновники - рабіануми. 
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Суд у Вавилоні. Вищою судовою інстанцією був цар. Особливу пристрасть до 

здійснення правосуддя мав цар Хаммурапі. На місцях судові функції виконували 

колегії: в областях намісники разом із підлеглими їм чиновниками, а в общинах - 

рабіануми з членами общинних рад. У великих містах суд здійснювали спеціальні 

царські судді, що підпорядковувалися безпосередньо цареві. Зберігались і храмові 

суди, однак їхні функції були обмежені. 

Особливою турботою влади була оточена у Вавилоні армія. Професійні воїни 

за службу наділялися землею, яка називалася ілка. Купівлю-продаж ілки було 

суворо заборонено. Дорослий син воїна, який бажав служити цареві, зберігав за 

собою ділянку батька. 

 

§ 5. Державно-правовий розвиток Індії 

 

У II тис. до н. є. в Індію вторглися кочові племена - арії. Вони підкорили 

місцеве населення. Поступово племена почали утворювати союзи. Об'єднання 

прискорилося завоюваннями Олександра Македонського. У VI ст. до н. е. всю Індію 

було об'єднано в централізовану державу Маур'їв, яка проіснувала до II ст. до н. е. 

Суспільний лад Індії був дуже своєрідним. Його особливість - це поділ 

вільного населення на варни - замкнуті спадкові соціальні групи, нерівні за 

правовим становищем. Варн було чотири: брахмани, кшатрії, вайшії та шудри. 

Найвище становище в суспільстві посідали брахмани (жерці). Вони мали 

виняткове право тлумачити закони, давати поради представникам інших варн. 

Обов'язки брахманів були почесними: вивчати священні книги індусів (веди), 

робити релігійні пожертвування, брати участь в управлінні державою, судочинстві, 

розробленні законів. Брахмани звільнялися від усіх податків, повинностей і тілесних 

покарань. Особа брахмана була недоторканною, його вбивство каралося найтяжчою 

і найболіснішою стратою. 

Кшатрії - військовослужбовці та чиновники. До них належали цар і члени 

апарату управління. Їхнє завдання - керівництво державою, охорона правопорядку, 

участь у війнах. 
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Брахмани і кшатрії були привілейованими варнами, панівним класом. Вони 

звільнялися від участі у громадських роботах, експлуатували вільних общинників і 

рабів. 

Вайшії - найчисленніша варна. Вона складалася з усіх вільних общинників, 

які не увійшли до перших двох варн: селян, ремісників, торговців. Вайшії 

сплачували податки і зобов'язувалися піклуватися про збільшення свого майна: 

добре пасти худобу, розумітись у вартості коштовностей і якості товарів, тобто 

слідувати принципу «багатий сам - багата держава». 

Шудри, до яких належали збіднілі селяни, чужинці, відпущені на волю раби - 

це пригноблена варна, вона сплачувала найбільші податки. Головне заняття шудр - 

служіння іншим варнам. Вони мали право створювати сім'ї, залишати спадок. 

Належність до варни визначалася народженням. Перехід з однієї варни до 

іншої та шлюби між представниками різних варн суворо заборонялися. 

Крім названих чотирьох варн, були в Індії й інші соціальні групи. 

Найнижчу сходинку у суспільній ієрархії вільних людей займали 

«недоторканні» - народжені від змішаних шлюбів, наприклад, чандали - нащадки 

шудри та брахманки. 

Раби в Індії могли мати сім'ї, майно, спадкувати, викупитися з рабства за 

згоди господаря. Нащадки людини, яка продала себе в рабство, залишалися 

вільними. 

Походження варн точно не відоме. Ймовірно, що арійське завоювання 

обумовило виокремлення двох найважливіших «професій» - жрецької та військової. 

Військові (кшатрії) здійснювали поневолення чужого народу і забезпечували 

управління ним, а жерці (брахмани) допомагали утримувати завойоване населення в 

покорі завдяки створенню відповідних правових і релігійних норм, перешкоджали 

змішуванню аріїв з корінним населенням. Вайшії та шудри - це завойований народ. 

Система варн була найкращим способом узаконення панування брахманів і 

кшатріїв. 

 

Державний устрій Індії 
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Індія епохи Маур'їв була монархією з елементами первіснообщинної 

демократії. Очолював державу цар (раджа чи магараджа), який вважався 

представником бога на землі та мав значні повноваження: призначав і звільняв 

посадових осіб, наглядав за будівництвом фортець, зрошувальних систем, доріг, 

портів, проводив огляди армії, керував радниками, здійснював верховний суд. 

Але влада царя не була абсолютною. Істотний вплив на нього мали жерці-

брахмани. Спільно з ними цар виконував законодавчі та судові функції. Зокрема, 

правові акти мали узгоджуватися з релігійними нормами. 

Важливим органом був паришад із загалу спадкових сановників (брахманів і 

кшатріїв). Цей орган давав поради цареві з найважливіших питань внутрішньої та 

зовнішньої політики. Існувала також сабха - збори сановників, представників міст та 

сільських общин. 

Заміщення усіх вищих посад було привілеєм невеликої групи аристократичних 

родин. Чиновники поділялися на дві категорії - столичні та провінційні. Кожен із 

них мав свою спеціалізацію. Серед вищих чиновників особливе становище мали 

головний радник і жрець царя, командувач армії, вищий сановник із судових справ. 

Місцеве управління було складним. Територія Індії поділялася на провінції, 

провінції - на округи, а округи - на райони. Нижчою територіальною одиницею була 

община. До складу держави Маур'їв входили території з різним статусом. Одні 

підпорядковувалися безпосередньо цареві, інші керувалися представниками 

рабовласницької аристократії або родичами царя, треті користувалися автономією. 

Тому, поряд із чиновниками, призначуваними центральними відомствами, діяли 

виборні чиновники. 

Армія в Індії була професійною. В епоху Маур'їв нею керувала військова 

рада. Вирізнялися чотири роди військ: піхота, кіннота, колісниці, бойові слони. Був 

також військовий флот. Велику роль під час війни та у мирний час у Стародавній 

Індії відігравала розвідка. Численні інформатори і шпигуни виконували таємні 

доручення царя та найвищих чиновників. 

 

§ 6. Державно-правовий розвиток Китаю 
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Виникнення держави у Стародавньому Китаї пов'язують зазвичай із тим, що у 

XVIII ст. до н. є. союз племен, відомий під назвою Шань (або Інь), завершив 

підкорення іншого племінного союзу. Історія китайської рабовласницької держави 

охоплює значний відтинок часу: період Шань (Інь) (XVIII-XI ст. до н. е.), період 

Чжоу (ХІ-ІІІ ст. до н. е.), період Цинь (221-207 рр. до н. е.) і Хань (III ст. до н. е. - III 

ст. н. е.). 

Суспільний лад Китаю 

Панівна верхівка Китаю була представлена, насамперед, спадковою 

аристократією — правитель, його родичі, інші наближені до правителя, жерці, 

чиновники. Родинні зв'язки мали дуже важливе значення. 

Поступово сформувалася чітка ієрархія представників панівного класу, що 

являла собою систему рангів. Становище особи, яка належала до певного рангу, 

було чітко регламентовано, зокрема, розмір житла, обсяг земельних володінь, кіль-

кість рабів, платня, одяг і прикраси. 

Поступово панівна верхівка почала поповнюватися людьми незнатного 

походження. Ранги надавалися вже не за аристократичне походження, а за заслуги 

перед правителем. Згодом офіційно було дозволено купівлю рангів. Так великі 

лихварі, багаті торговці отримали доступ до державного апарату. 

Експлуатованими класами були селяни і раби. 

Селяни виконували численні повинності на користь правителя: військову, 

будівельну, гужову та ін., віддавали врожай із загального поля, яке обробляли всією 

общиною. Із розпадом селянської общини, переходом до індивідуальних 

господарств було запроваджено податок з оброблюваної землі. Стягувалися також 

подушний та інші прямі й непрямі податки. 

Рабами в Китаї нерідко ставали розорені селяни-общинники разом із 

дружинами й дітьми. Боргове рабство було дуже поширене. Рабами ставали і 

злочинці. Характерно, що раби жили переважно родинами. 

Державний устрій Китаю 

Стародавній Китай являв собою ще один приклад східної деспотії. На чолі 
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держави був спадковий ван (імператор), якому віддавали почесті як «синові неба». 

Він розпоряджався землею, відав політичним та економічним життям країни, робив 

жертвоприношення, був воєначальником. 

Правителеві підпорядковувалися рада знаті та ієрархічний чиновницький 

апарат. Першим з-поміж чиновників був найближчий помічник вана з дуже 

широкою компетенцією. Далі йшли радники - «три старці», яким 

підпорядковувалися три головні відомства управління та шість чиновників нижчого 

рангу, які, своєю чергою, керували дев'ятьма губернаторами (правителями 

областей). 

Місцеве управління. Китай було поділено на області й повіти, на чолі яких 

стояли губернатори. 

Суд здійснювали представники розгалуженого державного апарату. 

Верховним суддею був ван. Судові функції виконували також спеціальний 

чиновник, який входив до складу центрального державного апарату, та один із 

членів імператорської ради. Судові повноваження мали й представники місцевої 

адміністрації. Було запроваджено посаду окружного судді. Судові спори вирішував 

також начальник волості. Дрібні позови в межах общини розглядали органи 

общинного самоврядування. 

Армія Китаю складалася з постійної імператорської армії та народного 

ополчення. Постійна армія формувалася на основі військової повинності. 

 

§ 7. Право держав Стародавнього Сходу 

 

Джерела права. Основним джерелом права тривалий час залишався правовий 

звичай. Згодом з'явилися закони. Вони являли собою письмовий виклад тих 

правових звичаїв, які виражали інтереси панівного класу. Джерелами права були 

також судові рішення і розпорядження посадових осіб. 

Характерні риси права Стародавнього Сходу: класовість, синкретизм, 

консерватизм, казуїстичність, формалізм, відсутність поділу на галузі. 

Класовість полягала насамперед у тому, що право закріплювало безправ'я 
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рабів, нерівність окремих категорій вільного населення. Синкретизм проявлявся у 

тісному зв'язку норм права з релігійними, моральними та іншими соціальними 

нормами. Консерватизм означав, що стародавнє право дуже повільно розвивалося. 

Серед найвідоміших джерел права Стародавнього Сходу - Закони 

вавилонського царя Хаммурапі та індійські Закони Ману. 

Закони Хаммурапі було знайдено у 1901-1902 рр. французькою 

археологічною експедицією на розкопках у місті Сузи, що на території сучасного 

Іраку. З-поміж інших предметів старовини було виявлено конусоподібну базальтову 

стелу заввишки понад два метри. На одній з її сторін вгорі було зображено, як 

верховний бог Вавилону вручає сувій документів чоловікові у царському вбранні. 

Увесь стовп був вкритий клинописними знаками. Це і була видатна пам'ятка 

давньосхідного рабовласницького права - Законник царя Вавилону Хаммурапі. 

Закони Хаммурапі датуються XVIII ст. до н. е. Ймовірно, вони являли собою 

запис судових рішень Хаммурапі. «Стовп законів» був виставлений на міській 

площі, де відбувалося правосуддя, і мав нагадувати, що ніхто не може 

виправдовуватися незнанням законів. 

Звід складався (умовно) з 282 статей, сформульованих у казуїстичній формі, 

тобто у вигляді рішень у конкретній справі, конкретному випадку (казусі). 

Наприклад: «Якщо людина виб'є зуб рівного собі (за соціальним становищем), то 

слід вибити і її зуб». 

Статті групувалися за змістом: судочинство, майнові відносини, сімейні та 

спадкові відносини, захист особи, умови найму тощо. Але поділу на галузі права не 

було. 

Майнові відносини. Закони виділяли державну (царську) і церковну 

власність. Почав формуватися інститут приватної власності. Право власності на 

нерухомість було обмеженим. Верховним власником землі був цар. Він надавав 

землю у володіння сільським общинникам і воїнам. 

Значний розвиток мало зобов'язальне право. Закони Хаммурапі згадували 

зобов'язання, що виникли із заподіяння шкоди (обов'язок відшкодувати збитки) і 

зобов'язання, що випливали з договорів. 
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Договори укладалися за наявності сторін, об'єкта угоди і свідків, оформлялися 

письмово і реєструвалися спеціальним чиновником. Найбільш поширеними були 

угоди купівлі-продажу, оренди, позики, найму. 

Дуже тяжкими були умови оренди. Орендна плата за поле становила 1/3-1/2 

врожаю, за сад - 2/3. Орендар також відповідав за збитки в результаті стихійного 

лиха. Не кращими були умови договору позики: 20% річних за грошові позики і 33% 

за позики зерна. Виконання угоди гарантувалося заставою поля або родичів 

боржника. У разі невиконання договору боржник чи його рідні могли потрапити у 

рабство. 

Сімейне право. Без укладання договору шлюб уважався недійсним. Тесть міг 

вимагати від нареченого викупу за дочку, але був зобов'язаний дати їй посаг. 

Сімейні відносини мали патріархальний характер. Головою сім'ї був чоловік. 

Він мав величезну владу над членами родини: міг віддати дочку у жриці, відітнути 

пальці синові, який його вдарив; вигнати дружину, яка його осоромила чи 

марнувала майно. У випадках крайньої потреби батько міг продати своїх дітей. 

Для чоловіка допускалося багатоженство. Закон визнавав можливість 

усиновлення дітей від рабині. 

Розлучення було вільним тільки для чоловіків. Жінки мали лише три законні 

підстави для розлучення: перелюбство чоловіка, залишення ним дому і місцевості 

проживання, безпідставне звинувачення у подружній невірності. 

Втім, жінка у Вавилоні мала певну правоздатність. Вона могла 

розпоряджатися своїм майном, укладати угоди, ремісникувати, торгувати, 

лихварювати тощо. Чоловікові заборонялося розпоряджатися майном дружини без її 

згоди. 

Спадкування відбувалося як за законом, так і за заповітом. У спадкуванні за 

законом діти, незалежно від статі, одержували рівні частки спадщини. Усиновлені 

спадкували на загальних підставах з рідними дітьми. Могли бути спадкоємцями 

навіть діти від рабині, визнані батьком. Але вони спадкували лише рухоме майно. За 

заповітом батько вправі був позбавити сина спадщини лише за «тяжкий гріх» і 

тільки з дозволу суддів. 
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Кримінальне право за Законами Хаммурапі вирізнялося суворістю. 

Передбачалася відповідальність за злочини проти особи, власності, сім'ї. Але не 

згадувалося про державні та релігійні злочини (напевне, покарання за них було 

очевидним - страта). 

Головний принцип призначення покарання - таліон, який зазвичай 

виражається афоризмом: «око за око, зуб за зуб». Покарання вважалося відплатою за 

провину і тому мало бути «рівним» злочинові. Таким було уявлення про 

справедливість: не більше того, що зроблено тобі. Але рівна відплата була лише між 

рівними - людьми однакового суспільного становища. 

Коли за характером злочину застосування принципу «рівним за рівне» було 

неможливе, удавалися до символічного таліону: неслухняному рабові відрізали 

вухо, а сину, який образив батька, - язика. 

Покарання були жорстокими. Часто застосовувалася смертна кара (проста і 

кваліфікована), зокрема мученицька - спалення, втоплення. Багато злочинів 

каралися кийовими ударами, відрізанням носа та вух, завданням інших тілесних 

ушкоджень. Були також штрафи. Вони, зокрема, за згодою роду могли заміняти 

кровну помсту. Це було вигідно заможним людям, які сплативши штраф за 

вчинений злочин, могли уникнути суворішого покарання. Розмір штрафу залежав 

від тяжкості злочину, соціального статусу потерпілого і правопорушника. 

Судовий процес. Відмінностей між цивільним і кримінальним процесом не 

було. Справа порушувалася з ініціативи потерпілого чи позивача. Суд був 

публічним (відбувався привселюдно біля храму) і мав змагальний характер: 

обвинувачення і захист підтримували сторони. Доказами були показання свідків, 

письмові акти, присягання перед статуями богів. Якщо доказів не вистачало, то для 

встановлення істини вдавалися до ордалії - «суду божого». Сутність ордалій 

полягала у випробуванні особи. Так, наприклад, підсудний мав занурити руку в 

киплячу воду чи схопити рукою розпечене залізо, і по тому, як швидко загоювалася 

рана, суддя визначав винуватість. Слід зауважити, що змінювати судові рішення 

заборонялося. 

Іншою важливою пам'яткою права Стародавнього Сходу були індійські 



32 

 

Закони Ману. 

Точна дата створення цього збірника невідома: II ст. до н. е. - І ст. н. е. 

Авторами законів були, вочевидь, брахмани. Вони й дали законам ім'я Ману - 

міфічного заступника стародавніх індусів. Збірник поділяється на 12 глав і 2685 

статей. 

Закони містили норми про становище різних груп населення, організацію 

державної влади, її взаємини з громадянами, регулювали майнові та сімейні 

відносини, питання відповідальності за злочини. При цьому зміст законів виходив за 

межі права. У них були положення, що стосувалися політики, моралі, релігії. 

Правова санкція, зазвичай, поєднувалася з релігійною, тобто вказувалися наслідки, 

які очікували порушника закону в потойбічному світі. Це надавало Законам Ману 

особливої сили впливу. 

Право власності. В Індії розрізняли державну, общинну, родову власність. 

Були відомі сім правомірних способів набуття власності: одержання спадщини, 

знахідка, купівля, військова здобич, позика під відсотки, виконання роботи та 

одержання подарунка. Перші три способи були законними для всіх варн, четвертий - 

тільки для кшатріїв, п'ятий і шостий - для вайшіїв, а сьомий - лише для брахманів. 

Багато уваги приділяли Закони Ману договірному праву. Угоди укладалися 

публічно, тобто в присутності свідків. При продажу рабів або тварин 

установлювався гарантійний термін. Договір позики укладався під відсотки, розмір 

яких залежав од варни боржника (2% на місяць для брахманів, 3% - для кшатріїв, 4% 

- для вайшіїв і 5% - для шудр). Гарантіями дотримання угоди позики було 

поручительство інших осіб, застава. Закони Ману дозволяли кредиторові діяти 

силою: захопити боржника, привести його у свій дім, морити голодом і навіть бити, 

поки той не сплатить боргу. У випадку смерті боржника борг переходив до його 

сина або інших родичів. Неплатоспроможність боржника призводила до рабства. 

Регламентуючи інститут договору, Закони Ману встановили важливе правило: 

не може вважатися дійсною угода, укладена з божевільним, малолітнім, нетверезим, 

а також угода, укладена із застосуванням насильства чи обману. 

Сімейні відносини характеризувалися пануванням чоловіка. Було кілька форм 
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укладання шлюбу: урочиста, з викупом, вільна угода, викрадення жінки. Зазвичай, 

шлюби укладалися з волі батьків. Вступаючи до шлюбу вперше, брахман і кшатрій 

були зобов'язані взяти дружину рівної з ними варни. Наступні шлюби дозволялося 

укладати з жінками нижчих варн, але старшою вважалася дружина рівної з 

чоловіком варни. 

Розлучення для жінки було неможливе, а для чоловіка допустиме, якщо жінка 

була сварлива, безплідна або народжувала лише дівчат чи мертвих дітей. 

Зберігалися деякі пережитки давнього групового шлюбу. Наприклад, якщо 

вмирав чоловік, удова ставала дружиною його брата. Чоловік, який втратив 

дружину, одружувався з її сестрою. 

В Індії не було спадкування за заповітом. За законом спадкували лише сини - 

порівну. Дочкам обов'язково виділявся посаг. Спадщина матері ділилася на всіх 

дітей. У спадкуванні також мала значення належність до варни. Наприклад, якщо 

брахман мав дітей від кількох дружин, які належали до різних варн, то син 

брахманки одержував 4 частки, син кшатрійки - 3 частки, син вайшійки - 2 частки, а 

син шудрянки - 1 частку. 

Кримінальне право за Законами Ману було досить розвиненим. Закони 

розрізняли перший злочин та повторний, умисний і необережний, тяжкий злочин і 

незначне правопорушення, форми співучасті (приховування, підбурювання). 

Серед злочинів зазначалися: вбивство, зґвалтування, крадіжка, грабіж, 

шахрайство, вимагання, продаж недоброякісних товарів, посягання на владу. 

Покарання мали на меті залякування. Дуже широко використовувалася 

смертна кара, як проста, так і кваліфікована (утоплення, спалення, посадження на 

палю, повішення). Стратою каралися будь-які посягання на державний чи 

суспільний лад, умисні вбивства. 

Тілесні покарання застосовувалися насамперед у формі таліону. Наприклад, 

названий син, який зрікся батька, позбавлявся язика. 

Були й інші покарання: биття батогом, вигнання з певної місцевості або з 

дому, грошові стягнення, звільнення з посади із забороною обіймати її в 

майбутньому. 
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Додатковим покаранням було таврування: на чолі п'яниці випалювали знак 

продавця спиртного, чоло крадія «прикрашали» зображенням собачої ноги. 

Покарання також залежало від того, до яких варн належали потерпілий і 

правопорушник. У більшості випадків за вчинення злочину проти особи вищої 

варни призначалися болісні покарання. За той самий злочин винний з вищої варни 

сплачував лише грошове стягнення. 

Судочинство. Головними засобами встановлення істини в суді за Законами 

Ману були показання свідків. Їх вимагалося представити не менше трьох, до того ж 

з певних варн. Люди нижчих варн не могли свідчити проти представників вищих 

варн. Неправдивим уважалося показання свідка, з яким протягом семи днів після 

суду трапилося нещастя. Показання рабів, родичів і дітей вважалися ненадійними. 

Одним з доказів була поведінка винного. Суддя оцінював показання за 

голосом, кольором обличчя, жестами, поглядом. 

Доказами визнавалося виявлення речей, а також присягання, судові 

випробування - ордалії. Сутність ордалії Закони Ману пояснювали так: «Злодії 

гадають: "ніхто не бачить нас", але їх бачать боги». Випробування вогнем 

проводилося, наприклад, проходженням крізь багаття. Іспит водою полягав у 

занурюванні в річку зв'язаної особи. Якщо вона тонула, то визнавалася 

виправданою. Вода вважалася «чистою стихією», і якщо вона прийняла, не 

виштовхнула, то цим очистила особу від обвинувачення. 

 

Ключові терміни і поняття 

 

Авілум (букв. - людина, чоловік, син людини) - знать, вищі царські службовці 

у Стародавньому Вавилоні, які володіли великими службовими земельними 

наділами, а також ділянками общинної землі. 

Брахмани - у Стародавній Індії - вищий стан. Тільки Б. могли займатися 

управлінням, вивчати, тлумачити і проповідувати релігійне вчення. Вони посідали 

особливе місце в суспільстві, звільнялися від усіх податків, повинностей і тілесних 

покарань. Навіть царі повинні були рахуватися з думкою Б.  
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Вайшії - члени третьої, нижчої варни у Стародавній Індії. До неї належала 

основна маса трудового народу: торговці, хлібороби, ремісники. У випадку 

вчинення правопорушень В. піддавалися більш суворому покаранню, ніж брахмани і 

кшатрії.  

Ван - у Стародавньому Китаї - племінний ватажок, згодом - обожнюваний 

правитель Іньського царства. Титул "Ван" з'являється в період Шан (Інь) (ХV-ХІ ст. 

до н. е.).  

Варни - особливі спадкові соціальні групи у Стародавній Індії, що 

перетворилися на замкнуті касти: брахмани, кшатрії, вайшії, шудри. В. виникли в 

період занепаду первіснообщинного ладу. Припускають, що початок утворення В. 

було покладено відокремленням завойовників від скореного населення. Зарахування 

до певної В. визначалося, передусім, походженням. 

Візир (везир) - у деяких країнах Сходу - найвищий сановник, голова 

адміністративного апарату.  

Двічінароджені - представники перших трьох каст (варн) у Стародавній Індії 

(брахмани, кшатрії, вайшії). Другим їх народженням вважався спеціальний обряд 

посвячення, який проводився у дитинстві. 

Деспотія східна - форма держави у країнах Стародавнього Сходу, 

централізована бюрократична монархія з величезним апаратом управління, жорстко 

підпорядкованим по вертикалі. Монарх мав необмежену спадкову владу, був 

верховним володарем усієї землі. Особа монарха та його влада обожнювалися. Для 

Д.с. властива повна безправність підлеглих.  

Джаті (везир, візир) - головний вельможа й управитель палацу в 

Стародавньому Єгипті, перший помічник фараона. Д. керував чиновницьким 

апаратом, відав придворним церемоніалом, канцелярією фараона, організацією 

громадських робіт, судом; тлумачив накази та інструкції фараона, був начальником 

царських скарбів. 

Жерці - у багатьох стародавніх державах особи, які здійснювали релігійні 

ритуали. Часто Ж. виконували функції державних чиновників, мали привілейоване 

становище в суспільстві.  
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Закони Ману - давньоіндійський збірник правових і релігійно-моральних 

норм, що визначали поведінку кожного індуса в приватному і суспільному житті. 

З.М. створені однією із брахманських шкіл близько II ст. до н. е. - І ст. н. е. Вони 

містять уявлення давніх індусів про походження Всесвіту, людського суспільства, 

варн; шлюбні і культові звичаї, про управління державою, обов'язки царя; 

судочинство; обов'язки членів варн, про покарання за злочини. 

Іригація - система штучного зрошування земель, необхідна для 

сільськогосподарських робіт.  

Кшатрії - військово-службова знать, військова аристократія у Стародавній 

Індії. Їх головним призначенням була охорона брахманів. Тільки К. дозволялося 

носіння зброї, участь у походах і боях. Варна К. спочатку сформувалася з народів-

завойовників.  

Лугаль (патесі, енсі) - у Стародавньому Вавилоні - монарх. Маючи 

необмежену владу, Л. багато уваги приділяв організації громадських робіт, 

військовому будівництву. Л. не був у Вавилоні ні божеством, ні верховним жрецем. 

Царську владу він одержував щорічно у день святкування Нового року від Бога 

Мардука. 

Магараджа (раджа) - цар, представник вищої знаті у Стародавній Індії. М. 

хоча і вважався представником бога на землі, але обожнювалася лише його влада, а 

не він сам. Тому М. не був деспотом. Релігія  виключала законодавчі функції М. 

Йому доручалося здійснення правосуддя за допомогою досвідчених брахманів, 

організація громадських робіт, призначення і звільнення посадових осіб держави. 

Він був главою адміністративного апарату.  

Мантрипаришад - у Стародавній Індії - дорадчий колегіальний орган, що 

складався з радників царя (в основному з брахманів і рабовласницької аристократії). 

Поряд із сановниками до нього іноді запрошувалися і представники міст. Головне 

завдання М. - надавати поради царю з найважливіших питань внутрішньої і 

зовнішньої політики. 

Мушкенуми (букв. - "покірні", ті, що б'ють чолом) - у Стародавньому 

Вавилоні - нижчий прошарок вільних людей. Як царські служиві люди нижчої 
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категорії, вони не мали земельних наділів і прав в общині, але користувалися 

правовим захистом царя. Крадіжка їхнього майна каралась, як крадіжка із царського 

палацу. 

Номарх - царський чиновник у Єгипті, який здійснював загальне управління 

номом. У межах ному Н. мали вищу адміністративну і судову владу, збирали 

податки до скарбниці фараона. 

Номи - грецька назва територіальних утворень, які виникни внаслідок 

об'єднання сільських общин для спільного ведення іригаційних робіт.  

Нубанду (нубанда) - вищий царський чиновник у Стародавньому Вавилоні, 

управитель палацу, функції якого багато в чому збігалися із повноваженнями 

давньоєгипетського джаті. Під керівництвом Н. перебував величезний штат 

чиновників. 

Ордалії (букв. - суворе випробування) - випробування вогнем, розпеченим 

залізом або водою з метою довести винуватість або невинуватість особи, яка 

підозрюється у вчиненні злочину. 

Рабіанум - у Стародавньому Вавилоні - царський чиновник, який здійснював 

адміністративну і судову владу в общині. До ведення общинної ради належали 

питання управління общинною землею, водою, збір податків, а також виконання 

поліцейських функцій.  

Рабство патріархальне - різновид рабства, при якому, застосування рабської 

праці не є вирішальним для існування економічної системи суспільства. Кількість 

рабів незначна. Вони, як правило, виконують лише хатню роботу. Р.п. було 

поширеним в державах Стародавнього Сходу. 

Таліон - один із принципів юридичної відповідальності, що передбачає 

відплату "рівним за рівне" ("око за око", "зуб за зуб"). Цей принцип застосовувався 

тільки відносно людей однакового соціального стану. Існувало два види Т. При 

матеріальному Т. у відповідача пошкоджувався той самий орган, що й у 

потерпілого. При символічному Т. ушкодження завдавалося знаряддю злочину. 

Наприклад, за розголошення державної таємниці злочинцю відрізали язика. 

Фараон - титул давньоєгипетських царів. Ф. мав необмежену владу, вважався 
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особою божественного походження - сином Бога сонця Ра. Його рішення з питань 

управління, фінансів, суду, командування військом мали найвищу силу. 

Шудри - найнижча варна у Стародавній Індії. Це категорія слуг, найманих 

робітників, батраків. Головний їх обов'язок полягав у покірливому служінні 

двічінародженим.  

 

Контрольні питання по темі 

 

1. Назвіть різновиди рабовласницьких держав.  

2. Якими є особливості розвитку рабовласницьких країн Стародавнього Сходу? 

3. Охарактеризуйте структуру давньосхідних  суспільств.  

4. Назвіть основні відомства управління давньосхідних деспотій.  

5. Вкажіть характерні риси рабовласницького права.  
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РОЗДІЛ 3 

ДЕРЖАВА І ПРАВО КРАЇН АНТИЧНОЇ ГРЕЦІЇ: 

АФІНИ І СПАРТА 

 

§ 1. Особливості античних держав. Виникнення держав у Греції 

 

Рабовласницька держава досягла найвищого рівня розвитку у Стародавній 

Греції та Стародавньому Римі. В історичній науці рабовласницьке суспільство цих 

країн прийнято називати античним (від лат. - стародавній). 

Маси простих вільних громадян античних держав чинили впертий опір 

спробам знаті взяти їх у кабалу, що привело до ранньої ліквідації боргового рабства, 

активного розвитку дрібного селянського господарства і ремісничого виробництва. 

Ті ж причини викликали прагнення до максимального розширення рабства 

іноплемінників. Тому рабовласництво в античному суспільстві втратило риси 

патріархальності і стало основою системи, спрямованої на виробництво товарів і 

отримання додаткового продукту за допомоги нещадної експлуатації рабів. 

Водночас це потягло за собою неминучу кризу всієї системи, призвело до розорення 

селян і ремісників, неспроможних витримати конкуренцію дешевої рабської праці, 

поставило перед панівним класом проблему підтримки вільної бідноти, яка 

стікалась у великі міста. Фізична робота стала рабською діяльністю, яка безчестила 

вільних людей. У результаті рабство почало гальмувати розвиток виробництва. 

Саме ця суперечність спричинила загибель античного суспільства. 

Для античної держави був характерним республіканський лад - 

аристократична або демократична республіка. Монархія, яка у Греції набула  

вигляду тиранії, не була типовою. Але в період кризи й занепаду у Греції та Римі 

створювалися великі монархії. 

Широкий розмах торгових і лихварських операцій в античному світі привів до 

утворення високорозвиненої системи права. Товарне виробництво і міжнародна 

торгівля займали помітне місце в економіці старогрецьких міст. Активно 

розроблялися правові інститути, пов'язані з розвитком приватної власності (види 
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договорів, їх забезпечення, як-то застава, кредитні угоди, спадкове право тощо). 

Проте незрівнянно вищого рівня досягла правова система в Римі, де було створено 

найдосконалішу форму права. Вона була пристосована до широкого міжнародного 

товарообігу, який відбувався в середземноморському басейні. Саме тому римське 

право виступало як «право народів», придатне для різних країн і народів у 

регулюванні ділових зв'язків. 

Утворення держав у Греції. Назва «Греція» - латинського походження. Греки 

називали себе ахейцями і данаями. Приблизно у VIII ст. до н. е. вони почали 

називати себе еллінами, а країну - Елладою. Стародавні греки населяли південну 

частину Балканського півострова і говорили різними діалектами однієї мови. До 

основного поселення метрополії прилягали острови Егейського моря і західне 

узбережжя Малої Азії. Греки мали свої колонії у південній Італії, на островах 

Сицилія і Корсика, на Південному березі Середземного моря (теперішні Франція та 

Іспанія), а також на північному і східному узбережжі Чорного моря. Вони заклали 

міста Херсонес, Феодосія, Керч, Керкінітіда (нині Євпаторія), Ольвія. 

У період розкладу первіснообщинного ладу в Греції людина, яка не 

належала до жодної фратрії (військової організації), вважалася без роду і племені. 

Вона була поза законом і позбавлялася захисту з боку суспільства. Постійним 

органом влади була рада старійшин, яка складалася з представників родових 

общин. Рада вела переговори з іншими племенами, брала участь у родоплемінному 

суді, присягала від імені общини, обговорювала найважливіші спільні справи. Для 

вирішення питань про війну і мир, про перебіг військових дій, про епідемії 

скликалися народні збори. У випадку війни обирався вождь, якому надавалися 

повноваження командувача військами, верховного судді і верховного жерця. 

Поступово посада вождя стала спадковою. 

Писаного права ще не було, і греки жили за звичаями предків. Зберігався, 

наприклад, такий звичай первісного суспільства, як кровна помста. За вбитого 

зобов'язані були помститися його родичі. Ось як описує Гомер в «Одіссеї» 

звернення батька вбитого Антонія до рідних: «Брати, молю вас... вийти зі мною на 

згубника: інакше сором нас покриє, ми про себе і нащадкам залишимо погану 
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пам'ять, якщо за ближніх своїх, за рідних синів їх вбивцям тут не помстимося. Для 

мене ж, скажу, вже тоді нестерпне буде і життя, і за ними, які загинули, в землю 

зійду я» («Одіссея», XXIV, 433). 

За бідності сільськогосподарських угідь Греція була порівняно багата 

корисними копалинами: залізом, золотом і сріблом, а також глиною та будівельними 

матеріалами (каменем і мармуром). Це сприяло розвиткові ремесла. Здійснювалися 

набіги для збільшення кількості рабів. У царів і знатних людей було по кілька 

десятків рабів. Проте рабство у гомерівських греків іще мало домашній характер. 

Склався прошарок суспільства, що вирізнявся своїм багатством. То були сім'ї 

царів, вожді, герої, які вийшли з аристократії. Вони володіли кращими землями, у 

них було більше худоби, металів у зливках і виробах, більше рабів. Було 

встановлено побори з населення, практикувалися всілякі пожертвування. Крім того, 

на війні царі (базилевси) одержували значну частину здобичі. Герої та базилевси у 

Гомера за їхнє багатство називалися людьми жирними, товстими. Хто багатий, той 

«кращий», «благородний», «доблесний». Бідняки ж були людьми поганими, худими, 

жалюгідними. 

Зростання майнових відмінностей привело до утворення спадкової знаті. 

Наприклад, посада базилевса була виборною, проте в її заміщенні перевагу почали 

надавати синові померлого базилевса і, отже, згодом посада закріпилася спадково в 

одній сім'ї. 

Розвивалося рабство. Війна перетворилася на постійний засіб здирства: 

захоплення худоби, рабів, майна та інших цінностей. Родове суспільство 

перетворювалось у військову демократію. Суспільство стояло напередодні 

утворення держави. Ф. Енгельс писав: «... не вистачало установи, яка увічнила б не 

лише початок поділу суспільства на класи, а й право імущого класу на експлуатацію 

неімущих і панування першого над останніми. І така установа з'явилася. Було 

винайдено державу». 

До утворення Македонської монархії Греція не була єдиною централізованою 

державою. Вона складалася з незалежних міст-держав - полісів. Державний лад 

полісів був різноманітним. В одних переважала форма, яка нагадувала східну 
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деспотію, коли вся влада зосереджувалася в руках однієї людини, в інших була 

демократія, у третіх - аристократія управляла державою. Об'єднувало їх те, що всі 

держави-міста були рабовласницькими. 

Найбільшої могутності з численних грецьких полісів досягли дві держави - 

Афіни і Спарта. Саме вони помітно вплинули на долю більшості інших грецьких 

держав. 

 

§ 2. Держава та право Афін 

 

Процес розкладу родового суспільного ладу і витіснення його державною 

організацією Греції розпочався за часів Гомера (XI-IX ст. до н. е.) і закінчився у VІІ-

VІ ст. до н. е. 

Кожен афінський рід дотримувався таких традицій: спільні релігійні 

святкування, загальне місце поховання, право взаємного спадкування, обов'язок 

допомагати один одному, володіння спільним майном. 

Першим кроком до утворення афінської держави були реформи, що їх 

приписують Тесеєві. У повір'ях розповідається, що після того, як до царської влади 

доступився Тесей, який поєднував у собі силу з розумом, він упорядкував країну. У 

стародавню епоху Аттика (область Греції, де згодом виникла афінська держава) 

складалася з кількох самостійних держав, що ворогували між собою. Реформою 

Тесея окремі племінні поселення Аттики було об'єднано в один афінський народ. Це 

об'єднання дістало назву синойкізм. 

Окрім того, Тесей запровадив поділ населення за родом занять на три 

категорії: евпатридів (аристократію), геоморів (землеробів) і деміургів 

(ремісників). Так офіційно було закріплено не тільки соціальну, а й політичну 

нерівність між вільними. Евпатриди мали виняткове право заняття вищих 

державних посад, зокрема, обиралися дев'ять архонтів, які згодом перебрали все 

керівництво країною. Усі колишні та діючі архонти (знову ж таки евпатриди) 

входили до складу ареопагу, який обирав і контролював архонтів, наглядав за 

народними зборами, здійснював вищу судову владу. Геомори і деміурги мали право 
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лише брати участь у народних зборах, роль яких знизилась. 

Остаточного удару родовому ладу завдали реформи Солона і Клісфена. 

 

Солон і його законодавство 

У 594 р. до н. е. на політичну арену виступив Солон. Він належав до гурту 

великих людей Греції. Не випадково його зараховували до семи грецьких мудреців. 

Солон був обраний архонтом і наділений широкими повноваженнями - 

зберігати і скасовувати майновий порядок або вводити новий, бути «посередником», 

«законодавцем» і «миротворцем». 

Час був тривожний, назрівав революційний вибух. Один грецький філософ 

писав: «Народ повстав проти багатих. Невдоволення було дуже сильне, одні 

повстали проти інших». Страх перед повстанням змусив евпатридів погодитися на 

визнання начебто нейтральної особистості Солона. Багаті (евпатриди) знали його як 

людину заможну, а бідні - як чесну. Він подобався як імущим, так і незаможним. 

Перші зважали на його рівність у заслугах і моральних якостях, другі - на рівність у 

мірі та кількості. Обидві сторони покладали на Солона великі надії. 

Не останнє значення мало й те, що обрання Солона схвалив дельфійський 

оракул, який відігравав тоді провідну роль у міжнародних справах Греції та 

користувався великим авторитетом серед усіх прошарків населення. «Сідай на 

середину корабля і виконуй обов'язки керманича! Багато афінян допоможуть тобі», - 

такою була порада жриці дельфійського оракула Піфії. 

Ядро солонівських реформ становили законодавче визнання приватної 

власності, дозвіл поділу земель і розпорядження ними. Це сприяло підприємницькій 

ініціативі, стимулювало економічну діяльність і давало новий поштовх 

рабовласницькій культурі. 

Серед інших реформ Солона - скасування боргового рабства (сисахфія), 

введення єдиної грошової одиниці, запровадження єдиних мір і ваги. 

Логічним завершенням усіх заходів Солона була його політична реформа - 

тимократія. До того панівне становище евпатридів забезпечувалося не лише їхнім 

багатством, а й політичними привілеями. Право зайняття вищих посад і здійснення 
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політичного керівництва зберігалося за ними спадково. Солон в цілому принципі 

знищив політичні привілеї народження - генекратію. В Аттиці встановлювався 

привілей майна - тимократія. Так, за майновим станом усе населення Аттики 

поділялося на чотири класи, або розряди. За основу поділу було взято прибуток, 

одержуваний від землі (що й зрозуміло в сільській Аттиці). Права та обов'язки 

громадян установлювалися відповідно до розмірів їхньої земельної власності. 

Зокрема, вищі державні посади могли обіймати лише представники першого 

розряду. Представники найнижчого розряду (фети) не обиралися на посади. Отже, 

вплив стали набувати імущі класи. Вони витісняли старі родові об'єднання. Тож 

родовий лад зазнав поразки. 

Вищим джерелом влади за законодавством Солона визнавався весь народ. 

Політичним органом, що виражав волю народу, була еклесія - народні збори, в яких 

могли брати участь усі дорослі афінські громадяни чоловічої статі, зокрема й фети. 

Еклесія обирала всіх посадових осіб. Але обраними на державні посади могли бути 

лише громадяни перших класів. Найвищі, пов'язані з великими витратами, посади 

архонтів обіймали найбагатші люди. 

Важливим демократичним органом, запровадженим Солоном, була геліея - 

суд присяжних. Геліея складалася з шести тисяч осіб, які щорічно обиралися 

жеребкуванням із загалу громадян, які досягли 30-літнього віку: від кожної філи 

(адміністративно-територіальної одиниці) по 600 осіб. Геліея поділялася на десять 

колегій. Коло справ, які підлягали розглядові конкретного складу суду, визначалося 

ранком того дня, коли мало відбуватися судове засідання, щоб усунути вплив на 

суддів з боку зацікавлених осіб. 

Геліея була вищим судовим органом Афін. Як суд першої інстанції вона 

вирішувала найважливіші справи, зокрема про державні та посадові злочини, 

розглядала скарги на рішення інших судів, контролювала діяльність посадових осіб, 

брала участь у процесі законотворчості - остаточно затверджувала рішення 

народних зборів. 

Підготовча робота у справах, що надходили на розгляд еклесії, покладалася на 

новостворену раду чотирьохсот. Члени ради обиралися у родових філах: по сто осіб 
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від кожної філи. Ареопаг хоч і зберігався, але його права були істотно обмежені. 

Частина функцій ареопагу перейшла до геліеї та ради чотирьохсот. 

Законодавство Солона остаточно сформувало державний апарат і заклало 

основи афінської демократії. Втім, було чимало невдоволених реформами. 

Солон не заперечував компромісного характеру своєї політики, яка мала 

«примирити бідного з багатим», і відповідав на критику так: «Я силу з правдою 

сполучив, нікого не скривдив і нікого не звеличив. Простому народові я дав стільки 

влади, скільки належало. Я не позбавив його законних прав, але й не дав йому 

зайвого. Не скривдив я і тих, хто мав у своїх руках велике багатство і користувався 

великим впливом. Прикривши міцним щитом обидві сторони, я не дав жодній із них 

переваги». 

Після того, як Солон втілив у життя свої закони, він склав повноваження і 

виїхав з Афін. 

У 509 р. до н. е. розпочалися нові реформи. 

 

Закони Клісфена 

Першою реформою Клісфена був поділ території держави на три округи: 1) 

місто Афіни з передмістями; 2) внутрішня центральна смуга; 3) берегова смуга. 

Кожен округ поділявся на десять частин - тритій. Три тритії (по одній з кожного 

округу) складали одну нову філу. Так сформувалося десять територіальних філ. При 

цьому кожна клісфенівська філа являла собою не суцільну територію, а кілька 

локально розділених громад, які об'єднувалися під час голосування. Мета реформи - 

змішати населення, роз'єднати роди і в такий спосіб послабити вплив евпатридів. 

Раду чотирьохсот скасували і замінили радою п'ятисот, що складалася з 

громадян, які досягли 30-літнього віку та були представниками філ: по 50 осіб від 

кожної з 10 філ. 

З метою охорони держави від перевороту, від захоплення влади тираном 

Клісфен запровадив екстраординарний «суд черепків» - остракізм. Сутність 

остракізму зводилася до такого: щороку навесні скликалися екстрені народні збори, 

які голосуванням визначали, чи немає серед громадян осіб, небезпечних для 
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громадянської свободи. Якщо такі виявлялися, то збори скликалися вдруге, і тоді 

кожен їх учасник писав на глиняному черепку (остраконі) ім'я того, хто, на його 

думку, був небезпечним. Засуджений більшістю голосів видалявся за межі Аттики 

на десять років. Після закінчення цього строку можна було повернутися до Афін. 

Відновлювалися й усі громадянські права, які належали особі до засудження. 

Законодавство Клісфена відіграло велику роль в історії Афінського полісу як 

кінцевий етап реформ, розпочатих Солоном. На політичну арену відтоді вступали 

усі громадяни Афін. Самі греки вважали Клісфена родоначальником грецької 

демократії. За висловом Геродота, саме Клісфен установив демократію в Афінах. А 

в «Афінській політиці» Аристотеля зазначено, що після Клісфена Афінська держава 

стала значно більш демократичною, ніж була за часів Солона. 

 

Суспільний лад Афін 

Повноправними громадянами вважалися лише афіняни, які досягли 18-

річного віку. Це, однак, не означало рівності між ними за майновою ознакою. 

Інша категорія населення - метеки (іноземці). Вони були особисто вільними, 

володіли майном, торгували, але не мали політичних прав: не могли брати участі в 

народних зборах та обіймати державні посади. 

Подібним було положення вільновідпущеників - колишніх рабів, які дістали 

свободу за особливі заслуги. 

Раби в Афінах були повністю безправними. Раб уважався річчю, яку можна 

купити, продати, подарувати, віддати у найми. Вбивство раба не тягло за собою 

відповідальності. Раб не міг мати майна: усе вироблене ним було власністю хазяїна. 

Кількість рабів в Афінах, за свідченням сучасників, значно перевищувала кількість 

вільних. Так, на 21 тис. афінських громадян і 10 тис. метеків було 400 тис. рабів. 

Раби були двох категорій: державні й ті, які належали приватним особам. 

Державні були в кращому становищі: могли мати своє господарство і набувати 

майно. З державних рабів вербували поліцейських. Вони охороняли порядок у 

народних зборах, судах, громадських місцях. Із державних рабів також 

призначалися тюремники, виконавці судових вироків. 
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Державний устрій Афін  

Управління Афінами у V-IV ст. до н. е. здійснювали народні збори, рада 

п'ятисот - буле, судові органи - ареопаг (до реформи 462 р.) i гелiея, а також виборні 

посадові особи (стратеги, архонти).  

Народні збори. У них могли брати участь лише повноправні громадяни, тобто 

ті, які походили від шлюбу афінянина та афінянки. Особи, які народилися від 

змішаних шлюбів, іноземців, рабів, а також жінки, не брали участі у народних 

зборах. Правлячі кола Афін суворо стежили за тим, щоби збори відвідували лише ті, 

хто мав право. Для цієї мети залучали поліцейських i наглядачів, які мали списки 

повноправних громадян.  

Розгляд кожної справи народними зборами починався з оголошення 

попереднього висновку, підготовленого радою п'ятисот. У разі згоди зборів із 

висновком справа вважалася вирішеною відповідно до пропозиції ради, інакше - 

починалося обговорення (дебати). Виступити на зборах міг кожний учасник, але 

найчастіше промови виголошували професійні політики - демагоги. Після 

закінчення дебатів формулювали пропозиції. Однак голова не ставив на голосування 

пропозиції, які він уважав незаконними, i міг навіть, посилаючись на незаконність 

пропозиції, порушити судове переслідування її автора. Голосували на зборах 

підняттям руки. Закрите голосування за допомоги черепків, бобів, камінчиків 

проводилося лише щодо остракiзму, винесення судових вироків тощо.  

Постанови народних зборів поділялися на закони (що встановлювали загальні 

норми) i псефiзми (які стосувалися приватних питань).  

Для прийняття законів було встановлено складну процедуру.  

Так, на перших народних зборах нового року можна було внести пропозиції 

про зміну чинних законів i видання нових. Питання про доцільність таких 

пропозицій вирішували народні збори відкритим голосуванням. Далі громадянин, 

який вніс пропозицію, подавав її до ради п'ятисот. Після цього законопроект 

надходив на розгляд народних зборів (або не надходив) i водночас виставлявся для 

загального огляду на одному з афінських майданів.  
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Народні збори визначали п'ять офіційних захисників попередніх законів - 

синдиків. Розгляд кожного законопроекту відбувався у формі судового процесу: той, 

хто пропонував новий закон, виступав у ролі обвинувача старого закону, а синдики - 

у ролі захисників. Якщо пропозиція визнавалася незаконною, шкідливою для народу 

Афін, то її автор піддавався грошовому штрафові, а іноді навіть страті. У разі 

схвалення закон надходив до гелiеї, де підлягав остаточному розгляду в колегії 

фесмофетiв.  

Рада п'ятисот була вищим адміністративним органом Афінської держави. 

Вона поділялася на 10 комісій для зручності ведення справ. Засідання ради 

протоколювалися. Були архіви, де зберігалися протоколи і рішення.  

Із судових органів найдавнішим був ареопаг, який розглядав справи про 

умисні вбивства. Для розгляду кримінальних справ існувала також колегія 

одинадцяти. Їй були підсудні справи розбійників, нічних злодіїв, кишенькових 

крадіїв, викрадачів громадян тощо.  

Геліея була першою інстанцією з найважливіших судових справ i 

апеляційною інстанцією у справах, вирішених іншими судами.  

Основні принципи діяльності посадових осіб в афінській державі були такими: 

а) платність; б) колегіальність (тільки стародавні посади залишилися 

одноособовими - архонт, базилевс); в) відсутність ієрархічної градації між посадами 

(за винятком військового управління); г) підзвітність усіх посадових осіб.  

Слід зауважити, що афінська демократія пережила дві кризи під час війни зі 

Спартою, яка почалася 431 р. до н. е. i тривала 27 років.  

 

Основні риси права Афін  

Невдоволення народу призвело до Кiлонової смути у 30-х роках VII ст.  

Першою серйозною поступкою афінської аристократії (евпатридiв) було 

видання писаних законів. У 621 р. одному з архонтів - Драконтовi - було доручено 

переглянути i записати чинне звичаєве право. Так виникли Драконтовi закони. 

Згідно з переказами, ці закони відзначалися надзвичайною жорстокістю, за що 

увійшли в історію як «драконівські закони». «Закони Драконта написані не 



49 

 

чорнилом, а кров'ю» - так характеризували їх греки. Стратою каралися навіть такі 

проступки, як ледарство i крадіжка овочів. Розповідали, що коли запитали самого 

законодавця, чому він майже за вcі злочини призначає страту, Драконт нібито 

відповів, що незначні проступки, на його думку, заслуговують цього покарання, для 

значних же він не міг придумати більшого. Особливо суворою була кара за 

порушення прав приватної власності - крадіжки, підпали, а також за вбивство. Kpiм 

страти, у законах Драконта було встановлено й інші види покарання: безчестя, 

вигнання та штрафи, обчислювані биками.  

За всієї жорстокості й технічної недосконалості закони Драконта мали велике 

історичне значення хоча б тому, що деякі їхні статті були спрямовані проти кровної 

помсти. Це свідчило про перемогу рабовласницького демократичного ладу над 

родовим ладом. Крім того, писане право сприяло упорядкуванню майнових 

відносин. 

Законодавством Солона закони Драконта (за винятком тих, що передбачали 

відповідальність за вбивства) було скасовано. 

Злочини і покарання за афінським правом. Значне місце в каральній 

політиці Афін посідали державні злочини: державна зрада, обман народу, образа 

богів, внесення протизаконних пропозицій до народних зборів тощо. 

У поняття державної зради входив замах на існуючий лад, коли дії винного 

створювали серйозну небезпеку для держави і державного устрою. Покаранням за 

цей злочин була страта. 

У деяких випадках поняття державної зради збігалося з поняттям «обман 

народу». «Обман народу» міг проявитися в «нечесній» поведінці оратора у 

народних зборах. Так, Мальтіад після невдалого походу на Парос був 

обвинувачений в обмані народу і засуджений до сплати значного штрафу. 

Неправдивий донос у справах про політичні злочини давав підставу 

притягнути донощика до відповідальності за обвинуваченням у сикофантії. 

Правопорушення у царині сімейних відносин переслідувалися в одних 

випадках у приватному порядку, а в інших - у порядку державного обвинувачення. 

Злочином уважалося погане поводження дітей з батьками, опікуна - з сиротами, 
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батьків - із дітьми, спадкоємцями. Зрада дружини давала чоловікові право убити її 

на місці. Якщо ж чоловік не вчинив розправи, проти жінки могла бути порушена 

кримінальна справа судом. Проте якщо обвинувачення у зраді виявлялося 

безпідставним, чоловіка можна було обвинуватити у необґрунтованому притягненні 

до відповідальності. 

Злочинами проти особи, крім убивства, вважалися нанесення ударів, лайка, 

обмова, образа тощо. Умисне заподіяння ран зазвичай каралося вигнанням із 

конфіскацією майна. 

Покарання за вчинення крадіжки залежало від того, чи був злодій захоплений 

на місці крадіжки. Якщо був захоплений - його можна було ув'язнити, а якщо це 

трапилося вночі - навіть убити. 

Загалом, покарання за злочини в Афінах були такими: за найбільш серйозні, 

зокрема державні, злочини призначалася смертна кара (засудженому надавалося 

право прийняти отруту). Іноді пропонували на вибір меч або мотузку. У деяких 

випадках злочинців продавали в рабство. Так учиняли, наприклад, із професійними  

злочинцями.   Традиційними   покараннями,   що  застосовувалися до вільних 

громадян, були штрафи й конфіскації, а до рабів - тілесні покарання. Широко 

використовувалося безчестя - атимія, яка полягала у позбавленні окремих 

політичних прав і супроводжувалася конфіскацією майна. Іноді атимія означала 

повне позбавлення прав, зокрема права звертатися зі скаргою до суду. Позбавлення 

волі застосовувалося лише як запобіжний захід — із метою попередження втеч. 

Судочинство. Справа порушувалася за заявою потерпілого, його законного 

представника чи будь-якого іншого повноправного громадянина (незалежно від 

того, чи були порушені його особисті інтереси). 

Перший процес можна було припинити, не доводячи справи до кінця. Якщо ж 

розпочався другий процес у цій же справі, то його належало довести до вирішення. 

За порушення цієї вимоги передбачався штраф у розмірі 1000 драхм. 

Процес за заявою потерпілого починався з внесення ним судового мита. 

Виклик обвинувачуваного або відповідача до суду проводився обвинувачем 

(позивачем). У суді заслуховували показання свідків, давали судові клятви, сторони 
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подавали всі необхідні документи. Жінки й неповнолітні не могли свідчити. 

Характерним для Афін було те, що раби не допускалися як свідки, але допитувались 

із застосуванням катувань (биття батогами, підвішування, заливання носа оцтом). 

У деяких справах, зокрема про несплату податків або мита, порушення правил 

торгівлі хлібом, заявник одержував частину конфіскованого майна. Ця вигода 

спонукала окремих афінян спеціалізуватися на доносах. Їх називали сикофантами - 

професійними донощиками і шпигунами. 

 

§ 3. Держава та право Спарти 

 

Держава Стародавньої Спарти виникла у IX ст. до н. е. Вона являла собою 

поліс - державу-місто. Спарта змогла об'єднати навколо себе інші міста Південної 

Греції й утворити Пелопоннеський союз. Розширення території через захоплення 

чужих земель поставило перед спартанською общиною нові завдання. Необхідно 

було створити такі органи влади, які могли б діяти в нових умовах. У результаті 

було винайдено своєрідне поєднання сильної, терористичної за методами, державної 

влади зі збереженням органів первіснообщинного ладу. У цьому полягає головна 

особливість держави Стародавньої Спарти. 

Рабовласників Спарти постійно непокоїла одна проблема: як нечисленній 

меншості імущих громадян утримати в покорі численне поневолене населення. У 

VIII-VI ст. до н. е. близько 9 тис. сімей рабовласницької аристократії (спартіатів) 

тримали під своєю владою 250 тис. поневоленого населення. Це змушувало 

спартіатів організовувати військово-фізичне виховання молоді, яку готували для 

придушення внутрішніх ворогів - рабів. 

 

Суспільний лад Спарти 

На відміну від Афін Спарта була землеробською общиною. 

Повноправними громадянами вважалися спартіати. Вони мали громадянські 

та політичні права, наділялися земельними ділянками, що їх обробляли інші люди - 

ілоти. Вільному громадянинові Спарти заборонялися ремесла і торгівля - ці заняття 
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призначалися для невільних людей. Головним заняттям спартіата була військова 

справа, у вільний час - бенкети, полювання та спорт. 

Завдяки особливій системі виховання своїх громадян Спарта досягла високої 

військової могутності. З семи до двадцяти років хлопчики навчалися військовому 

мистецтву, а в тридцять років могли одружуватися. 

Обмеженими правами у Спарті користувалися періеки. Вони були особисто 

вільними і правоздатними у цивільних відносинах (могли набувати власність, 

укладати угоди), у більшості своїй ремісникували і торгували, оскільки їм було 

відведено малородючі землі. Періеків призивали до армії як важкоозброєних воїнів 

(спорядження вони купували за власний рахунок). Але періеки не мали політичних 

прав. Спартіати їм не довіряли і тому встановили постійний контроль з боку 

держави. Для цього були засновані спеціальні посади гармостів. У випадку 

непідкорення періеків до них застосовували методи позасудової розправи. 

Становище ілотів мало багато особливостей, що відрізняло їх від рабів 

античного суспільства. Ілоти несли військову службу в армії як легкоозброєні воїни. 

Ілот не був власником землі, але мав своє господарство і власні знаряддя праці. Він 

працював на ділянці, наданій державою спартіату, і змушений був сплачувати 

оброк, який складав 50% зібраного врожаю (зерна, олії). Ілоти становили власність 

держави. Проте спартанець, у розпорядженні якого був ілот, міг його вбити або (з 

дозволу влади) відпустити на волю, передати іншому спартіатові. Заборонялося 

лише продавати ілотів за межі держави. 

Кількість ілотів набагато перевищувала загал спартіатів. Своє панування над 

ілотами спартанці підтримували методами жорстокого терору. Не обмежуючись 

стратами окремих ілотів, вони час від часу чинили масові вбивства найбільш 

сильних і сміливих ілотів (криптії — тренувальні уроки для молоді). Терором 

керували спеціальні посадові особи - ефори. Щорічно вони оголошували війну 

ілотам, намагаючись виправдати нелюдську розправу над ними. 

 

Державний лад Спарти 

Спарта була взірцем рабовласницької аристократичної республіки. Вищими 
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органами влади були два царі, рада старійшин (герусія), народні збори (апела) та 

ефори. 

Два царі — це, очевидно, результат об'єднання двох племен, кожне з яких 

зберегло свого вождя. Царям належала верховна жрецька і судова влада, яку згодом 

було обмежено. Панівна верхівка Спарти прагнула не допустити утворення сильної 

одноособової влади. Тому навіть у військових походах царі перебували під наглядом 

ефорів. 

Загалом царі були оточені пошаною. Проте кожні вісім років ефори проводили 

гадання по зірках (своєрідну атестацію царя). Якщо зірки, на їхню думку, 

показували несприятливу ситуацію, тобто, якщо цар ставав небажаним, то проти 

нього порушувалося судове переслідування, яке могло призвести навіть до 

позбавлення влади. 

Другим за значенням органом у спартанській державі була рада старійшин - 

герусія. Вона складалася з найвизначніших представників панівного класу. До 

складу герусії входили обидва царі та 28 членів, обраних народними зборами з 

громадян, які досягли 60-літнього віку. 

Герусія готувала питання для обговорення на народних зборах. Якщо народні 

збори приймали небажане рішення, вона мала право накласти на це рішення вето - 

заборону. Крім того, герусія розглядала кримінальні справи про державні злочини, а 

також справи про відповідальність царів. 

Народні збори вирішували питання війни і миру, підтримували відносини з 

іншими державами; обирали вищих посадових осіб (ефорів, геронтів) і послів; 

вирішували, кому з двох царів йти у похід; розглядали питання про надання або 

позбавлення громадянства; здійснювали судочинство у справах про посадові 

злочини. У народні збори допускалися всі повноправні громадяни (спартіати), які 

досягли 30-літнього віку. Збори скликалися раз на місяць. В разі потреби скликали 

надзвичайні збори. 

Зазначимо, що народні збори ніколи не посідали провідного місця в системі 

державних органів Спарти. Найвища влада належала невеличкій кількості громадян 

- представникам знаті. Так, найпомітнішу роль в управлінні Спартою відігравали 
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ефори (п'ять осіб), які щорічно обиралися народними зборами. Їхня влада 

поширювалася навіть на царів. Ефори скликали народні збори і раду старійшин, 

керували діяльністю цих органів, а також мобілізацією війська, зовнішніми 

відносинами. Вони порушували перед народними зборами питання про війну і мир 

(до того ж робили це без згоди царя, а іноді - проти його волі). Ефорам належала 

також поліцейська влада. Важливим їх обов'язком був нагляд за діяльністю 

посадових осіб, щорічні перевірки звітів. Ефори могли звільнити будь-якого 

посадовця, притягнути його до відповідальності. Самі ефори звітували про свою 

діяльність лише своїм наступникам. 

Слід зауважити, що в утворенні спартанської держави велику роль відіграли 

завоювання. Спартіати багато уваги приділяли організації армії. Усі спартіати віком 

від 20 до 60 років, а також періеки були зобов'язані нести військову службу як 

важкоозброєні воїни. Військо поділялося на 12 рядів (лохів): по 500 воїнів у 

кожному. У складі армії була кіннота - триста вершників - своєрідна гвардія. 

Судові функції у Спарті виконували ефори та герусія. На війні як судді 

виступали царі. 

 

Основні риси права Спарти 

Тривалий час у Спарті діяв звичай. Потім з'явилися закони. Вони 

закріплювали, передусім, безправне становище ілотів і охороняли майно спартіатів. 

Найбільш відомі закони Лікурга, що були спрямовані на забезпечення 

єдності спартіатів, попередження деспотії. Відповідно до цих законів, будинок 

спартіата мав бути побудований скромно. Не дозволялося прикрашати житло 

ліжком на срібних ніжках і розкішним покривалом. Заборонялися золоті й срібні 

монети. Гроші наказувалося чеканити у вигляді великих і важких монет, щоб 

ускладнити їх накопичення. На думку законодавців, ці заходи мали відбити бажання 

красти і брати хабарі. Гроші, набуті в нечесний спосіб, не можна було сховати. 

Норми кримінального права вказували лише на ті діяння, вчинення яких було 

караним. Як види покарання застосовувалися страта (скинення зі скелі, задушення), 

вигнання, штрафи, атимія (позбавлення прав). Атимія призначалася за боягузтво на 
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війні, зокрема щодо тих, хто втік із поля бою або здався у полон. 

Отже, одна з держав Стародавньої Греції - Афіни - являла собою взірець 

рабовласницької демократії, а інша - Спарта - своєрідної рабовласницької 

аристократії з пережитками первіснообщинного ладу. Ці могутні держави 

помітно вплинули на розвиток інших грецьких полісів. Неоціненне значення мала 

культура Стародавньої Греції для європейської цивілізації.  

 

Ключові терміни і поняття 

Апела - у Стародавній Спарті - народні збори усіх повноправних громадян. 

Ареопаг - найдавніший орган державного управління Афін, який складався з 

представників аристократії. З VI ст. до н.е. А. втратив функції управління та став 

однією із судових інстанцій. 

Архагет - вища посадова особа у Спарті. Двох А., що очолювали державу 

інколи називали царями. Влада їх була спадковою, а положення  достатньо високим. 

Вони одержували велику частину військової здобичі, були вищими жерцями, 

воєначальниками, здійснювали судочинство, але могли бути відсторонені від влади.  

Архонт (гр. - начальник, правитель) - вища посадова особа у давньогрецьких 

полісах. У VII ст. до н.е. сформувалася колегія 9 архонтів. Після реформ Солона А. 

втратили політичне значення, але виконували різні державні справи, а їхні посади 

вважалися почесними. 

Базилевс - у стародавніх греків - глава племені, союзу племен, воєначальник, 

верховний суддя і верховний жрець. Б. вважався першим серед рівних і діяв 

найчастіше не одноосібно, а разом з іншими керівниками родоплемінної організації. 

Б. - також епітет, що використовувався для характеристики царів. 

Військова демократія - організація влади у стародавніх суспільствах при 

переході від первіснообщинного до рабовласницького ладу. Ознаки В.д.: влада 

належить вузькому колу старійшин-воєначальників, зберігаються родоплемінні 

ради, до складу яких входять усі чоловіки-воїни, що приймають найважливіші 

рішення. 

Геліея - виший судовий орган в Афінах, створений у VIII-VІ ст. до н.е. Г. 
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складалася з 6 тис. суддів, які обиралися за жеребом на 1 рік із громадян, що досягли 

30 років. Г. була судом першої інстанції у справах про державні злочини і 

зловживання посадових осіб, а також апеляційною інстанцією,  мала право 

відхиляти законопроекти, прийняті народними зборами.  

Геомори - стан землевласників і селян у Стародавніх Афінах, що сформувався 

в результаті реформ Тесея. Разом із деміургами Г. становили більшість вільного 

населення і у VI ст. до н.е. формували демократичні органи влади.  

Герусія (Рада геронтів) - рада старійшин у Спартанській державі, що 

складалася з 30 членів (28 геронтів і 2 архагети). Г. мала необмежену компетенцію, 

могла навіть відміняти рішення народних зборів, керувала усіма фінансовими, 

військовими, судовими справами, заслуховувала звіти ефорів, виносила вироки про 

страту, вигнання з країни, позбавлення цивільних прав, порушувала судове 

переслідування спартанських царів (архагетів). 

Деміурги (гр. - ремісники) - у Стародавній Греції - категорія вільних 

громадян, що займалися якою-небудь діяльністю за винагороду (матроси, рибалки, 

дрібні ремісники, торговці, лікарі, будівельники, художники). Д. відсторонялися від 

безпосереднього управління державою. Після реформ Тесея, Д. продовжували брати 

участь тільки у народних зборах. 

Демос (гр. - народ) - у Стародавній Греції включав селян, ремісників, 

торговців, моряків та інших простолюдинів. 

Драконтові закони були прийняті в Афінах у VII ст. до н.е. Їх упорядником 

був архонт Драконт. Д.з. скасовували кровну помсту, запроваджували нові правила 

судочинства, закріплювали непорушність права приватної власності. З.д. є символом 

жорстокості. Будь-яке зазіхання на приватну власність, навіть крадіжка овочів, 

каралися стратою.  

Евпатриди – шляхетні - родова землевласницька знать у Стародавніх Афінах, 

якій за реформами Тесея належало виключне право займати публічно-владні посади. 

З числа Е. обиралися архонти, формувався ареопаг.  

Еклесія - народні збори у давньогрецьких полісах, зокрема в Афінах, вищий 

орган державної влади, у якому брали участь усі громадяни полісу. На Е. 
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приймалися закони, укладався мир, оголошувалися війни, ратифікувалися угоди, 

заслуховувалися звіти посадових осіб, вирішувалися інші державні справи й 

обговорювалися питання громадського життя.  

Закони Лікурга - у Стародавній Спарті - низка важливих соціальних реформ 

ймовірно VIII ст. до н.е., що приписуються легендарному законодавцю Лікургу. У 

З.л. передбачався поділ землі з прикріпленими до неї ілотами між спартіатами, 

створення герусії, апели, запроваджувалися суворі правила життя спартіатів. З.Л. 

мали забезпечити єдність спартіатів шляхом стримування майнового розшарування і 

організації спільного панування спартіатів над завойованим населенням, 

насамперед, над ілотами.  

Ілоти - підкорене землеробське населення у Стародавній Спарті. І. були 

прикріплені до земельних ділянок, розподілені між спартіатами і віддавали їм 

близько половини врожаю. Вони самостійно господарювали, розпоряджалися 

частиною врожаю, яка їм залишалася, самі не були товаром і мали сім'ї. І. брали 

участь у війнах в якості легкоозброєних воїнів, могли викуповуватися на свободу. 

Проте спартіату не заборонялося убити І. 

Колегія дев'яти архонтів - колегіальний державний орган Стародавніх Афін, 

що відав військовими і судовими справами, контролював найважливіші релігійні 

церемонії і святкування, визначав порядок розгляду судових справ.  

Колегія десяти стратегів - очолювала військову організацію Афінської 

держави, проводила набір війська, військове фінансування, розпоряджалася 

військовою здобиччю. 

Колегія ефорів (наглядачів) - один із вищих органів влади Спартанської 

держави, що складався із п'яти вільних громадян, обраних на 1 рік народними 

зборами. К.е. контролювала діяльність усіх посадових осіб, у тому числі царів. 

Ефори скликали і головували на засіданнях апели і герусії, а також виконували інші 

контрольні та наглядові функції.  

Метек - вільна людина в Стародавніх Афінах, найчастіше іноземець, що не 

мав правого статусу громадянина. 

Остракізм ("суд черепків") - у Стародавніх Афінах - вигнання з країни за 
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рішенням народних зборів на 10 років без конфіскації майна кожного, хто набував 

надмірного впливу і становив загрозу для держави та демократії. 

Періеки - категорія вільних, але неповноправних громадян Спартанської 

держави. П. займалися ремеслом і торгівлею, користувалися цивільними правами, 

зобов'язувалися служити в армії в якості важкоозброєних воїнів, але не допускалися 

до участі у державних справах.  

Поліс - особлива форма рабовласницького суспільства та держави у 

стародавніх Греції та Італії. П. визначається як місто-держава, що складається з 

міста та територій, що його оточували.  

Рабство класичне - різновид рабства, притаманний Стародавнім Греції та 

Риму. При Р.к. кількість рабів у державі є значною. Раби зайняті у всіх сферах 

виробництва, як правило, не мають жодних прав, поширеною є работоргівля. 

Рада п'ятисот (буле) - у Стародавніх Афінах - вищий орган управління, який 

включав по 50 чоловік від кожної з 10 афінських філ, обраних за жеребом на 1 рік з 

числа громадян, які досягли 30 років. До компетенції Р.п. належали підготовка і 

ведення роботи народних зборів, дипломатія, фінанси, регулювання торгівлі, нагляд 

за арсеналом, флотом, контроль посадових осіб.  

Рада чотирьохсот - вищий орган управління Афінської держави, що 

формувався шляхом виборів із громадян перших трьох розрядів - по 100 чоловік від 

кожної філи на 1 рік.  

Республіка (лат. - суспільна справа) - форма правління, при якій верховну 

владу здійснюють органи, що обираються населенням. Історичними різновидами 

рабовласницької республіки є Р. аристократична (Спарта, Рим) і Р. демократична 

(Афіни). 

Реформи Клісфена - у Стародавніх Афінах проведені у 509 р. до н.е. з 

ініціативи політичного діяча Клісфена. Замість 4 племінних філ були утворені 10 

територіальних філ, що поклало кінець родовому поділу населення. Кожна філа 

зобов'язувалася сформувати підрозділ піхоти, вершників і спорядити 5 військових 

кораблів. Замість Ради чотирьохсот була створена Рада п'ятисот. З ім'ям Клісфена 

пов'язане запровадження остракізму. 
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Реформи Солона. Солон, обраний у 594 р. до н.е. першим архонтом 

Афінської держави, скасував боргове рабство, запровадив Раду чотирьохсот і 

геліею, провів уніфікацію мір і ваги, зміну грошової системи, підсилив роль 

народних зборів, зменшив і конкретизував повноваження ареопагу та колегії 

архонтів, підсилив покарання за політичні злочини. Цензова Р.С. була спрямована 

на знищення спадкових привілеїв знаті. Солон розділив усіх громадян на 4 розряди 

за майновою ознакою.  

Реформи Тесея - низка державно-правових і станових перетворень у VIII-VІІ 

ст. до н.е. в Афінах, що приписуються легендарному царю Тесею, ймовірно Х ст. до 

н.е. Усі вільні люди були згруповані за професійно-корпоративною ознакою у три 

стани: евпатридів, геоморів і деміургів, кожному з яких визначалися права, привілеї 

й обов'язки. Було здійснено об'єднання племен (синойкізм), створена міжплемінна 

рада, загальноафінські народні збори, створені ареопаг і колегія архонтів.  

Синойкізм - у Стародавніх Афінах - процес об'єднання (частково 

добровільного, частково насильницького) усіх родових общин Аттики в єдиний 

поліс. Скасовувалися старі родові органи управління.  

Сисахвія - реформа, здійснена у VI ст. до н.е. Солоном, за якою повністю 

скасовувалося боргове рабство. Проданих у рабство за борги викуповувала держава. 

Заборонявся самозаклад боржника.  

Спартіати - повноправні громадяни Спартанської держави. У ІХ-VIII ст. до 

н.е. С. завоювали територію сусідніх племен, перетворивши їх населення на 

поневолених ілотів і особисто вільних, але неповноправних громадян - періеків. 

Життя С. відрізнялося крайнім аскетизмом, постійною підготовкою до війни. 

Тиранія - своєрідна форма правління у деяких грецьких полісах, що 

характеризується одноособовою владою правителя, установленою насильницьким 

шляхом, зниженням ролі виборних демократичних органів. Тирани проводили 

заходи щодо поліпшення положення демосу, розвитку землеробства, ремесла і 

торгівлі, суспільних відносин і держави.  

Фети - у Стародавній Греції - особисто вільні селяни-общинники, які 

належали до нижчого прошарку населення, батраки з числа знедолених общинників.  
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Філи - у Стародавній Греції родоплемінні об'єднання, пізніше територіальні 

округи. 

Фратрія (букв. братерство) - у Стародавній Греції - сукупність кількох родів. 

 

Контрольні питання по темі 

1. Назвіть етапи становлення держави в Стародавніх Афінах. 

2. Охарактеризуйте роль реформ Солона у формуванні демократичної республіки в 

Афінах. 

3. У чому полягає особливість суспільного устрою Спарти?  

4. Які категорії населення Стародавньої Спарти не мали політичних прав?                             

5. Який вплив мали Закони Лікурга на розвиток Стародавньої Спарти? 
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РОЗДІЛ 4 

ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОГО РИМУ 

 

§ 1. Царський період 

 

Історичне значення римської держави та римського права важко перебіль-

шити. Невеличка держава перетворилась у світову імперію і стала зразком 

рабовласницького типу держави і права. 

Професор Рудольф Єрінг (Німеччина) у книзі «Дух римського права на 

різноманітних щаблях його розвитку» дав блискучу за формою оцінку історичної 

ролі держави та права Стародавнього Риму: «Рим тричі диктував світові свою волю, 

тричі створював єдність народів. Вперше ця єдність дістала свій вияв у римській 

державі, вдруге – у римо-католицькій церкві, втретє – в результаті рецепції – у 

праві». 

Періодизація історії Риму. В історії розвитку римської держави вирізняють 

три періоди: царський (VIII-VI ст. до н. е.); період республіки (VI-І ст. до н. е.) та 

період монархії (І ст. до н. е. – V ст. н. е.). Своєю чергою, період монархії поділяють 

на два етапи: принципат і домінат. 

Царський період – це період розкладу первіснообщинного ладу та формування 

рабовласницької держави. Поштовхом до руйнації родового ладу стало загострення 

суперечностей передусім між двома такими суспільними групами, як патриції та 

плебеї. У цьому полягала особливість утворення римської держави. 

Повноправними громадянами Риму були патриції. Римська община 

налічувала 300 патриціанських родів. Кожні десять родів складали курію – 

об'єднання дорослих чоловіків-воїнів. Десять курій складали трибу (плем'я). Саме з 

трьох племен (латини, етруски і сабіни), за легендою, і утворився римський народ. 

Патриції – це родова аристократія, яка мала найбільше прав. Наприклад, лише їм 

належало виняткове право користуватися землею римської общини та здійснювати 

державну владу. 

Значну частину населення Риму становили плебеї. Вони були особисто 
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вільними, займалися торгівлею і промислами. Але, незважаючи на економічну 

незалежність, плебеї були позбавлені політичної влади: не могли брати участі в 

управлінні справами римської общини, не мали доступу до общинної землі. Плебеї 

прагнули зрівняння у правах із патриціями. Перевага плебеїв була у тому, що вони 

складали основу римської армії, мали таку саму військову виучку, як і патриції. І 

Рим не міг здійснювати масштабні військові дії без участі плебеїв. 

Вищими органами управління Риму в «період царів» були сенат, цар і 

народні збори (куріатні коміції). 

Очолював римську общину виборний цар (рекс). Він був воєначальником, 

верховним жерцем, чинив суд у справах про зраду, заколот та інші злочини, які 

вважалися публічними. Але у вирішенні найважливіших питань цар повинен був 

рахуватися з сенатом. 

Сенат складався зі старійшин патриціанських родів і мав великий вплив на 

царя і народні збори. 

Куріатні коміції – народні збори по куріях – обирали всіх посадових осіб, і 

зокрема царя, обговорювали пропозиції сенату, оголошували війну (мир укладав 

сенат). 

Істотну роль відігравали жрецькі колегії авгурів, понтифіків і феціалів. Авгури 

давали свої висновки про діяльність посадових осіб на підставі усіляких знаків, 

ворожінь (за польотами птахів, явищами природи тощо). Понтифіки охороняли 

звичаї, а згодом і звичаєве право. Голова колегії понтифіків міг засуджувати до 

страти за сакральні злочини (наприклад, за порушення обітниці). Феціали 

здійснювали акт оголошення війни: кидали закривавлений спис на територію 

ворога. 

Перехід від родової організації суспільства до державної завершили реформи 

царя Сервія Туллія (VI ст. до н. е.). Найголовніше значення реформ полягало в 

тому, що було запроваджено нову класифікацію населення – не за належністю до 

родової аристократії (патриціїв), а за майновим цензом. 

Усіх вільних чоловіків (і патриціїв, і плебеїв) було поділено на шість розрядів. 

Кожен розряд, за винятком шостого, виставляв певну кількість центурій (військових 
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сотень): перший розряд (найзаможніші) виставляли 80 центурій; другий, третій і 

четвертий розряди – по 20 і 22, а п'ятий – 30. Шостий розряд складався з 

найбідніших громадян – пролетарів. Вони військових сотень не утворювали. Але 

існували також 18 центурій вершників. Загалом налічувалося 193 центурії. Усі 

центурії поділялися на молодші і старші. Молодші складалися з громадян віком від 

17 до 46 років (вони першими йшли на війну), старші об'єднували чоловіків віком 

45-60 років – то був резерв. Кожні п'ять років переоцінювалося майнове становище 

римських громадян і, відповідно, перерозподілялися розряди. 

В результаті цієї реформи з'явився новий різновид народних зборів – 

центуріатні комісія (збори військових сотень), які поступово відтіснили на другий 

план куріатні коміції. При вирішенні питань центуріатними коміціями кожна 

центурія мала один голос. Оскільки із 193 центурій 98 представляли перший розряд 

і вершників, то найбагатші завжди мали перевагу. Саме тому Римська республіка 

вважалася аристократичною. 

Крім того, за реформою Сервія Туллія, було проведено новий територіальний 

поділ на округи, які зберегли лише назву – триби. Спершу було 4 міські триби і 16 

або 17 сільських. Передусім, поділ на триби призначався для обліку землі. Кожна 

триба мала виборного голову, який визначав майнову спроможність громадян, що 

проживали на території округу, і контролював збір податків. З'явився і ще один вид 

народних зборів – трибутні коміції. 

Завдяки реформі плебеї дістали право брати участь в оновлених народних 

зборах – центуріатних і трибутних коміціях. 

 

§ 2. Період республіки 

 

У 509 р. до н. е. у Римі встановилася аристократична республіка, яка 

проіснувала понад 500 років, природно, видозмінюючись, що було обумовлено 

розвитком рабовласницького способу виробництва. 

У V-ІV ст. до н. е. плебеї досягли значних успіхів у зміцненні свого 

становища. Вони вибороли право висувати свого представника - народного трибуна 
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- для захисту власних інтересів у народних зборах. Один із римських консулів був із 

загалу плебеїв. Найактивнішу участь взяли плебеї і у створенні першого зводу 

законів римського народу - Законів XII таблиць. 

Державний устрій Римської республіки. Центральними органами влади 

були народні збори (куріатні, центуріатні і трибутні коміції), сенат і магістратури. 

Народні збори скликалися з ініціативи магістратів. Головним різновидом 

народних зборів були центуріатні коміції. Вони обирали найвищих посадових осіб, 

приймали закони, запропоновані цими посадовцями, а також мали судову владу у 

справах про обвинувачення в найтяжчих злочинах, за які передбачалася смертна 

кара. 

Трибутні коміції (збори по трибах) були двох видів: патриціансько-

плебейські і тільки плебейські. Постанови спільних зборів називалися 

«популісцита», а плебейських - «плебісцита». Загалом, постанови народних зборів 

мали затверджуватися сенатом. 

Збереглися також збори по куріях (куріатні коміції), але вони втратили своє 

значення. 

Важливу роль у римській державі відігравав сенат. Спочатку сенат складався 

лише з римської аристократії - патриціїв. Тому Римська республіка називалась 

аристократичною. Лише з 444 р. до н. е. до цього органу було допущено плебеїв. На 

початку періоду республіки сенаторів призначали консули, а з IV ст. до н. е. їх стали 

визначати за списками представників знатних родів цензори. 

До ІІІ ст. до н. е. сенат затверджував рішення народних зборів, відав 

фінансами, дипломатичними відносинами, здійснював загальне управління 

провінціями, вирішував питання про заходи безпеки в разі виникнення зовнішньої 

загрози, надавав надзвичайні повноваження диктаторові. Скликали сенат і 

головували в ньому консули, претори, диктатори, а з середини IV ст. - і плебейські 

трибуни. 

Магістрати — посадові особи, які здійснювали управлінські та судові 

функції. Найважливішими принципами організації діяльності магістратів були: 

виборність, колегіальність, терміновість, відповідальність перед народом та 
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безоплатність служби. Обиралися магістрати на один рік. За виконання своїх 

обов'язків вони не одержували платні, оскільки вважалося, що «не можна брати 

винагороду за службу батьківщині». 

Магістрати поділялися на ординарні (консули, претори, цензори тощо) та 

екстраординарні (диктатор). 

Найвищими ординарними магістратами були два консули. Вони керували 

набором до армії, призначали командування, розпоряджалися військовими 

трофеями, укладали перемир'я з ворогом. 

Претори були помічниками консулів. Спершу вони заміщали консулів за їх 

відсутності у Римі та виконували обов'язки з охорони громадського порядку, їм 

підпорядковувалася поліція. Згодом головною діяльністю преторів стало 

керівництво правосуддям. 

Цензори встановлювали майновий ценз громадян, розподіляли по трибах, 

розрядах, центуріях, а також мали право призначати покарання за аморальну 

поведінку. 

Едили (їх було четверо) виконували поліцейські функції. 

До обов'язків квесторів входило попереднє слідство у кримінальних справах, 

відання державною скарбницею, зберігання державного архіву. 

Плебейські трибуни скликали плебейські народні збори, брали участь у 

засіданнях сенату, могли накладати вето (заборону) на рішення сенату і магістратів. 

Особа плебейського трибуна була недоторканною. Але повноваження цього 

посадовця поширювалися лише в межах міста Рима. 

Нижчі магістрати виконували поліцейські функції, відали карбуванням монет 

тощо. 

Під час надзвичайних ситуацій у державі один із консулів призначався 

диктатором на строк не більше шести місяців. Влада диктатора була необмеженою, 

а посада ця вважалася екстраординарною. 

 

Правовий статус особи в Римі 

Римські юристи не мали відповідного сучасному поняттю визначення 
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правоздатності, хоча використовували саме цей термін. Вони вважали, що в окремих 

випадках правоздатність може наставати і до народження. Юрист Павло писав: «Хто 

перебуває в утробі, охороняється, немовби він перебуває серед людей, оскільки 

йдеться про вигоди самого плоду». Отже, якщо батько ще ненародженої дитини 

вмирав, то в розподілі спадщини враховувалася частка для ненародженого. 

Правоздатність у рабовласницькому Римі визначалася трьома станами 

(статусами): свободи, громадянства і сімейного стану. 

За статусом свободи люди поділялися на вільних і рабів. Статус свободи - 

головний правовий стан: є свобода - є певний мінімум прав, немає свободи - немає 

жодних прав. 

Стародавня римська держава від моменту виникнення і до загибелі була 

рабовласницькою. Спочатку рабство було патріархальним, згодом - класичним. Із 

розвитком виробництва посилювалась і експлуатація рабів. 

Раб уважався річчю. На думку Варрона (І ст. до н. е.), знаряддя праці бувають: 

1) неживими; 2) живими, які подають окремі звуки; 3) живими, які володіють 

людською мовою (раби). Отож, раб у Римі - знаряддя № 3, яке говорить. Це 

положення було відповідно відображено і в римському праві: «Вищий правовий 

розподіл суб'єктів полягає в тому, що всі люди або вільні, або раби», - стверджував 

Гай. Ульпіан уточнював: «Під кутом зору цивільного права раби вважаються 

ніким». 

Отже, римське право вважало рабство явищем нормальним. Навіть більше, 

посилення рабської залежності, закріплення безправного становища рабів, їх 

пригноблення та експлуатація - основа усієї правової системи Риму. 

На початку І ст. н. е. було прийнято постанову сенату, за якою всі раби, що 

перебували в будинку господаря на момент його вбивства, підлягали смерті. Тацит 

наводить приклад, коли за вбивство префекта рабами було страчено 400 рабів. 

Отже, суб'єктами права в Римі визнавалися лише вільні люди. 

Серед вільних найбільшою правоздатністю володіли, природно, римські 

громадяни. Спершу, в період ранньої республіки, все вільне населення поділялося на 

римських громадян і негромадян. Останні правовій охороні з боку римської держави 
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не підлягали. 

У подальшому за статусом громадянства населення поділялося на п'ять груп: 

римські громадяни, латини, перегрини, вільновідпущені та колони. 

Римський громадянин мав повну правоздатність у політичній, економічній і 

сімейній відносинах. Зміст правоздатності мав відображення навіть в імені. Повне 

ім'я римського громадянина складалося з п'яти частин: власного імені; 

найменування сім'ї або роду; імені батька в родовому відмінку; найменування 

триби, у складі якої громадянин брав участь у голосуванні на народних зборах; 

прізвиська або почесного імені, яке надавалося громадянинові за особливі заслуги 

перед державою. Наприклад, повне ім'я Цицерона було таким: Марк Тулій Мак 

Корнелій Цицерон, тобто ім'я - Марк, а Цицерон - почесне ім'я. 

Римське громадянство виникало насамперед із народженням дитини у 

законному шлюбі римських громадян. Крім того, римське громадянство могло бути 

надане іноземцеві за особливі заслуги перед римською державою. 

Латинами називалися найдавніші жителі Лаціуму та їхні нащадки, а в І ст. до 

н. е. - неіталійські общини, які дістали римське громадянство за особливими актами 

римської держави. Правове становище латинів істотно відрізнялося від правового 

становища римських громадян. Латини не могли служити в римських легіонах, 

обиратися на посади магістратів. Але латини могли легко набути римське 

громадянство, наприклад, переїхавши до Риму. Зрештою, це привело до різкого 

зменшення чоловічого населення в Лаціумі. Тому було встановлено, що латин, який 

переїжджає до Риму, зобов'язаний залишити на місці попереднього проживання 

чоловіче потомство. 

Перегрини - сусідні з Італією народи, підкорені Римом. Вони не оберталися в 

рабство, були підданими Риму, але не мали римського громадянства, а отже не 

володіли політичними правами. У сфері цивільно-правових відносин перегрини 

керувалися власним національним правом. В окремих випадках їм надавалося 

римське громадянство. 

На початку III ст. усі відмінності в правовому становищі різних категорій 

вільного населення втратили значення. У 212 р. н. е. на всіх підданих Римської 
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імперії було поширено статус римського громадянина. Залишилися тільки деякі 

обмеження. Так, іноземці, які прибували до римської держави, якщо вони не були 

підданими Риму (варвари, слов'яни, германці тощо), залишались у становищі 

перегринів, як і піддані Риму, що вчинили певні злочини. 

І, нарешті, третій статус - статус сім'ї. За ним населення римської держави 

поділялося на глав сімей та інших членів сімей. 

Статус міг змінюватися (римський громадянин обертався на раба, перегрин 

діставав статус римського громадянина тощо), тоді відповідно змінювався і обсяг 

прав. 

 

§ 3. Період монархії 

 

Установленню монархії в Римі передували періоди військові диктатури. 

Класова структура суспільства набувала яскраво вираженого станового  характеру. 

Суспільне становище передавалось у спадщину, кожен стан мав певні повинності. 

Перехідним етапом від республіки до монархії був принципат. 

Принципат - це політична система, що існувала у Римі з 27 р. до 284 р. і 

характеризувалася концентрацією всіх найважливіших важелів державного 

управління в руках принцепса («першого» сенатора). За часів принципату 

республіканські установи зберігалися, але втрачали колишнє значення. Майже всі 

головні магістратури очолював принцепс. Його обрання було формальністю. 

Фактично влада принцепса була спадковою. 

Значні зміни торкнулися поліції: охорона порядку в Римі покладалася на 

префекта міста, який призначався з сенаторів. У його розпорядженні перебували 

три, а згодом - шість когорт озброєних поліцейських. Нічна поліція і боротьба з 

пожежами були у віданні особливого префекта зі стану вершників. Поліцейські 

обов'язки виконували також місцеві муніципальні магістрати і правителі провінцій. 

Таємна поліція в період принципату була організована запровадженням 

посади фрументарія, який був на утриманні префекта. Головне його завдання - 

доносити владі про все. Були спеціальні агенти для виконання секретних доручень і 
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таємного нагляду. Схвалювалися доноси. Вони заохочувалися виплатою 25% майна 

засуджених за доносами. 

Тож монархія, прикриваючись республіканським вбранням, отримала назву 

принципату. 

Домінат (III-V ст. н. е.). Остаточний перехід до необмеженої монархії 

відбувся в період правління імператора Діоклетіана. За часів Діоклетіана імперію 

було поділено на дві частини - Східну і Західну, кожна з яких очолювалася 

імператором. Правда, єдність імперії зберігалася, оскільки законодавство вважалося 

єдиним для всієї імперії. Обидва імператори іменувалися Августами і обирали собі 

помічників, які називалися цезарями. Причиною розпаду римської держави була 

глибока економічна криза, яка послабила зв'язки різних частин величезної імперії. 

За цих умов неможливо було організувати ефективне управління всіма територіями. 

Діоклетіаном було започатковано реформи, спрямовані на централізацію 

римської держави. Передусім реформи торкнулися системи управління. Було 

введено новий адміністративно-територіальний поділ держави на діоцези та 

провінції. Відповідно реформувалася система управління, перетворюючись на 

бюрократичну та централізовану. Крім цього, було проведено грошову та податкову 

реформу, реорганізовано армію. 

Завершив ці реформи імператор Костянтин, об'єднавши імперські землі у 

великі адміністративно-територіальні одиниці - префектури. Він же заснував нову 

столицю імперії - місто Константинополь. 

Центральне управління імперією в період домінату зосередилося в руках 

імператора - домінуса («господаря»), воля якого була найвищим законом, а також 

підпорядкованого йому бюрократичного апарату. 

Остаточно втратили значення сенат і магістратури. Посади квесторів та едилів 

було скасовано. Консули і претори стали почесними посадами без реальної влади. 

Під час домінату керівником поліції всієї імперії став начальник імператорської 

канцелярії. 

Навала германських і слов'янських народів призвела до повного розпаду 

імперії. У 476 р. вождь німецьких найманців у Римі Одоакр скинув останнього 
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римського імператора Ромула Августуса. Це був кінець Римської імперії, античного 

рабовласницького суспільства, рабовласницької держави. 

 

§ 4. Право античного Риму 

 

Формування римського права відбувалось у тісному зв'язку з розвитком 

римської рабовласницької держави. Водночас римське право має власну 

періодизацію. Так, у його розвитку прийнято вирізняти три такі періоди: 

- докласичний (найдавніший) – VI-III ст. до н. е.; 

- класичний - III ст. до н. е. - III ст. н. е.; 

- посткласичний — III-VI ст. н. е. 

 

Римське право докласичного (найдавнішого) періоду 

Докласичний період розвитку римського права тривав протягом царського 

періоду держави у Римі та аж до середини періоду аристократичної республіки. 

Увесь цей час відбувався процес формування римського права. 

Джерелами права Риму найдавнішого періоду були правові звичаї, правові 

акти римських царів, сенату («сенатус-консульти»), магістратів, а також судові 

рішення і закони. 

Основним джерелом були правові звичаї. Тлумачили правові звичаї та 

наглядали за їх дотриманням жерці (понтифіки). Вони ж були першими суддями, 

складали судові календарі (визначали, коли можна проводити суд, а також ті чи інші 

юридичні дії), розробляли юридичні формули, зокрема формулювали позови. 

Важливе значення мала поява такого джерела права, як закон. Законами 

вважалися деякі постанови народних зборів, наприклад Закон Петелія, який 

скасував боргове рабство. 

Найважливіша подія найдавнішого періоду розвитку римського права - 

прийняття Законів XII таблиць - першого писаного права Риму. 

Створення цього нормативного акта можна вважати результатом боротьби 

плебеїв за свої права. Плебеї дуже страждали від свавілля жрецьких патриціанських 
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судів і вимагали запровадження писаного права, щоб судді керувалися точно 

визначеними нормами законів, а не звичаєвим правом і власним розсудом. 

Закони, прийняті в середині V ст. до н.е., дістали назву - Закони XII таблиць, 

оскільки були записані на 12 дошках. Оригінал тексту не зберігся. Зміст законів 

відомий за творами стародавніх авторів, передусім, римських юристів. 

Закони XII таблиць, по суті, були записом звичаєвого права і регулювали 

переважно приватні, зокрема майнові відносини між римськими громадянами 

(квіритами). Значна увага приділялася речовому праву. Наводилася докладна 

класифікація речей. Речі поділялися на рухомі й нерухомі, прості й складні, подільні 

й неподільні, вилучені з торгового обігу та ті, які можуть бути об'єктом угод. 

Але головним був поділ речей на манциповані й неманциповані. До 

манципованих належали найважливіші об'єкти речового права (земельні ділянки, 

раби, худоба), відчуження яких могло відбуватися лише з дотриманням 

спеціального обряду - манципації. Неманципованими вважалися решта речей, які 

відчужувалися без особливих формальностей. 

Манципація - складна та урочиста процедура, один з обрядів, здійснюваних 

«з використанням міді та важелів». Угода укладалася в присутності п'яти свідків і 

ще однієї особи, яка тримала важелі та називалася вагарем. Покупець, поклавши на 

предмет купівлі, наприклад на раба, руку (латинською рука - «манус» - звідси й 

назва обряду - манципація), а іншою рукою тримаючи шматочок міді, урочисто 

проголошував спеціальну формулу: «Стверджую, що цей раб за правом квіритів 

належить мені і що він повинен вважатися купленим мною за цей метал і за 

допомоги цих мідних важелів». Потім покупець ударяв міддю по важелях і 

передавав її продавцеві. Обов'язковою умовою манципації була наявність предмета 

угоди. Тому для укладання угод з нерухомістю, наприклад, земельною ділянкою, 

приносили жменю землі. 

Крім манципації, передбачалися й інші форми набуття права власності, 

наприклад, за давниною володіння. Для рухомого майна термін давнини становив 

один рік, для нерухомого - два роки. 

Закони XII таблиць суворо охороняли права володіння та власності. Багато 
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статей регламентували повноваження власників. Закріплювалися правила 

розмежування сусідніх земельних ділянок (установлення огорожі, зведення 

будинків, викопування колодязів, насадження дерев). Передбачалися законами і 

можливості користування чужою власністю - право проходу через сусідню ділянку, 

прогону худоби, провезення вантажів. Такі права були суворо обмеженими і 

називалися сервітутами. Сервітути поділялися на сільські та міські. 

Значна увага приділялася у Законах XII таблиць зобов'язанням - як тим, що 

виникли з договорів, так і зобов'язанням з відшкодування шкоди, заподіяної в 

результаті правопорушення (делікту). 

Характерною рисою зобов'язань була не лише майнова, а й особиста 

відповідальність зобов'язаного. Так, наприклад, неповернення боргу дозволяло 

кредиторові «накласти руку на боржника»: привести його до себе додому, закувати 

в колодки і тримати 60 днів. Протягом цього строку боржника тричі водили у 

базарні дні до судді, де проголошували суму боргу. Якщо за цей час боргу не було 

сплачено, дозволялося продати боржника у рабство або вбити. 

Сімейні відносини за Законами ХІІ таблиць характеризувалися 

патріархальністю. Голові родини (батькові, діду або прадіду) були підвладні всі 

родичі по чоловічій лінії (агнати), зокрема дружина, незаміжні дочки, сини, 

невістки, онуки. 

Майнова правоздатність наставала для римського громадянина не раніше 

смерті батька. Єдиною можливістю звільнення сина з-під батьківської влади був 

триразовий (три роки поспіль) продаж у рабство. 

Традиційний римський шлюб - «кум ману» - був різновидом угоди, яка 

укладалася щодо купівлі нареченої за процедурою манципації або за допомоги 

спеціального релігійного обряду. У такому шлюбі жінка була повністю підвладна 

чоловікові, все її майно надходило в його повну власність і не поверталося навіть 

після розлучення. 

Законами XII таблиць передбачалася й інша форма шлюбу — «сіне ману» - 

без влади чоловіка. Майно подружжя залишалось у роздільній власності. Витрати на 

утримання родини були на чоловікові, але дружина мала принести в сім'ю посаг, 
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прибутки з якого використовувалися чоловіком для утримання родини. Кожен із 

подружжя мав право перервати шлюбні відносини. У випадку розлучення жінці 

повертався її посаг. Водночас дружина, яка прожила в будинку чоловіка один рік, 

автоматично (за терміном давннини) підпадала під його владу. Щоб уникнути цього, 

вона мала три дні на рік проводити поза будинком свого чоловіка, наприклад, у 

батьків. У такий спосіб шлюбні відносини розривались і знову відновлювалися, 

якщо подружжя цього бажало. 

Крім того, закони розрізняли законний римський шлюб і шлюб між особами, 

які не мали права вступу у законний шлюб. Так, заборонялися шлюби між 

патриціями і плебеями. 

Спадкування в Римі відбувалося і за заповітом, і за законом. Для складання 

заповіту обов'язковою була присутність семи свідків. Воля заповідача не була 

обмежена: він міг заповісти своє майно кому завгодно. 

Якщо заповіту не було, спадкування відбувалося за законом. Першочерговими 

спадкоємцями визнавалися діти і онуки спадкодавця, безпосередньо йому підвладні. 

Якщо таких не було, то спадкувати міг найближчий агнат - родич по чоловічій лінії. 

Правопорушення та відповідальність. Правопорушення (делікти) 

поділялися на приватні й публічні. Більшість деліктів вважалися приватними, тобто 

такими, що порушили інтереси окремої особи: правопорушник ставав боржником 

потерпілого. Характерно, що до приватних належали не лише порушення майнових 

прав (пошкодження, викрадення майна), посягання на честь і гідність особи, а й такі 

небезпечні злочини, як тяжкі тілесні ушкодження. Традиційними формами 

відповідальності за приватні делікти були відшкодування збитків, штрафи, побиття, 

смертна кара. 

Найбільш суворою була відповідальність за порушення прав приватної 

власності. Смертю каралася потрава чужого поля або крадіжка врожаю вночі, 

умисний підпал будинку або складеної біля нього скирти хліба. Дозволявся навіть 

самосуд: особа, упіймана на вчиненні крадіжки вночі, могла бути вбита на місці. 

Решта посягань на власність (злісний поруб дерев, пошкодження майна) 

передбачали штрафи або відшкодування збитків. 
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У призначенні покарань допускалося застосування принципу таліону. За 

тілесні ушкодження винному завдавали таких самих ушкоджень. Але він міг 

примиритися з потерпілим (або скоріше відкупитися). 

У покаранні за деякі злочини враховувалися обставини, що пом'якшують 

вину: неповноліття винного, відсутність умислу. 

Передбачалися законами й публічні делікти, тобто такі, що каралися від імені 

римського народу. Наприклад, злочини проти республіки - підмовляння ворога до 

нападу на римську державу або передання ворогові римського громадянина - 

каралися смертю. 

Значна увага приділялася злочинам проти правосуддя. Страті підлягали 

суддя, який узяв хабара, та особа, викрита у неправдивому свідченні. 

Важливе значення мало встановлене Законами XII таблиць правило, яке 

забороняло позбавляти життя будь-яку особу без суду. Вироки про смертну кару 

виносили лише народні збори - центуріатні коміції. До речі, Закони XII таблиць 

визнавали за рішеннями народних зборів силу закону. 

Загалом значення Законів XII таблиць важко перебільшити. Самі римляни 

високо їх цінували, вважаючи першоосновою римського права, «джерелом усього 

права». Закони було виставлено на міському майдані. Діти заучували їх напам'ять. 

Уважалося, що кожен громадянин повинен знати їх, щоби належно виконувати свої 

обов'язки. 

Закони XII таблиць, як і все найдавніше римське право, мали такі характерні 

риси: традиційність, релігійність, консерватизм, формалізм, символізм, публічність 

учинення юридичних дій. 

Традиційність і релігійність проявлялися в тім, що норми права нерозривно 

були пов'язані з давньоримськими звичаями, релігійними ритуалами та обрядами. 

Консерватизм відображався у популярному латинському вислові: «Буква 

закону переживе його зміст». Тобто, навіть застарілі норми нерідко зберігали свою 

чинність, і при цьому багато сторін життя залишалися неврегульованими. Не 

розмежовувалися не лише галузі, а й навіть інститути права. Консерватизм 

обумовлювався примітивністю господарювання того періоду і гальмував розвиток 
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права. 

Проявом формалізму було те, що кожній правовій дії відповідала суворо 

визначена процедура. Безумовне дотримання урочистих судових обрядів сприяло 

підтриманню правопорядку. 

З формалізмом був пов'язаний символізм - використання правової символіки. 

Певні предмети означали якісь правові поняття або правові дії. Наприклад, шматок 

дерену або жменя землі символізували ділянку землі, а рука, спис або спеціальна 

паличка (віндикта) були символами влади, володарювання. Застосування символів 

свідчило про нерозвиненість правового мислення римлян, їхню нездатність 

виробляти загальні правові поняття. 

Публічність полягала в учиненні більшості юридичних дій при свідках або на 

народних зборах. 

І ще одна важлива особливість найдавнішого римського права - це його 

національний характер. Воно регулювало відносини тільки між повноправними 

римськими громадянами - квіритами (як вони себе називали), тому мало назву 

квіритське право. 

 

Джерела і характерні риси права Риму класичного періоду 

Класичний період - це період розквіту римського права, пов'язаний з 

інтенсивним розвитком економіки Риму. Норми квіритського докласичного права - 

консервативного та формалізованого - нерідко дуже ускладнювали торговельні 

відносини, а тому потребували змін і доповнень. 

Джерелами права класичного періоду були закони, преторське право, право 

народів та імператорські конституції. 

Важливу роль у розвитку права у цей період відігравали претори - посадові 

особи, які керували правосуддям у Римі. Формально претори не мали права 

приймати, змінювати або скасовувати закони, оскільки це було повноваженням 

народних зборів. Однак у розгляді конкретних справ, у процесі застосування і 

тлумачення норм права претори фактично створювали нові правові норми та 

інститути (передусім, коли на підставі чинного права вирішити справу було 
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неможливо). 

Зі вступом на посаду кожен претор, ґрунтуючись на власному досвіді 

судочинства або досвіді своїх попередників, видавав едикт - правовий акт, що 

містив правила, якими він планував керуватись у своїй роботі, наприклад, про 

порядок розгляду та вирішення справ. Саме в цих едиктах і фіксувалися розроблені 

преторами норми права. 

Отже, преторське право - це система права, що сформувалась у 

Стародавньому Римі на підставі рішень преторів - преторських едиктів. На відміну 

від квіритського права, преторське право було вільне від традицій глибокої 

старовини, краще і швидше пристосовувалося до нових потреб. 

Слід зауважити, що і квіритське, і преторське право спершу поширювалися 

лише на римських громадян. Але з розширенням території римської держави, 

перетворенням її на імперію значну частину населення почали складати іноземці - 

перегрини. Ділові відносини, в які вступали перегрини, потребували регулювання. 

Для вирішення справ перегринів було запроваджено посаду перегринського претора. 

Вступаючи на посаду, претори перегринів також видавали едикти. Так виникло 

право народів - галузь римського права, норми якого регулювали відносини між 

перегринами, а також між перегринами і римлянами в межах Римської імперії. Ці 

норми було вироблено преторами перегринів на основі звичаїв торгових відносин 

між Римом та іншими народами. Тому римляни називали ці норми правом народів. 

Після того як Рим став імперією та було запроваджено посаду імператора, 

джерела римського права поповнилися постановами імператорів. Вони називалися 

імператорськими конституціями і були чотирьох видів: 

а) едикти - загальні розпорядження, звернені до населення; 

б) рескрипти - рішення з окремих справ; 

в) мандати - інструкції імператорів чиновникам; 

г) декрети - рішення у спірних справах, що надходили на розгляд 

імператора. 

Публічне і приватне право. Система римського права відрізнялася від 

сучасної. У класичний період право поділялося на публічне та приватне. 
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Публічне право виражало інтереси держави, регулювало відносини між 

державою і особою, підлягало правовій охороні від імені римського народу. До 

публічного права вводилися норми, які стосувалися державного устрою, 

адміністративних, фінансових, міжнародних, релігійних питань, а також 

регламентували кримінальну відповідальність, кримінальний та цивільний процес. 

Вважалося, що норми публічного права виражають загальний (громадський) 

інтерес, який є вищим і важливішим за приватний. Тому встановлювалося правило, 

що публічне право не можна замінювати приватними угодами. 

Приватне право виражало інтереси окремих (формально рівних) осіб, 

регулювало переважно майнові, сімейні відносини, а також питання авторського 

права, порядок спадкування. Приватне право було розроблено детальніше, ніж 

публічне. 

 

Джерела і характерні риси права Риму посткласичного періоду 

Основними джерелами права у посткласичний період були імператорські 

конституції, роботи юристів і кодекси. У той час тривав розвиток імператорського 

законодавства. Значну роль у розвитку права відіграли римські юристи. Як знавці 

права, вони давали консультації приватним особам щодо подання позовів і ведення 

справ, готували відповіді на офіційні запити посадових осіб з юридичних питань, 

складали коментарі до преторського права, підручники з права. Праці видатних 

юристів отримали правову силу і стали одним із джерел права. 

У посткласичний період було проведено велику роботу, спрямовану на 

упорядкування нормативного матеріалу, його систематизацію. 

Перші кодифікації - Кодекс Григоріана і Кодекс Гермогеніана, в яких 

систематизувалися імператорські конституції, було зроблено приватними особами 

наприкінці III - на початку IV ст. н. е. Обидва кодекси здобули визнання як джерела 

права. У V ст. було видано вже офіційний збірник імператорських конституцій - 

Кодекс Феодосія, який систематизував лише чинне законодавство. 

Та найбільше історичне значення мала кодифікаційна робота, проведена у 

першій половині VI ст. за часів правління імператора Східної Римської імперії 
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(Візантії) - Юстиніана. За активної участі самого імператора комісією під проводом 

магістрата Трибоніана було здійснено всеохоплюючу кодифікацію права. 

Результатом її став відомий збірник римського права Звід законів Юстиніана. Цей 

документ складався з чотирьох частин: інституцій, дигестів, кодексу та новел.  

В «Інституціях» було систематизовано основні засади права (головним чином 

приватного). «Інституції» поділялися на чотири книги. Перша була присвячена 

загальному вченню про право і суб'єкти права, друга і третя - інститутам речового і 

зобов'язального права, а четверта - вченню про позови і принципи 

правозастосування в суді. «Інституції» - це, власне, навчальний курс римського 

права, але, водночас, - загальнообов'язковий законодавчий акт, затверджений 

імператором. 

«Дигести» чи «Пандекти» були збірниками цитат із творів найвидатніших 

римських юристів. Це - своєрідна енциклопедія юриспруденції. «Дигести» 

поділялися на 50 книг за різними темами і містили коментарі з юридичних проблем, 

тлумачення преторських едиктів, відповіді практичної спрямованості. «Дигести» 

також являли собою офіційний документ. 

Кодекс був збірником імператорських конституцій у 12 книгах і містив норми 

державного, фінансового, церковного, цивільного, кримінального права, 

судочинства. 

Четверта частина Зводу - новели — включала імператорські конституції, 

прийняті після завершення роботи комісії. 

Речове право класичного та посткласичного періодів 

У центрі уваги римського права було право приватної власності та його 

охорона. Римські юристи розуміли під правом власності абсолютне і необмежене 

панування власника над річчю. Наводились і повноваження власника: володіти, 

користуватися річчю, отримувати від неї плоди та прибутки, розпоряджатися річчю, 

а також право витребувати річ у будь-якої іншої особи, яка незаконно нею 

заволоділа. 

Основним способом набуття власності стала традиція - просте неформальне 

фактичне передання речі на законних підставах. Зберігалось і набуття власності за 
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давністю володіння. А от манципація практично вийшла з використання. 

Дістали подальший розвиток і різні форми права на чужі речі - сервітути. 

Зокрема, з'явилися нові види сервітутів: емфітевзис (спадкова оренда земельної 

ділянки) і суперфіцій (оренда будинку на чужій міській ділянці). 

Римські юристи докладно розробили вчення про договори (контракти). 

Зокрема, було запроваджено класифікацію контрактів, їх поділяли на чотири групи: 

реальні, вербальні, літеральні та консенсуальні. Реальним називався договір, який 

укладався фактичним переданням речі. До таких належали позика, застава, 

зберігання (депозит). Вербальним, тобто усним, називався контракт, який вважався 

укладеним від моменту проголошення визначених фраз. Літеральні договори 

укладалися в письмовому вигляді. Консенсуальними були такі контракти, за яких 

зобов'язання виникало внаслідок самої лише угоди. А передання речі, якщо і 

провадилося, то не з метою укладання договору, а на виконання вже укладеного 

договору. До розряду консенсуальних належали договори купівлі-продажу, найму, 

доручення тощо. 

У випадку невиконання чи неналежного виконання зобов'язань боржник 

відповідав перед кредитором. Але порівняно з найдавнішим правом відповідальність 

боржника пом'якшилася. Він відповідав лише своїм майном - сплачував штраф 

тощо. Боргове рабство, ув'язнення та страти неплатоспроможних боржників було 

скасовано. Крім того, римське право розрізняло умисне і необережне заподіяння 

шкоди. Відповідальність за необережну шкоду була меншою. Боржник зовсім не ніс 

відповідальності за взяту в борг річ, якщо її псування сталося внаслідок стихійного 

лиха. 

Для забезпечення виконання зобов'язань використовувалася застава - 

передання боржником певної речі в тимчасове володіння кредиторові замість суми 

грошей, яку боржник був зобов'язаний сплатити за угодою. У разі виконання 

зобов'язання кредитор мав повернути заставлену річ. Особливою формою застави 

була застава землі - іпотека. Але земля залишалась у боржника доти, доки він міг 

виконувати грошові зобов'язання перед кредитором. 

Інші галузі матеріального права 
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Сімейне право. Найбільш поширеним став шлюб «сіне ману», тобто шлюб 

без влади чоловіка. Послабилася батьківська влада. Підвищилася майнова 

самостійність підвладних членів сім'ї. Розлучення подружжя спершу було вільним. 

Але багато громадян не хотіли мати родину і дітей. З метою відновлення римської 

сім'ї розлучення стали обмежуватися. Розлучення за спільною згодою подружжя 

заборонялися взагалі. Розлучення за заявою одного з подружжя допускалося лише у 

виняткових випадках, наприклад, якщо чоловік не був здатен до статевого 

співжиття. 

Запроваджувалися санкції за безшлюбність та бездітність. Було видано закони, 

які встановлювали кримінальне покарання за розпусту і подружню невірність, а 

також передбачали засоби економічного заохочення добропорядних сімейних 

відносин. Так, особам, які досягли шлюбного віку, але не перебували у шлюбі, 

заборонялося спадкувати за заповітом. Одружені громадяни, які не мали дітей, 

спадкували лише половину. Було запроваджено податок для неодружених та 

обіцяно винагороди тим, хто одружувалися. 

У спадковому праві було розширено коло спадкоємців. Законними 

спадкоємцями визнано кровних родичів по жіночій лінії (когнатів), жінку 

спадкодавця і дітей, які звільнилися від батьківської влади. Форму заповіту було 

спрощено. Однак обмежувалася воля заповідача: заборонялося позбавляти спадку 

законних спадкоємців без поважних причин, було збільшено обов'язкову частку 

законних спадкоємців. 

Кримінальне право мало каральну спрямованість. Частина приватних 

деліктів (правопорушень) стали публічними, тобто були визнані злочинами. 

Зокрема, розширилося коло злочинів у сфері сім'ї та моралі. З'явилися нові види 

злочинів проти держави і церкви. 

Система злочинів охоплювала: 

—злочини проти імператорської влади: змову з метою скинення імператора, 

замах на життя імператора або його чиновників, невизнання релігійного культу 

імператора; 

—інші злочини проти держави: присвоєння державного майна і коштів, 
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хабарництво, підроблення грошей, участь у заборонених зборах, спекуляцію 

продуктами, несплату податків; 

—військові злочини: зраду в бою, дезертирство, втрату зброї, непідкорення 

командирові; 

—злочини проти сім'ї та моралі: кровозмішення, подружню зраду, полігамію, 

співжиття з незаміжньою, мужолозтво; 

—злочини проти особи: образу, тілесні ушкодження; 

—релігійні злочини. 

Покарання мали на меті залякування, а не відплату, як раніше. Закріплювалися 

привілеї представників панівного класу: вони несли меншу відповідальність. 

Збільшилася кількість видів покарань. За тяжкі злочини призначалися 

каторжні роботи, примусові роботи на встановлений строк, віддання у гладіатори, 

смертна кара. З'явилися нові види страти: спалення, повішення, розп'яття на хресті, 

утоплення. Серед інших покарань - заслання, вислання з Рима з позбавленням 

громадянських прав, вислання на острови з повною ізоляцією, тимчасове виселення, 

тілесні покарання, ув'язнення та штрафи. Широко практикувалися конфіскації. 

Особливості кримінального процесу 

Кримінальний процес у період монархії набув інквізиційного характеру. 

Суддя поєднував обвинувальні та судові функції. Суд був таємним. 

Обвинувачуваний не мав права на захист і юридичну допомогу, але міг шукати 

притулку в імператорських храмах чи біля статуй імператорів. До нижчих станів 

населення та рабів дозволялося застосовувати тортури. Вирок суду можна було 

оскаржити імператорському судові. 

Форми цивільного процесу 

У найдавніший період цивільні спори вирішувались у формі легісакційного 

процесу, назва якого походить від латинського виразу «реrlegіs асtіоnes». Ці слова 

означають, що позовні претензії можна було заявити лише словами закону. 

Легісакційний процес являв собою сукупність суворо формальних дій, жестів і 

слів, здійснюваних сторонами та суддею, і складався з двох стадій. 

На першій стадії, що називалася «ін юре», позивач і відповідач приходили до 



82 

 

магістра, зазвичай претора, і заявляли про сутність спору. Для цього було 

встановлено спеціальну процедуру. Спершу позивач, а потім відповідач, торкаючись 

речі, яка була предметом спору, рукою або паличкою-віндиктою (укорочений спис, 

що символізував найдавніший спосіб заволодіння річчю), по черзі проголошували 

особливі фрази (формули), зміст яких виражав претензію на володіння річчю. Такі 

формули складали жерці. Вони зберігали їх у таємниці і продавали особам, які 

збиралися судитись. Дотримання всіх формальностей було дуже суворим. Будь-яка 

помилка в проведенні процесу вела до програшу справи. 

На другій стадії - «ін юдіцио» - суддя розглядав справу за суттю: заслуховував 

промови сторін та їхніх захисників, знайомився з доказами, виявляв усі обставини 

справи і приймав рішення, яке вважалося остаточним і оскарженню не піддягало. 

З розвитком економічних відносин вирішення юридичних спорів за допомоги 

складного легісакційного процесу ставало дедалі більш незручним. Нерідко 

виникали такі обставини, які неможливо було підвести під формулювання закону. 

Тому виникла нова форма судового процесу, що дістала назву формулярного 

процесу. 

На стадії «ін юре» претор заслуховував сторони, з'ясовуючи сутність справи. 

При цьому претензії позивача і заперечення відповідача заявлялися без будь-яких 

формальностей. Потім претор складав висновок - юридичну формулу позову, в 

якому вже чіткою юридичною мовою викладалися основні обставини справи, зміст 

претензій позивача; вказувалося, за яких обставин суддя може задовольнити позов. 

На підставі формули суддя у другій стадії процесу розглядав справу і 

постановляв остаточне рішення. 

В епоху пізньої імперії виник екстраординарний процес. Він називався так 

тому, що був дійсно незвичайним для римської судової практики. Поділ процесу на 

дві стадії було скасовано. Суддя розглядав справу за суттю одразу після виступів 

сторін та їхніх адвокатів. Він же оцінював докази. Суддя не був зв'язаний 

жорсткими процесуальними правилами, міг застосовувати заходи впливу щодо 

учасників процесу. Судочинство стало письмовим і втратило публічний характер: 

суд відбувався лише в присутності сторін або особливо поважних осіб. Виклик 
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відповідача і виконання рішення стало справою суду. Було запроваджено стягнення 

судових мит. Нововведенням була і можливість оскаржити рішення судді. 

 

Ключові терміни і поняття 

 

Декрет (лат. - указ, постанова) - нормативний акт загального або приватного 

характеру в Стародавньому Римі. 

Дигести або Пандекти - основна частина кодифікації римського права, 

відомої під назвою "Звід цивільного права". Д. складені за часів правління 

імператора Юстиніана комісією під керівництвом Трибоніана з фрагментів праць 

римських юристів. Д. видані у 533 р. у Візантії. 

Диктатор - екстраординарна магістратура у Римській республіці, яка 

створювалася у надзвичайних обставинах (війна, бунт, голод тощо). Д. призначався 

один із консулів за пропозицією сенату не більше ніж на шість місяців. Він мав 

вищу владу (імперіум), мав право укладати перемир'я, скликати сенат, народні збори 

і головувати у них, видавати накази, судити і призначати покарання. Його дії не 

підлягали оскарженню, він не ніс за них відповідальності. 

Домінат (від лат. - пан, владика) - період специфічної форми рабовласницької 

монархії (ІІІ - V ст. н. е.). У цей час остаточно втрачають роль республіканські 

органи: сенат, магістратури. Першим необмеженим монархом став Діоклетіан (284 

р.), що одержав титул Августа і Домінуса. Громадяни держави перетворилися на 

підданих імператора. 

Едикт (лат. - публічне оголошення, указ) - у Стародавньому Римі - усна заява, 

зокрема заява на народних зборах. 

Едикт претора - у Стародавньому Римі - сукупність правил та юридичних 

формул, які обнародував претор при вступі на посаду. На їх підставі претор 

планував чинити правосуддя. Положення, що містилися в едиктах, не мали сили 

закону, але були обов'язковими, оскільки підтримувалися владою самого претора. 

Так з'явилося нове джерело римського права - преторське право. 

Едил (від лат. - храм) - посадова особа в Римській державі періоду республіки, 
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яка відала наглядом за громадським порядком у місті, будівництвом, станом вулиць, 

храмів, охороною державної скарбниці, торгівлею на ринках, організацією 

святкувань і видовищ. 

Закони XII таблиць - найдавніше джерело римського права, розроблене у 

451-450 р. до н.е. на основі діючих правових джерел (звичаїв, прецедентів, 

нормативно-правових актів, прийнятих державними органами тощо). 3. XII т. були 

виконані на 12 дошках - "таблицях", виставлених на форумі для відома усіх грома-

дян Рима. Закони регулювали судочинство, майнові та шлюбно-сімейні відносини, 

визначали злочинні діяння і покарання за них. На їх основі ґрунтувалася уся система 

римського права. 

Звід цивільного права Юстиніана – кодифікація римського права періоду 

імперії, складена у Візантії у 529-534 рр. Звід складається з чотирьох частин: 

Кодексу, Дигестів та Інституцій Юстиніана та Новел. Звід відрізнявся відсутністю 

зайвого формалізму, високою юридичною технікою. Його норми стали базою для 

наступних нормативно-правових збірників. 

Імператор (від лат. - володарюю) - спочатку почесний військовий титул у 

республіканському Римі (з 189 р. до н. е.), яким воїни нагороджували полководця 

після великої перемоги. У період домінату римські І. ставали абсолютними 

монархами, що володіли необмеженою владою.  

Квестори - посадові особи, що займали нижчі щаблі римських магістратур. У 

царський період К. - судді у кримінальних справах, у період республіки - помічники 

консулів. Згодом К. стали відати фінансовими справами і розслідуванням 

кримінальних справ, виконувати судові функції. У період імперії К. відали 

благоустроєм вулиць, організацією гладіаторських боїв, обнародуванням 

законодавчих актів. 

Квірити - так називали себе члени первісної римської общини, які 

поклонялися богу Квірину. В епоху Римської республіки К. - це офіційна назва 

громадян держави, носіїв так званого квіритського права. 

Кодекс Юстиніана - перша частина Зводу цивільного права Юстиніана, 

видана 529 р. у Візантії (перше видання). Кодекс складений кодифікаційними 
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комісіями за участю видатних юристів. 

Коміції - народні збори Стародавнього Риму і місце на форумі, де скликалися 

народні збори, здійснювалося правосуддя, виконувалися вироки тощо. Було три 

види К.: 1) куріатні (у кожній з 300 курій); 2) трибутні (у кожній з 3-х триб); 3) 

центуріатні (збиралися по центуріях-сотнях).  

Консисторіум - державна рада при римському імператорові у період домінату. 

Конституції (від лат. - устрій, установлення) - у Римській державі - 

законодавчі акти римських імператорів, що мали вищу юридичну силу.  

Консул - вища посадова особа римської магістратури (у Римі обиралося два 

консули), наділена повноваженнями набору до армії і командування нею, 

призначення воєначальників, укладання перемир'я і розпорядження військовими 

трофеями, винесення смертних вироків. 

Куріатні коміції - народні збори по куріях у Стародавньому Римі. У К.к. 

брали участь повноправні члени найдавніших римських родів, здатні нести 

військову службу (спочатку лише патриції). Кожен рід на зборах був представлений 

сотнею піших воїнів і десятком кінних та мав один голос. К.к. приймали або 

відхиляли пропозиції сенату, обирали або затверджували посадових осіб, 

вирішували питання оголошення війни і укладання миру, розглядали спори між 

родами і сім'ями, приймали до стану патриціїв, відали усиновленнями і 

спадкуванням.  

Курії - у Римській республіці (на початку її існування) - племінні союзи, 

надалі - адміністративно-територіальні одиниці Римської держави. До реформи 

Сервія Тулія римська община об'єднувала три триби (племені), кожна з яких 

поділялася на 10 курій (по 10 родів у кожній). По К. проводилися народні збори - 

куріатні коміції. 

Магістр (лат. - начальник, глава, учитель) - у Стародавньому Римі - посадова 

особа. 

Магістратури - загальна назва державних посад у Стародавньому Римі, на які 

обиралися народними зборами на визначений строк (як правило, на один рік) для 

виконання певних функцій. М. поділялися на ординарні (звичайні) і екстраординарні 
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(надзвичайні). До ординарних М. належали посади консулів, преторів, цензорів, 

квесторів, едилів та ін., до надзвичайних - диктаторів.  

Нобілі - вищий стан давньоримського суспільства. Спочатку до нього входили 

найбільш знатні патриціанські роди. У результаті реформ Сервія Тулія доступ у Н. 

одержали найбагатші плебейські роди.  

Патриції (від лат. - батько) - родова аристократія у Стародавньому Римі. 300 

патриціанських родів, що складали римський народ, мали виключне право на 

користування громадської землею. На П. поширювалися три римські статуси - 

статус сім'ї, статус свободи і статус громадянства. Цивільною правоздатністю 

володіли тільки батьки сімейств, але політичні права мали усі вільні римські 

громадяни. Тривалий час виключно П. належала державна влада.  

Перегрини - у Стародавньому Римі - вільні жителі провінцій та країн, поза 

Італією, які були завойовані Римом, а також вільні громадяни іноземних держав. П. 

не мали прав римських громадян, хоча одержали можливість (у III ст. н. е.) володіти 

власністю у Римі та укладати угоди.  

Плебеї - один із вільних станів у Стародавньому Римі. Походження П. 

залишається спірним. П. жили великими сім'ями, займалися землеробством, 

ремеслом і торгівлею. Спочатку П. володіли тільки активним виборчим правом, 

могли одержати невеличкий земельний наділ у володіння. Згодом чисельність та 

економічна вага П. зросли. У результаті реформ Сервія Тулія у VI ст. до н. е. П. 

дістали права римських громадян, одержали право брати участь у коміціях, 

комплектуванні війська, формуванні сенату, магістратур. У Законах XII таблиць П. 

були практично зрівняні з патриціями в цивільних правах. 

Плебейський трибун - у Стародавньому Римі - спеціальна магістратура, 

заснована у 494 р. до н. е. для захисту інтересів плебеїв. Усього обиралося 10 

трибунів. Вони наділялися правом вето на виконання розпоряджень будь-якої 

посадової особи, включаючи постанови сенату.  

Право народів - правова система у Стародавньому Римі створена у класичний 

період для регулювання відносин за участю іноземців (перегринів). Претори 

перегринів у своїй правотворчості не були обмежені нормами цивільного права, 
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мали свободу діяти за власним розсудом на засадах "справедливості" і "природного 

розуму", використовували право інших країн. П.н. було внутрішньо державним, 

тобто римським правом, найбільш розвиненою і опрацьованою його частиною. 

Претор - у Стародавньому Римі - посада помічника консула, запроваджена у 

IV ст. до н. е. Через постійну відсутність у Римі консулів, що командували арміями, 

П. стали управителями міста. З 306 р. П. - керівник судового відомства. Він видавав 

загальнообов'язкові постанови (едикти претора), що стали джерелом права.  

Преторське право - система римського права, що сформувалася паралельно із 

системою цивільного права. П.п. створювалося діяльністю судових магістратів, 

головним чином преторів, які своїми едиктами і формулами (настановам суддям для 

розгляду конкретної справи), формально не змінюючи і не скасовуючи закони, 

доповнювали і змінювали правове регулювання. П.п. відповідало потребам 

суспільних відносин, які розвивалися, економіки, насамперед торгівлі, лихварства, 

великого землеволодіння.  

Принцепс сенату - у Стародавньому Римі - перший за списком сенатор. П.с. 

не мав особливих повноважень і привілеїв, але володів правом висловлюватися в 

сенаті першим. 

Принципат - період обмеженої монархії у Стародавньому Римі (І ст. до н. е. - 

III ст. н. е.). Назва утворена від словосполучення "принцепс-сенатус" - перший 

сенатор. У період П. влада монарха була прикрита республіканськими атрибутами. 

Реформи Сервія Тулія (VI ст. до н. е.) - завершили процес ломки основ 

родового ладу і поклали початок державній організації. В основу суспільної 

організації Риму було покладено майновий і територіальний принципи. Усе вільне 

населення Риму (патриції і плебеї) було розділено на 6 розрядів за майновим станом. 

У Римі також утворювалися 4 міські та 17 сільських округів. Це послаблювало 

кровні зв'язки, на яких ґрунтувалася родова організація.  

Сенат (від лат. - старець) - рада старійшин родів, вищий орган управління у 

Стародавньому Римі. До І ст. до н.е. у С. було 300 чоловік (за кількістю 

патриціанських родів). Потім число сенаторів зросло до 600, а пізніше - до 900. С. 

мав широку компетенцію: контролював законодавчу діяльність народних зборів, 
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розпоряджався скарбницею, установлював податки, вирішував питання громадської 

безпеки, благоустрою, релігійних культів, укладав мирні та союзні договори, 

дозволяв набір до армії, приймав рішення про встановлення диктатури. 

Триби (від лат. - поділяю, розділяю) - три племені, на які за етнічною ознакою 

поділялося населення Риму у найдавнішу епоху. Вони складали римську 

патриціанську общину. При проведенні реформ Сервія Тулія у VI ст. до н. е. були 

створені 4 міські і 17 сільських триб (територіальних округів). Згодом триб стало 35. 

У новостворених трибах діяли народні збори - трибутні коміції. 

Трибутні коміції - народні збори по трибах. Участь у Т.к. не обмежувалася 

цензами. Т.к. підпорядковувалися аристократії. На них обговорювалися питання, які 

пропонувалися магістратами і в подальшому затверджувалися сенатом. Постанови 

спільних (плебейсько-патриціанських) Т.к. називалися "популісти", постанови 

плебейських Т.к. називалися "плебісцит". З 287 р. до н. е. рішення плебейських Т.к. 

стали вважатися законами. На Т.к. обирали трибунів, квесторів, курульних едилів. 

Вони здійснювали судові функції. 

Цензор (від лат. - роблю опис, перепис, оцінюю майно) - у Стародавньому 

Римі - урядова особа, яка оцінювала майно громадян, стежила за надходженням 

податків тощо.  

Центурії (від лат. - сто) - одиниці військово-політичного поділу громадян 

Стародавнього Риму після проведення реформ Сервія Тулія. 

Центурітні коміції - народні збори по центуріях у Стародавньому Римі в 

період республіки, створені у результаті реформ Сервія Туллія. Ц.К. приймали 

закони і формували магістратури. Кожен із розрядів, на які ділився римський народ, 

виставляв визначене число воїнів, об'єднаних у сотні - центурії. Усього було 

створено 193 центурії, із яких 98 представляли найбагатші розряди. Голосування 

відбувалося по центуріях: одна центурія - один голос. У результаті перші два 

розряди населення, що несли найбільші витрати на утримання війська, завжди були 

у більшості. Так, у Римі склалася "військово-аристократична республіка".  

Цивільне право - система права у Стародавньому Римі, що спершу 

називалася квіритським правом (за назвою племені квіритів). Назва "цивільне право" 
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підкреслювала його національний характер, приналежність до громадян Риму. 

Джерелами Ц.п. були Закони XII таблиць і наступні закони, які регулювали правове 

становище квіритської власності, її захист, розпорядження нею. У вузькому значенні 

слова Ц.п. - закріплена законами національна система приватного права. У 

широкому значенні Ц.п. включало також роз'яснення і коментарі римських юристів. 

 

Контрольні питання по темі 

 

1. Чим був зумовлений класичний характер рабства в Стародавньому Римі? 

2. Чому Афінська рабовласницька республіка вважається демократичною, а 

Римська – аристократичною? 

3. Охарактеризуйте правовий статус особи у Стародавньому Римі. 

4. Поясність, чому і як змінився державний устрій Риму в період імперії.  

5. Розмежуйте публічне та приватне римське рабовласницьке право.  

6. Охарактеризуйте форми цивільного процесу Стародавнього Риму. 
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  Розділ 5 

РАННЬОФЕОДАЛЬНА ДЕРЖАВА І ПРАВО 

 

§ 1. Особливості феодальної держави і феодального права 

 

Феодалізм, що  сформувався у Середні віки, був більш прогресивною 

суспільно-економічною формацією, порівняно з рабовласницькою. Його 

економічною основою була власність феодала на засоби виробництва (передусім на 

землю). При цьому безпосередній виробник (селянин) перебував у цілковитій 

залежності від феодала. 

Феодалізм як суспільно-економічна формація виник у два способи: 

- перший - як результат внутрішніх суперечностей, що склалися в 

первіснообщинному суспільстві; 

- другий - в наслідок розкладу й ліквідації рабовласницької суспільно-

економічної формації. 

Феодалізмові був властивий вищий рівень розвитку продуктивних сил. У 

нових економічних умовах панівний клас не був зацікавлений в експлуатації 

рабської праці, вона стала невигідною економічно. У період феодалізму основний 

виробник, позбавлений власності на землю, все ж таки мав засоби виробництва, своє 

приватне господарство, але змушений був віддавати частину своєї праці, або її 

плодів - феодалові — власнику землі. 

Феодальній суспільно-економічній формації відповідав феодальний тип 

держави та права. Форми виникнення феодальної держави і права такі: 

1) виникнення феодальної держави і права безпосередньо з розкладом родового 

ладу і зародженням класового суспільства (Русь); 

2) трансформація рабовласницької держави і права у феодальну державу і 

право (Візантія); 

3) формування феодальної держави і права внаслідок завоювання (Франкське 

королівство). 

У своєму розвитку феодальна держава проминула кілька етапів, критерієм 
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поділу на які є форма правління: 

1) ранньофеодальна монархія (V-ІХ ст.); 

2) сеньйоріальна монархія (Х-ХІІІ ст.); 

3) станово-представницька монархія (ХІІІ-ХVІ ст.); 

4) абсолютна феодальна монархія (ХVІ-ХVІІІ ст.). 

У феодальних державах Західної Європи на верхньому щаблі ієрархічної 

структури суспільства стояв король, який вважався верховним власником землі. Він 

давав землю в «утримання» феодалам вищого рангу, а ті, своєю чергою, наділяли 

землею феодалів нижчих рангів. Селяни перебували на найнижчій сходинці в 

суспільній ієрархії та були у феодальній залежності від феодалів. Подібна система 

відносин власності детермінувала й відповідний тип держави і права. 

Феодальне право прийнято називати «кулачним» правом - правом сильного, 

покликаним забезпечити позаекономічний примус народу працювати на феодалів. 

Феодальне право заохочує свавілля і самоуправство феодалів, відкрито закріплює у 

своїх нормах переваги панівного класу, затверджує поділ суспільства на стани і 

передбачає спадковість належності до певного стану. 

У феодальному праві немає поділу на галузі права. Натомість існував такий 

поділ: ленне (вотчинне) право, церковне (канонічне) право, доменіальне 

(королівське) право, міське (магдебурзьке) право. 

Значний вплив на правові норми мали релігійні приписи. Для всіх без винятку 

феодальних держав було властивим панування релігійного світогляду та 

привілейоване становище служителів культу. 

Характерною рисою феодального права була також рецепція римського права. 

 

§ 2. Держава франків  

 

Виникнення ранньофеодальної держави у франків 

Кінець IV - початок V ст. характеризувався тим, що народи Європи вступили в 

якісно новий етап свого розвитку - період феодального типу держави і права. 

Початок середньовіччя збігся з масовою міграцією народів Європи - гунів, 
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германців, слов'ян, арабів, сарматів. Це явище в історії дістало назву великого пере-

селення народів. Виникали нові, зникали відомі етнічні групи і народності. Кордони 

Римської імперії постійно зазнавали нападів племен варварів - германців, салічних 

франків (жили в гирлі Рейну) та ін. 

Спершу салічні франки оселилися на території Галлії - провінції Римської 

імперії, захищаючи її кордони. Після падіння Західної Римської імперії салічні 

франки на чолі з Хлодвігом І (465-511 рр.) 486 р. захопили Галлію, а потім 

підкорили населення, що жило в долині Рейну. Згодом війська Хлодвіга захопили 

землі королівства Бургундії, Тюрінгів на Ельбі та баварців на Дунаї. Владу франків 

визнали з часом і сакси. Так, у результаті завоювання сусідніх племен та їх 

підкорення виникло франкське королівство. Франки перебували на стадії 

ранньофеодального суспільства. 

У державно-правовому розвитку держави франків вирізняють два періоди: 

1) монархія Меровінгів (V-VII ст.); 

2) монархія Каролінгів (VІІ-ІХ ст.). 

Королівство франків досягло розквіту за часів правління Карла Великого (768-

814 рр.), який прагнув створити єдину централізовану державу через об'єднання 

германських племен із романськими на засадах християнської віри. Він розширив 

територію франкського королівства, підкоривши сусідні землі, та спробував за 

допомоги церкви відновити Римську імперію. У 800 р. Карл Великий був 

коронований у Римі короною імператора, але держава його виявилася 

недовговічною - розпалася після смерті імператора. 

У 843 р. у Вердені три брати, онуки Карла Великого, підписали договір 

(трактат) про поділ імперії на три частини. Східна частина франкської держави 

відійшла Людовікові Німецькому (це майбутня Німеччина); західна - Карлові 

Лисому (Франція); Північна Лотарингія, Північна Італія - Лотареві (Італія). 

Так Верденський трактат започаткував три європейські держави - Францію, 

Німеччину та Італію. 

 

Державний устрій 
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Процес становлення державності у франків тривав близько двох століть. За 

часів династії Меровінгів існувала двірцево-вотчинна система управління. 

Керував королівським двором майордом, який мав у своєму підпорядкуванні 

сенешаля (управитель королівським двором), маршала (начальник кінноти), 

двірцевого графа, камерарія (завідував королівською скарбницею), референдарія 

(керував канцелярією), вікарія. Управлінська бюрократія у франків ще не склалася. 

Суд не був відокремлений від адміністрації та підпорядковувався королю. Дедалі 

більшого впливу набувало духовенство. Після прийняття християнства церква 

швидко збагачувалася і стала великим землевласником. Церква відала питаннями 

шлюбно-сімейного права. 

За Меровінгів система місцевого самоуправління зберігала залишки воєнної 

демократії. Королівство поділялося на адміністративно-територіальні одинці - 

графства і сотні. Формально король здійснював управління всім господарством, а 

фактично на місцях правили його довірені особи. 

За традицією скликали збори вільних людей (в сотнях), на яких розглядали 

різні провини, правопорушення і злочини. Судове мито збирали в королівську 

скарбницю. 

 

Суспільний лад 

Франки перебували на стадії ранньокласового феодального суспільства. Їхня 

община - марка - колективно володіла землею, її члени були рівноправними 

вільними селянами - воїнами. Франки були знайомі з латиною, мали уявлення про 

римське право, залучали до себе на службу римських поселенців. 

Община складалася з великих сімей, між якими ще існували родинні зв'язки. 

Орна земля була у колективній власності марки і періодично перерозподілялася між 

общинниками. Заможні сім'ї мали рабів як хатню прислугу (патріархальне рабство) і 

напіввільних літів (хатніх ремісників). Згадуються також ковалі, конюхи, свинопаси, 

виноградарі. Якщо вільна дочка франка виходила заміж за раба, вона втрачала 

свободу. 

«Салічна правда» згадувала про алод - ділянку землі, володарі якої вийшли з 
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общини. Але земля ще не була приватною власністю. Під алодом розуміли 

насамперед спадкове майно, як рухоме, так і нерухоме. За «Салічною правдою», 

жінка не могла бути власником алода. 

З розпадом селянської общини - марки - селяни потрапляли в залежність від 

великих землевласників - світських і духовних феодалів. Перехід у залежне 

положення відбувалося у різних формах: 

1) за проханням селянина про заступництво феодала - комендації; 

2) з одержанням земельних наділів - прекаріїв, за які селяни повинні були 

відробляти панщину або сплачувати оброк; 

3) з установленням незалежності від юрисдикції державної влади (судової, 

поліцейської, фінансової) - імунітети. 

Так утверджувалися феодальні відносини васала і сеньйора, сюзерена. Право 

на користування землею, її утримання належало васалові, право власності - 

сеньйорові. 

У VIII ст. за реформою Карла Мартела набули поширення бенефіції. Кінні 

дружинники короля за свою службу стали одержувати землю у довічне володіння. 

На відміну від алода, бенефіцій був умовним дарунком на період королівської 

служби. Відмова від військової служби, від рицарських походів позбавляла права на 

бенефіцій. 

У цілому соціальна структура населення франкського королівства була такою: 

1) король, королівські чиновники (родова знать); 

2) феодали (світські й духовні); 

3) вільне населення: вільні франки, вільні римляни; 

4) напіввільні франки (літи), колони; 

5) раби. 

 

Право держави франків 

«Салічна правда» - видатна пам'ятка ранньофеодального права салічних 

франків, складена на межі V-VI ст., після завоювання франками римської провінції 

Галлії та прийняття християнства. У ній письмово закріплено перелік правових 
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звичаїв салічних франків, які фіксували суспільний лад як родового, так і ранньо-

класового суспільства. 

Основними джерелами «Салічної правди» були: 

1) звичаєве право; 

2) королівські акти (капітулярії), що поширювалися на всю територію держави 

і на підданих, містили загальні положення, регулювали суспільні відносини; 

3) судові рішення (королів, рахінбургерів, тунгінів, графів, скабінів); 

4) грамоти (формули), що фіксували різні цивільно-правові угоди; 

5) рецепція римського права. 

Характерна риса «Салічної правди» - формалізм: усі правові дії та акти 

відбувалися відповідно до суворо встановленої форми, порушення якої позбавляло 

акт і дії законної юридичної сили. 

Головне завдання «Салічної правди» - захист приватної власності панівної 

верхівки. Основна увага приділялися злочинам і покаранням. Під злочином 

розумілося заподіяння шкоди особі або майну, а також порушення королівського 

миру, під покаранням - відшкодування збитку потерпілому або членам його роду 

(композиції) та сплата штрафу (вергельду) королю за порушення королівського 

миру. 

«Салічна правда» характеризувалася відсутністю загальних, абстрактних 

понять правопорушень і покарань. Вона мала казуїстичний характер, тобто 

передбачала конкретні випадки правопорушень і відповідні покарання за них. 

Здебільшого статті «Салічної правди» визначали покарання за крадіжку 

свиней, коней, собак, рабів, за підпал, пошкодження огорожі, за напади і грабежі та 

ін. Суворі покарання, великі штрафи встановлювалися за вбивство, тілесні 

ушкодження. Загалом покарання залежало від соціального і правового становища 

правопорушника. Наприклад, плата за відірваний ніс вільного франка становила 

стільки ж, скільки коштувало життя літа. 

«Салічна правда» не зафіксувала такого виду покарання, як страта. Це 

знаходимо лише в «Саксонському зерцалі» (початок IX ст.). Одним із найтяжчих і 

найбільш принизливих покарань, закріплених «Салічною правдою», було вигнання з 
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общини, позбавлення прав на общинні землі, а фактично на життя. 

Статті «Салічної правди» захищали честь і гідність жінки. За викрадення 

чужої жінки передбачався штраф 200 солідів (вартість 100 бичків); за вбивство 

жінки або хлопчика - 600 солідів, за побиття вагітної жінки, що призвело до її 

смерті, - 700 солідів. Отже, жінка мала велику повагу в сім'ї та суспільстві франків, 

була під надійним захистом права. 

Для злочинів і покарань за «Салічною правдою» були характерними такі риси: 

1) кровна помста і вигнання з общини замінялися системою штрафів 

(композиція); 

2) розмір штрафу встановлювався залежно від соціального і правового 

становища злочинця і потерпілого, а також статі, віку потерпілого; 

3) привертає увагу надзвичайна суворість матеріального покарання - штрафу. 

Найнижчий штраф за крадіжку - 3 соліди, а за вбивство - 200 солідів (це при тому, 

що бик коштував 2 соліди). Штраф був ефективним засобом захисту приватної 

власності панівної верхівки, її прав і привілеїв. 

Отже, «Салічна правда» встановлювала такі види злочинів: проти особи, проти 

власності, проти правосуддя, порушення королівського миру. Основними видами 

покарання вона визначала штраф, конфіскацію майна, тілесні покарання, каліцтво, 

оголошення винного поза законом, вигнання з общини. Смертна кара передбачалась 

у виняткових випадках до рабів або учасників повстань. 

Отже, кримінальне право за «Салічною правдою» зберігало значні пережитки 

родового ладу, мало відкрито класовий характер щодо бідних і багатих, не містило 

загальних принципів призначення покарань, які в основному не залежали від наміру 

правопорушника. 

Судовий процес за «Салічною правдою» мав змагальний та звинувачувальний 

характер. Цивільний і кримінальний процес здійснювалися в однаковій 

процесуальній формі. Процес починався у присутності свідків з ініціативи приватної 

особи. Обидві сторони процесу мали формально однакові процесуальні права та 

обов'язки. Суд лише оцінював подані сторонами докази, а сам у збиранні судових 

матеріалів участі не брав. Судовий розгляд здійснювався з дотриманням суворих 
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формальностей. Нез'явлення без поважних причин до суду, неправдиві свідчення, 

відмова свідків брати участь у процесі каралися штрафом. 

Основними доказами вчинення злочинів у франків було затримання 

правопорушника на місці вчинення злочину, його власне зізнання (дозволялося 

катування рабів) і дані свідків. Крім того, «Салічна правда» передбачала 

підтвердження присяги обвинуваченого родичами, друзями або сусідами. Вони 

засвідчували, що підозрюваний за своїми діловими вчинками і моральними 

якостями чесно і правдиво клявся в тому, що не скоїв протиправних діянь. 

Поширеним засобом доказу вини були ордалії (випробування) вогнем, залізом, 

водою та ін. 

У разі незгоди з рішенням суду відповідачів із привілейованої верхівки 

останнє слово належало королю. 

Значення «Салічної правди» полягає в тому, що разом із збірниками судових 

звичаїв германських племен баварців, саксів, вестготів, бургундів та ін. вони дають 

об'єктивну інформацію про перехід від первіснообщинного ладу (безкласового) до 

феодального (класового) та про формування феодальної держави і права, зміни в 

державному устрої та суспільному ладі. 

 

§ 3. Золота орда як військово-феодальна держава 

 

Наприкінці ХІІІ ст. з імперії Чингізхана виокремилося державне утворення, 

яке дістало назву Золотої Орди. Воно проіснувало в безпосередній близькості від 

руських князівств до кінця XIV ст. 

Особливостями феодальних відносин тут були кочовий і напівкочовий 

характер життя суспільства. Важливу роль відігравали племінні вожді. Державною 

релігією в Орді був іслам. 

Родоплемінні відносини базувалися на кочовій ієрархії: хан, царевичі, беки, 

найони, тархани, нукери. Відповідно складалась і військова ієрархія монголо-татар, 

заснована за десятинною системою: темники (від слова тьма - 10 тис), тисячники, 

сотники, десятники. Все військо складалося з важкої та легкої кавалерії. 
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Імперія Чингізхана була поділена на чотири улуси, на чолі яких стояли його 

сини. Золоту Орду очолював хан, який мав повноваження диктатора. Він обирався 

з'їздом монгольської аристократії - курултаєм. Органами державного управління 

були дивани, роботу яких координував голова уряду - візир. Вищими посадовими 

особами в улусах були еміри, в армії - бакоули і темники. Місцеве управління 

очолювали баскаки і даруги, які спиралися на численний штат чиновників. 

Після розгрому татаро-монголами руських князівств у першій половині ХІІІ 

ст. останні потрапили в становище данників Орди. Руські князівства зберегли свою 

автономію, церкву й адміністрацію, але змушені були сплачувати податки, збирання 

яких доручалося одному з князів. Це доручення закріплювалося видачею ханського 

ярлика. Одержання цього символу начебто давало великому князеві політичну і 

військову підтримку з боку Сарая (столиці Орди). Цю ситуацію вміло 

використовували князі, щоб посилити свою роль і вплив на інші князівства. Данина 

й побори, облік населення, каральні та поліцейські функції  на території руських 

князівств здійснювали баскаки з військовими загонами. 

Московська держава сприйняла деякі риси адміністративного управління, що 

їх використовували монголо-татари. Цей вплив позначився на системі й порядку 

оподаткування, формуванні ямської транспортної служби, організації війська і 

фінансово-казеного відомства. 

Основним джерелом права Золотої Орди була "Велика яса Чингізхана» (1206 

р.), яка містила в основному норми звичаєвого кримінального права, а згодом - 

норми шаріату. 

Яса реально закріпила необмежену владу Чингізхана. Речове й зобов'язальне 

право перебувало в зародковому стані: політична влада і васальні відносини 

ототожнювалися з відносинами власності. Сімейні, шлюбні, спадкові відносини 

регулювалися правовим звичаєм і традицією (багатоженство, влада батька, мінорат, 

тобто пріоритет молодшого сина у спадкуванні). 

Страта призначалася за різні види злочинів: непокору ханові, брехню в суді, 

подружню зраду, чаклунство та ін. У судовому процесі, крім показань свідків і 

присяг, застосовувалося катування, використовувалися засади кривавої поруки, 
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групової відповідальності. Судову владу не було відділено від адміністративної. З 

посиленням ісламізації Орди виникали суди кадіїв та іргучі, які діяли на основі 

Корану. 

Через внутрішні та зовнішні причини (боротьбу за владу і поразку біля Синіх 

Вод 1362 р.) Золота Орда в XV ст.  розпалася.  На території колишньої імперії 

Чингізхана утворилися: Казанське та Астраханське ханства, які нерідко ворогували 

одне з одним і в XVI ст. були завойовані Московською державою. 

 

Ключові терміни і поняття 

 

Алод (нім. – ціле володіння) - вільно відчужуване, спадкове землеволодіння. 

А. сформувався у ранньофеодальних державах Західної Європи у процесі 

розкладання общинної власності на землю. А. став основою майбутнього 

вотчинного землеволодіння, а також земельного утримання залежних від феодалів 

селян. З розвитком феодалізму А. дрібних власників перетворилися на залежні 

селянські утримання, а великих власників - у феоди. 

Бенефіцій (лат. благодіяння) - у ранньому середньовіччі - земельне володіння 

без права спадкування, що надавалося феодалами їхнім васалам за певну службу, 

головним чином, військову. Той, хто отримував земельний наділ, мав право на 

збирання податей з селян. З розвитком феодальних відносин Б. стали спадковими та 

перетворилися на лени і феоди. 

Березневі поля - щорічні збори усіх франкських воїнів та одночасно військові 

огляди. За часів Каролінгів "Б.п." або "Травневі поля" - щорічні збори франкської 

знаті, на яких вирішувалися законотворчі та військові питання. 

"Варварські правди"- загальноприйнята назва ранньофеодальних юридичних 

кодифікацій, у яких були записані правові звичаї, усталені зразки судових рішень. 

До таких, зокрема, належать Салічна правда (кінець V ст.), Бургундська правда 

(кінець V ст. - поч. VI ст.), Рипуарська правда (VI ст.), Вестготська правда (кінець VI 

ст. - поч. VII ст.), Саксонська і Тюрингська правди (кінець VIII - поч. IX ст.). Для 

"В.п." властива безсистемність, фрагментарність. Вони відображали звичаєві правові 
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відносини в період становлення держави.  

Васал (фр. від кельт. - слуга) - у феодальних країнах землевласник, 

підпорядкований сюзерену і зобов'язаний нести на його користь різноманітні 

повинності. 

Васалітет - у період середньовіччя - система відносин особистої залежності 

одних феодалів від інших, найбільш поширена в Західній Європі. В. визначав 

ієрархічний характер земельної власності (бенефіцій, феод, лен). Договір про В. 

оформлювався встановленим обрядом (омаж). Васал зобов'язувався нести у сеньйора 

військову службу, брати участь у його суді, надавати йому матеріальну та іншу 

допомогу. Сеньйор надавав свій захист васалу.  

Васальний договір - у феодальній державі - договір між сеньйором і васалом, 

що містив у собі елементи ієрархічної залежності, за яким той, хто отримував феод, 

зобов'язувався визнавати верховенство сеньйора (сюзеренна). 

Вергельд - у Франкській державі - штраф на користь держави за вбивство 

людини. За Салічною правдою, якщо вбивця не міг сплатити В., то він 

розплачувався своїм життям. Розмір В. встановлювався залежно від соціального і 

правового стану правопорушника, а також від статі та віку потерпілого.  

Імунітет (лат. - звільнення від чого-небудь) - у феодальних державах привілей 

землевласників, осіб панівного стану здійснювати на підвладних їм територіях деякі 

державні функції (адміністративно-поліцейські, судові, фіскальні) без втручання 

державних органів, а також бути повновладними відносно залежного населення. 

Найвищого розвитку І. досягає в більшості європейських країн у Х-ХІІ ст. в умовах 

послаблення влади монархів. І. сприяв феодальній роздробленості.  

Імунітетні грамоти (формули) - у феодальній державі королівські документи, 

що надавали феодалам на визначених територіях права на незалежність (іноді 

часткову) від державної влади у судових, податкових, адміністративних та інших 

справах.  

Комендація (лат. - довіряти, передавати) - у Франкській державі - особлива 

форма договору, що полягала у проханні дрібних землевласників про заступництво 

феодала. Договір К. передбачав: 1) передачу панові права власності на землю з 
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наступним її поверненням у вигляді утримання; 2) встановлення особистої 

залежності "слабкого" від свого сеньйора; 3) виконання на користь патрона 

(сеньйора) цілого ряду повинностей. Наслідки таких договорів призводили до 

повного покріпачення селянства через 2-3 покоління. 

Композиція - у Франкській державі грошове відшкодування потерпілому за 

шкоду, заподіяну злочином. 

Лен - у середньовічних країнах Європи земельне володіння (або інше джерело 

прибутку), подароване якій-небудь особі за умови несення нею військової або 

адміністративної служби. У процесі ленних дарувань остаточно сформувалася 

ієрархічна система феодального землеволодіння. 

Магдебурзьке право - система феодального права, що регулювала 

самоврядування міст. Назва походить від міста Магдебург, яке отримало широкі 

права та привілеї у ХІІІ ст. 

Майордом (букв. старший по дому, тобто по палацу) - у Франкській державі 

при перших Меровінгах М. називався королівський дворецький. У VІІ-VIII ст. М. - 

вища адміністративна посада, що існувала в кожній з окремих частин Франкської 

держави, яка по суті в цей час розпалася. Поступово М. стає фактичним главою 

держави, а його посада перетворюється на спадкову.  

Маршал - "старший по королівській стайні", що потім став начальником 

кінного війська у Франкській державі. Нерідко виступав у якості старшого 

воєначальника під час ведення бойових дій. 

Ордалія (суд божий) - форма одержання судового доказу, коли винуватість 

визначалася за допомогою випробування (божественної сили). Салічна правда 

передбачала "випробування казанком" - руку обвинувачуваного опускали в казанок 

із кип'ячою водою і потім зав'язували, приклавши до пов'язки печатку. Якщо 

протягом трьох днів рука гоїлася, обвинувачуваний вважався невинним.  

Реформи Карла Мартела - Карл Мартел ("Молот"), що правив у Франкській 

державі в якості майордома-герцога з 715 по 741 р., покінчив із даруванням земель у 

повну власність і започаткував роздавання їх у вигляді бенефіція, провів 

конфіскацію земель у непокірливих світських і духовних феодалів; здійснив 
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об'єднання багатьох частин Франкської держави в єдине ціле; запровадив 

професійне лицарське військо. 

Салічна правда - збірник правових норм, складений у Франкській державі 

наприкінці V ст., який є однією з найдавніших "варварських правд". С.п. значною 

мірою зберегла риси первіснообщинного ладу. Зберігалася общинна власність на 

землю, проте вже передбачалося приватне володіння присадибними ділянками. Сім'я 

у франків мала патріархальний характер. У С.п. передбачалися різні види злочинів. 

Покарання відрізнялися залежно від суспільного становища злочинця. Зберігалися 

залишки звичаю кровної помсти при значному розвитку системи штрафів. Судовий 

процес мав змагальний характер.  

Сеньйоріальна монархія - форма правління феодальної держави, побудована 

за принципом сюзеренітету-васалітету, за якої політична влада була розділена між 

монархом і феодалами різного рівня, пов'язаними сюзеренно-васальними 

відносинами. 

Феод - у середньовічних країнах Західної Європи - земельне утримання, яке 

васал одержав від свого сеньйора (те саме, що і лен). 

 

Контрольні питання по темі 

 

1. Назвіть основні етапи історії розвитку феодальних держав Західної Європи.  

2. Як відбувалося формування феодальних відносин у ранньофеодальній 

державі?  

3. Назвіть класи та стани при феодалізмі.  

4. Поясність, чому феодальне право характеризується як "право-привілей"  і  

"право сильного"? 

5. Вкажіть на особливості  варварських правд на прикладі "Салічної правди". 
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Розділ 6 

СТАНОВО-ПРЕДСТАВНИЦЬКА МОНАРХІЯ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ 

ЄВРОПИ ТА МОСКОВІЇ 

 

§ 1. Причини та передумови встановлення станово-представницької  

монархії 

 

Економічний образ західноєвропейських держав істотно змінився в ХІІІ-ХІV 

ст., що зумовило перехід до нової форми феодальної держави, а також певні зміни у 

праві. В Європі спостерігалося бурхливе зростання міст, кількості міського 

населення. Це сприяло зміцненню внутрішнього ринку. Розвиток товарно-грошових 

відносин, поштовх яким дали організовані католицькою церквою хрестові походи, 

викликав розквіт ремесла і торгівлі. 

Ідейними організаторами походів були римо-католицька церква та рицарство, 

які прагнули розширити свої земельні володіння. Крім того, відтоді, як в XI ст. 

західна і східна церкви розділилися (1054 р.), західна церква прагнула поставити під 

свій контроль східну та підпорядкувати вірян. З цією метою було поширено легенду 

про існування гробниці Ісуса Христа в Єрусалимі, активно пропагувалася ідея 

«звільнити труну господню...». У серпні 1096 р. в перший хрестовий похід 

вирушили феодали. Вони дійшли до Єрусалима, завоювали його, розграбували й 

1099 р. організували Єрусалимське королівство (у Південній Сирії та Палестині) і 

ще три невеликі держави за європейським зразком (графство Тріполі на сирійському 

узбережжі, князівство Антіохійське в Північній Сирії та графство Едеське у Верхній 

Месопотамії). 

У державах хрестоносців було заведено такі самі порядки, які панували на 

батьківщині більшості з них - у Франції. Феодальне звичаєве право дістало тут 

письмову фіксацію в «Єрусалимських асизах», що були мовби конституцією 

Єрусалимського королівства. Відносини між феодалами ґрунтувалися на основі 

васальної залежності. Вищим за рангом був король єрусалимський. Він мав титул 

«захисника труни господньої», а його спадкоємці називалися вже королями. Від 
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короля формально залежали володарі трьох інших держав, хоча за суттю вони були 

цілком самостійними. Барони і рицарі зобов'язувалися за свої феоди (земельні 

наділи) нести військову службу сеньйорам, і насамперед королю. Найвища влада в 

Єрусалимському королівстві належала великим феодалам, які засідали у «високій 

палаті». Без їхньої згоди король не міг видавати закони, оголошувати війну та 

укладати мир. 

Хрестоносці піддавали місцеве населення жорстокій експлуатації. Селяни 

оподатковувалися оброками в розмірі від 1/3 до 1/2 врожаю. Місцями існували і 

панщинні повинності. Корінне населення неодноразово піднімало повстання проти 

іноземних гнобителів. Хрестоносцям було непросто утримувати владу над 

мусульманським населенням. До того ж їм доводилось обороняти свої володіння, що 

розтягнулися більш ніж на тисячу кілометрів із півночі на південь. Щоби мати 

постійну військову силу було створено духовно-рицарські ордени тамплієрів 

(храмовників) і госпітальєрів (іоаннітів). Згодом виник Тевтонський орден, який 

об'єднав німецьких рицарів. Членами цих орденів були рицарі, які жили за 

особливими чернечими порядками. Вони завжди були готові до війни з 

«невірними». У своєму розпорядженні рицарі мали слуг, які посідали нижче місце в 

ордені. На чолі ордену стояв "великий магістр». Він підпорядковувався 

безпосередньо Папі Римському. Ордени користувалися великими привілеями і 

згодом перетворилися на багатющі корпорації, які володіли землею та спадковою 

власністю. Тамплієри, наприклад, провадили лихварські операції та мали у своєму 

розпорядженні величезні кошти. З утратою володінь на Сході ордени перенесли 

свою діяльність до Європи. Тевтонський орден розпочав підкорення язичників-

прусів. Тамплієри вели значні лихварські операції у Франції. 

Але загалом згадані державні утворення були приречені. У 1144 р. ще існувала 

організована хрестоносцями держава Едессо, а інші вже занепадали. 

У 1147-1149 рр. відбувся новий хрестовий похід, який закінчився невдало. 

Незабаром єгипетський султан Саладін оголосив хрестоносцям священну війну і 

вщент розгромив їх. 

Зруйнування Єрусалимської держави зумовило третій хрестовий похід, у 
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якому взяли участь королі найбільших європейських держав - король Англії Ричард 

І Левове Серце, король Франції Філіп II Август, німецький імператор Фрідріх І 

Барбаросса. Проте досягнення їх були незначними. Ричард Левове Серце захопив 

Кіпр і частину території Малої Азії, де було організовано невеличку державу. 

Фрідріх Барбаросса потонув, переправляючись через річку в Малій Азії на початку 

походу. 

Наприкінці XII ст. церква знову організувала хрестовий похід у Передню 

Азію. Хрестоносці захопили Візантію та пограбували Константинополь. Церква 

частково задовольнила свої апетити, нав'язавши місцевій церкві унію з 

католицизмом. Окрім того, зі Сходу почався приплив товарів, яких не було в 

Західній Європі. Щоб їх купувати, королі та феодали вишукували можливості для 

одержання грошей. І ті, й інші звернули свої погляди на міста. Феодали, які мали на 

території своїх земельних володінь міста, нещадно грабували міщан, викликаючи в 

їхнім середовищі не лише гнів, а й постійні повстання. Міста прагнули звільнитися 

від зверхності феодалів і нерідко вдавалися до купівлі у короля хартій свободи. 

У цій ситуації інтереси міст і короля багато в чому збігалися. Міщани 

прагнули міцної централізованої держави, в якій були б умови для захисту їхніх 

інтересів, власності, вільного розвитку ремесла й торгівлі. Король також хотів 

єдності та могутності країни. Міста боролися проти сваволі феодалів, і король бажав 

обмеження влади останніх. Так і виникла неписана угода: міста забезпечують короля 

грошима і солдатами, король забезпечує містам захист від домагань феодалів. Отже, 

серйозні зміни в економічному укладі зумовили зміни і в суспільному житті. 

 

Зміни у суспільному ладі в період станово-представницької монархії 

В аналізований період у державах Західної Європи остаточно сформувалися 

такі стани: дворянство, духовенство і третій стан, куди входили міщани і селяни. 

Проте розподіл на стани не повністю відображав правове становище різних груп 

населення, оскільки ці стани складалися з неоднорідних прошарків суспільства. 

Вищими, привілейованими станами залишалися дворянство і духовенство. У 

середовищі дворян відбулося розшарування, в результаті якого утворилася група 
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вищих дворян із загалу старої феодальної знаті й багатих міщан (у Франції це - 

дворяни шпаги, в Англії - лорди, в Німеччині - князі-курфюрсти, в Росії - бояри). 

Підпорядковане становище посідали дворяни, які вийшли з рицарів, чиновників і 

суддів. Такий самий розподіл відбувся й у стані духовенства. 

Бурхливий розвиток капіталістичних відносин у містах забезпечив значну вагу 

в суспільному житті третьому станові - міщанам. Міське населення, як і два інші 

стани, було досить неоднорідним. Вищий прошарок міщан - патриціат - захопив 

найважливіші посади в містах і протиставив себе бюргерству (у Франції - бур-

жуазія), тобто середнім прошаркам міського населення, а також плебейській частині 

міського населення, що складалася з підмайстрів, поденників та інших бідняків. 

Із розвитком товарно-грошових відносин і ринків відбувалися значні зміни в 

правовому становищі та складі селянства. Феодали, які потребували грошей для 

придбання предметів розкоші, почали заміняти натуральні повинності грошовими. 

Це зумовило розвиток товарності селянських господарств, диференціацію селян на 

верхівку і малоземельних бідняків. Заможні кріпосні селяни викуповували собі 

право переходу в становище вільних, орендували землі у феодалів, які розорялися, і 

скуповували їх у бідняків. Одночасно відбувався процес обезземелювання селян-

бідняків, які мали шукати роботу в заможних господарствах, поповнювали ряди 

міського й сільського пролетаріату. 

Зміни соціально-економічних відносин, обумовлені ростом продуктивних сил, 

викликали ряд змін і в політичній галузі. Розвиток міст свідчив не лише про 

порушення замкнутості феодальних господарств і посилення економічних зв'язків, а 

й про створення реальних передумов для формування єдиної, більш або менш 

централізованої держави (зокрема у Франції). У місті сформувався новий суспільний 

лад, який втілив у собі подальший розвиток виробництва та обміну і став природним 

союзником королівської влади в її боротьбі з великими феодалами за об'єднання 

феодально-роздрібненої держави. 

Однією з характерних ознак політичного устрою держав цього періоду є 

утворення станово-представницьких установ: у Франції це - Генеральні штати, в 

Англії - парламент, у Німеччині - рейхстаг. Ці установи значною мірою відрізнялися 
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від феодальних з'їздів минулої епохи, маючи представників трьох станів, а не двох. 

Крім того, якщо феодальні з'їзди були найчастіше зброєю знаті в боротьбі проти 

централізованої політики монархів, то станово-представницькі органи були 

знаряддям політики зміцнення влади, централізації держави. 

 

§ 2. Станово-представницька монархія у Франції 

 

Головною зміною в державному ладі аналізованого періоду була поява нової 

форми держави - станово-представницької монархії. У Франції станово-

представницький орган (Генеральні штати) утворився 1302 р., в період правління 

Філіпа IV. 

Приводом для заснування Генеральних штатів у Франції послужила суперечка 

між Філіпом IV і Папою Римським з питань фінансів. Невпинні війни з Англією 

вимагали великих коштів, і Філіп IV наказав французькому духовенству сплачувати 

в державну скарбницю все те, що раніше відраховувалося до папської курії. Папа 

Римський був цим розгніваний і викликав Філіпа IV до Рима. Тоді Філіп IV 

відправив запрошення графам, герцогам і вищим служителям церкви прибути на 

засідання Генеральних штатів. Дрібне дворянство і міщани надіслали на збори 

виборних представників. Як і розраховував король, Генеральні штати підтримали 

його в суперечці з папою. Було проголошено, що у світських справах король 

залежить лише від Бога. Становище Папи Римського сильно похитнулося, і 

протягом 70 років Папи змушені були перебувати в місті Авіньйоні у Франції, що 

поставило їх у залежність від французьких королів, хоч Авіньйон і не входив до 

королівського домену. 

Генеральні штати скликалися головним чином в тих випадках, коли королі 

потребували грошей, але за умов феодальної роздробленості мали отримати згоду на 

субсидії та введення податків. Отже, серед найважливіших повноважень 

Генеральних штатів було право на самооподаткування. Найчастіше цей орган 

скликався в XIV, XV і XVI ст. 

У XIV ст. нерідко траплялися конфлікти Генеральних штатів із дофіном 
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(спадковим принцом), майбутнім королем Карлом V. Зрештою, спалахнуло 

повстання паризьких ремісників. Під тиском Генеральних штатів у 1357 р. було 

видано «Великий березневий ордонанс», який передавав Генеральним штатам 

контроль над управлінням і витратою фінансів. В ордонансі було передбачено 

виняткове право Генеральних штатів на видачу субсидій, а також регулярне 

скликання цього органу та інші гарантії. Загалом «Великий березневий ордонанс» 

став апогеєм діяльності Генеральних штатів, але діяв цей документ усього півтора 

року. 

За своїм складом Генеральні штати представляли духовенство, дворянство і 

міську аристократію. Під час засідань депутати від цих станів утворювали окремі 

групи. Кожний стан засідав і виносив рішення окремо від інших і володів одним 

голосом, незалежно від кількості депутатів, які входили до його складу. За такого 

порядку голосування перевага завжди була на боці представників дворянства і 

духовенства, якщо між ними не було розбіжностей. 

Урочисте відкриття і закриття Генеральних штатів проводилося в загальній 

залі в присутності короля. Генеральні штати намагалися обмежити королівську 

владу і вплив на вирішення державних питань. Але цьому заважали суперечності 

між двома привілейованими і третім станами. 

У середині XV ст. майже в усій Франції утворилися штати в окремих 

сеньйоріях. Вони формувалися за таким же принципом, як і Генеральні штати, і 

клопоталися здебільшого питаннями податків, розглядом проблем місцевого 

розвитку. 

 

§ 3. Станово-представницька монархія в Англії 

 

До ХІІІ ст. англійська феодальна монархія відзначалася сильною королівською 

владою і значною централізацією системи управління. Зміцненню влади монархів 

сприяла боротьба між завойовниками, зокрема нормандською знаттю і 

англосаксонськими феодалами. Проте згодом, коли завойовники асимілювалися з 

місцевим населенням, зв'язок англійської знаті з троном почав слабшати. Всі 
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прошарки населення - від феодалів до селян - почали протестувати проти сваволі і 

деспотизму королівської влади. Невдоволення населення ще більше загострилося 

через поразки Англії у війні з Францією. Цікаво, що в потужному русі за обмеження 

королівської влади, який очолили феодали, об'єднались і церква, і міста, і навіть 

значна частина селянства. Річ у тім, що всі прошарки населення і стани піддавалися 

нещадному здирству і поборам з боку бездарних королів, які програвали війну за 

французькі землі. 

Приводом до відкритого антикоролівського виступу стала капітуляція короля 

Іоанна Безземельного перед римським папою, васалом якого він зобов'язався стати. 

У 1215 р. барони, дрібне рицарство і міщани зі зброєю в руках підступили до 

королівської резиденції. Король змушений був піти на поступки і підписав 

запропоновану йому баронами Велику хартію вольностей. 

Велика хартія вольностей містила права і привілеї вільного населення країни 

(духовенства, феодалів, міщан). Що ж стосується закріпачених селян (віланів), тобто 

більшості населення Англії, то хартія не надавала їм особливих прав. 

Велика хартія вольностей містила статті, присвячені: 

а) обмеженню прав короля стосовно феодалів; 

б) забезпеченню особистої недоторканності вільних людей і забороні 

довільного застосування до них покарань; 

в) обмеженню фінансових прав короля; 

г) підтвердженню прав і свобод Лондона та інших міст. 

Велика  хартія  вольностей  забороняла  довільне  тлумачення ленних прав 

корони (наприклад, установлення опіки короля над спадкоємцями його васалів, 

надання дозволів на одруження, що дозволяло англійським королям одержувати 

значні суми грошей). Закріплювалися певні розміри поборів. Так, рельєф (сума 

данини, яку сплачував королю спадкоємець земельних володінь), згідно з хартією, 

встановлювався залежно від розміру землеволодіння. Крім того, особистий опікун 

міг одержувати на свою користь лише помірні прибутки і не завдавати «збитку і 

розорення ні людям, ні речам» опікуваного володіння. 

Велике значення для визначення васальних відносин мала ст. 16 хартії, яка 



110 

 

передбачала, що «ніхто не повинен примушуватися до несення більшої служби за 

своє рицарське володіння чи за інше вільне утримання, ніж та, яка вимагається з 

нього». 

Стаття 39 передбачала істотні обмеження королівської влади в царині 

відправлення правосуддя: «Жодна вільна людина не буде заарештована, або 

ув'язнена, або позбавлена володіння, або оголошена поза законом, або вигнана, або в 

якийсь інший спосіб знедолена, і ми не підемо на неї та не пошлемо на неї інакше, як 

за законним вироком їй рівних і за законом країни». Були й інші статті, які 

обмежували судову владу короля. Так, ст. 17 встановлювала, що розгляд цивільних 

справ повинен відбуватись у певному місці. Стаття 45 забороняла призначати на 

посади суддів, констеблів, шерифів осіб, які не знають законів країни і не мають 

бажання їх добровільно виконувати. Вона забороняла також стягувати довільні й 

непропорційні судові мита. 

Захищаючись від сваволі з боку короля і його чиновників, барони, рицарі, 

духовенство і вільні громадяни міст ввели до хартії статті 12 й 14, які обмежували 

фінансові права короля. Робити стягнення з міста Лондона на користь короля 

дозволялося лише за згоди ради королівства, що складалася з осіб, які отримали 

землю безпосередньо від короля (зокрема його васалів). 

У хартії передбачались обмеження повинностей вільного населення щодо 

будівництва гребель і мостів (ст. 23). Заборонялося примушувати вільних людей 

приймати на постій солдат і надавати фураж (статті 28, 30). 

Хартію було затверджено присягою короля та його васалів. У ст. 61 було 

передбачено створення особливого комітету 25 баронів для нагляду за виконанням 

цього документа. У разі порушення положень хартії комітет міг закликати васалів до 

опору та захоплення замків і земель короля, поки той не відновить порушених прав. 

Велика хартія вольностей свідчила про опозицію до королівської влади усього 

вільного населення Англії. Незважаючи на те, що хартія ще нечітко формулювала 

положення про комітет 25 і про раду васалів, за суттю вона стала юридичною 

основою опору королівській владі і створила умови для утворення парламенту. 
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Державний устрій 

Період станово-представницької монархії в Англії характеризувався 

створенням станово-представницького органу - парламенту, зміною та 

вдосконаленням окремих ланок системи державного управління. 

Велика хартія вольностей не поклала край боротьбі короля і баронів. У XIII ст. 

було створено олігархічний орган - раду. Вона була скликана 1258 р. королем 

Генріхом III і складалася з баронів та вищого духовенства. Рада зажадала від короля 

затвердження Оксфордських провізій, що за своїм характером були рівнозначні 

конституції. Оксфордські провізії передбачали широкі повноваження для 

баронської ради та її комітетів. Король повинен був здійснювати свою владу через 

комітети, які наділялися правом контролювати діяльність усіх вищих посадових осіб 

держави: великого юсциніарія, канцлера та ін. Встановлювалося, що рада баронів 

повинна збиратися тричі на рік, і навіть «мірою потреби». 

У 1259 р. Генріх III спробував залучити на свій бік у боротьбі з баронами 

дрібних і середніх феодалів, видавши Вестмінстерські провізії, які передбачали: а) 

звільнення васалів великих феодалів від обов'язкової участі в роботі курій баронів; 

б) заборону баронам вимагати від своїх васалів більших грошових внесків або 

служби, ніж було встановлено спочатку. Проте дрібні та середні феодали не стали 

опорою короля. Мало того, 1264 р. саме завдяки їхній підтримці барони дістали 

перевагу над королем. 

Згодом, після перемоги, барони створили при королі раду з 19 членів, яка 

повинна була брати участь в управлінні країною. Тоді поширилася доктрина, згідно 

з якою король обмежений у своїх діях законами. Так, у творі англійського юриста 

ХІІІ ст. Брайтона зазначалося: «Король має над собою Бога і право, тому що право 

робить його королем». 

Парламент. Ще більше було обмежено королівську владу в Англії після 

створення парламенту. Спершу цей орган лише визначав розміри податків. З часом 

він перетворився на вищий законодавчий орган країни. Щоправда, парламент 

скликався з волі короля, який міг схвалювати або відхиляти законопроекти. Король 

не міг видавати або змінювати законів (статутів), але зберігав право видавати 
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ордонанси, що містили загальні норми. Відсутність чіткого розмежування між 

статутами й ордонансами дозволяла королю обминати статути, а іноді й змінювати 

їх. 

Королю належало верховне командування армією, флотом. Він оголошував 

війну та укладав мир, призначав на найвищі посади як у центрі, так і на місцях. 

Керівництво країною здійснювалося через державну раду. Управлінські 

функції виконували також особи, які очолювали державні установи, зокрема 

канцлер (керівник канцелярії), члени центральних судів, лорд-скарбник, 

королівський камергер та ін. Особистим радником короля був хоронитель печатки 

(він мав статус міністра). 

Війни, що їх у XIII ст. вела Англія, призвели до розладу фінансів, а це 

вимагало нових поборів з населення. Через це виникла потреба скликання великої 

королівської ради, яка вже називалася парламентом. 

У 1254 р. вперше була скликана велика рада королівства, яка включала 

представників двох станів: духовенства та світських феодалів. Представники 

третього стану (міщани) дістали доступ у парламент лише через 11 років. 

У 1256 р. після перемоги феодалів під керівництвом Симона де Монфора до 

великої ради були запрошені по два представники від деяких міст. 

До складу парламенту, скликаного у 1295 р. королем Англії Едуардом І, крім 

представників світських і духовних феодалів, увійшли також по двоє представників 

від 37 графств і по двоє - від міст. Цей парламент отримав назву «зразкового». 

У другій половині XIV ст. відбувся поділ парламенту на дві палати: верхню 

(палата лордів) і нижню (палата общин). Своєрідність цього поділу полягала в 

тому, що рицарі та міщани опинилися в одній палаті. Спершу вони могли лише 

затверджувати рішення, прийняті баронами і духовенством, які складали велику 

раду. 

У 1352 р. обидві половини парламенту почали засідати окремо. 

Загалом у період станово-представницької монархії парламент мав такі права: 

а) вирішувати питання про розмір зборів на користь королівської 

скарбниці; 
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б) брати участь у виданні законів; 

в) здійснювати контроль за вищими посадовими особами; 

г) провадити судочинство. 

Право контролю за діяльністю посадових осіб дозволяло палаті общин 

виступати з обвинуваченням найвищих посадових осіб держави. Обвинувачуваний 

міг бути засудженим навіть до страти з позбавленням будь-яких спадкових прав і 

конфіскацією майна. 

Виняткове право на видання законів виникло з права парламенту подавати 

королю петиції. Король міг відхилити вимоги парламенту або погодитися з ними. 

Проте за часів Едуарда II було визнано, що жоден закон не буде прийнятий без згоди 

короля, палати лордів і палати общин. За Едуарда III, а потім у 1414 р. за Генріха V 

було встановлено, що видання нових законів без згоди парламенту є порушенням 

споконвічних прав палати. Розширення компетенції парламенту було обумовлено 

тим, що парламент мав право призначати субсидії на користь короля. 

Правила, які регулювали вибори в палату общин, мали різко виражений 

класовий характер. Поки парламент відігравав незначну роль у справах держави, 

членство в ньому і участь у виборах не були привабливими. Історія Англії XIV ст. 

знала багато випадків відмови міст і графств надсилати своїх представників до 

парламенту. Але поступово участь у роботі парламенту ставала привілеєм. 

Одним із перших законів, присвячених виборчому праву в Англії, був Акт 

1413 р. Ним установлювався високий майновий ценз. Виняткове право участі у 

виборах одержали особи, які мали вільні володіння, що приносили 40 шилінгів 

річного прибутку після сплати всіх податків. Монополія за «сорокашилінговими» 

господарствами зберігалася до виборчої реформи 1832 р. 

Що стосується судової системи, то в цій галузі повноваження окремих 

феодалів було обмежено. Ордонанс 1290 р. заборонив відправляти правосуддя тим 

баронам, які не могли довести, що їхні предки користувалися цим правом до вступу 

на престол Річарда І у 1189 р. 

Велике значення для англійської держави мало остаточне оформлення 

інституту присяжних засідателів. Вони стали залучатися не стільки для свідчення у 
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справі, скільки для оцінювання доказів, що їх подавали суду сторони. Думка 

присяжних (вердикт) стала основою для винесення суддею вироку або рішення. 

У XIII ст. відбулося також оформлення обвинувального журі, яке складалося з 

присяжних у кількості від 12 до 23 осіб, і малого журі (12 членів), які виносили 

вердикт. Перебувати одночасно в обох журі було заборонено статутом 1352 р. Для 

дійсного вердикту малого журі вимагалася одностайність його членів. 

 

§ 4. Станово-представницька монархія у Німеччині 

 

У той час, коли встановлення станово-представницької монархії у Франції 

сприяло посиленню королівської влади, об'єднанню й централізації країни, а в 

Англії не призвело до ослаблення процесу централізації, Німеччина розпадалася на 

велику кількість князівств, графств тощо. Наскільки Німеччина була роздрібненою, 

можна уявити на підставі таких даних: до кінця XVII ст. в Німеччині існувало 324 

територіальні одиниці, які мали права самостійних держав, і 1475 вільних 

рицарських володінь, подібних до сучасного Ліхтенштейну. 

А наприкінці XIII ст. Німеччиною фактично управляли сім найбільших князів-

курфюрстів. Незадоволені посиленням баварського дому, курфюрсти ще за життя 

короля Людвіга обрали на престол чеського короля Карла Люксембурга. Карл IV 

(1347-1378 рр.) піклувався насамперед про зміцнення свого спадкового королівства - 

Чехії. Тому, прагнучи встановити спокій в імперії, він йшов на поступки князям. 

Золота булла. У 1356 р. Карл IV видав Золоту буллу - основний закон 

німецького багатовладдя. Золота булла законодавчо закріпила фактично 

встановлений порядок обрання короля (імператора) колегією курфюрстів, яка 

складалася з трьох духовних князів (архієпископів майнського, кельнського і 

трірського) і чотирьох світських (короля чеського, герцога саксонського, маркграфа 

брандербургського і пфальцграфа рейнського). Визначався суворий порядок 

проведення виборчих засідань курфюрстів. Скликати засідання повинен був 

архієпископ майнський у Франкфурті-на-Майні. Обрання короля (імператора) 

здійснювалося простою більшістю голосів. 
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Між курфюрстами розподілялися ранги і титули. Першим серед духовних 

князів вважався майнський архієпископ, серед світських - чеський король. Золота 

булла підтверджувала попередні привілеї князів і надавала нові. Курфюрстам 

дозволялося вільно володіти монетною і гірничою регаліями. Заборонялися спілки 

міст, спрямовані проти князів. Водночас феодалам дозволялося створювати коаліції 

та вести приватні війни, щоправда, за умови оголошення стану війни за законом, 

тобто за три дні до її початку. 

Отже, німецька імперія, яка з кінця XV ст. іменувалася «Священною 

Римською імперією німецької нації», не являла собою єдиної, тим паче 

централізованої, держави. Формально до її складу, крім Німеччини, входили 

Нідерланди, дрібні італійські держави. 

Вища влада в імперії належала не імператорові, а князям-курфюрстам. 

Імператор, власне, був одним із можновладних князів і реально мав у своєму 

розпорядженні лише ті засоби, що їх давали його спадкові землі. Коронні володіння 

попередніх династій і королівські регалії були привласнені князями ще в період 

міжцарювання, і відновити їх було неможливо. Не було ні загальноімперського 

уряду, ні загальноімперських збройних сил. Імператор, окрім власних військ, міг 

розраховувати лише на добровільну допомогу васалів - князів та імператорських 

рицарів. Верховним органом імперії була колегія курфюрстів, яка мала право 

обирати і зміщати імператора. Законодавча влада формально визнавалася за рейх-

стагом, який складався з «імператорських чинів» - курфюрстів, князів, 

представників імперських і вільних міст. Але сфера діяльності рейхстагу була надто 

вузькою: він узагалі не втручався в політичне життя князівств, а клопотався лише 

загальноімперськими справами. 

У той час як в імперії дедалі більше слабшав зв'язок між різними регіонами, у 

князівствах, навпаки, відбувався процес політичного зміцнення. Князі 

підпорядкували собі все населення, яке жило на їхній території, збирали податки, 

користувалися прибутками від ремесла й торгівлі, карбували власну монету. У 

князівствах скасовувалася васально-ленна система. Військові сили васалів за-

мінялися найманими військами. Створювалося централізоване управління з 
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чиновників, які отримували оплату. Запроваджувалось єдине князівське (земське) 

право. У кожному князівстві сформувався власний станово-представницький орган - 

ландтаг (земський з'їзд), що складався з місцевого дворянства, духовенства і пред-

ставників земських міст. 

У 1437 р. імператорська влада остаточно перейшла до рук Габсбургів. Імперія 

щораз більше набувала характеру слабкої федерації самостійних німецьких держав. 

 

§ 5. Станово-представницька монархія у Московії  

 

Виникнення Московської держави (Московії). Московське князівство 

сформувалось у ХІІІ-ХV ст. в умовах монголо-татарського панування. У другій 

половині XIII ст. Московське князівство виокремилось як уділ Володимиро-

Суздальського князівства, а на початку XIV ст. стало незалежним. Дипломатична 

політика московського князя Івана Калити забезпечила князівству піднесення. З 

милості хана Золотої Орди за розгром Твері І. Калита у 1328 р. дістав титул 

«великого князя всієї Русі» та ярлик на управління. Він поширив вплив на Новгород 

і Псков, майже на всі північні князівства. За вірність Золота Орда доручила І. Калиті 

збір данини та підтримувала його політику територіальної експансії. 

За князювання Івана III (1462-1505 рр.) до Московського князівства було 

приєднано Ярославське (1463 р.), Ростовське (1474 р.), Тверське (1485 р.) князівства, 

Новгород (1478 р.), В'ятську землю (1489 р.) тощо. За Івана III було також складено 

перший збірник законів Московського князівства - Судебник 1497 р., який 

започаткував оформлення кріпосного права. 

Політику територіальної експансії продовжив Василь III (1505-1533 рр.), який 

приєднав до Московського князівства Псковську землю і Рязанське князівство, м. 

Смоленськ та ін. У XV ст. в Московії в основному сформувалась ідеологія 

самодержавної монархії. 

У 1547 р. Іван IV Грозний (1533-1584 рр.) в Успенському соборі Москви 

урочисто «вінчався на царство» і оголосив себе царем «всієї Русі». За його 

царювання було загарбано Поволжя і Західний Сибір. У 1552 р. було завойоване 
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Казанське ханство, а в 1556 р. - Астраханське. Владу царя були змушені визнати Ка-

барда і Башкирія, Сибірське ханство (1598 р.). До Московського князівства увійшли 

землі народів комі, карелів, удмуртів, мордви, чувашів, марійців, татар та ін. 

Московія розпочала запеклу і довготривалу боротьбу за вихід до Балтійського, а 

згодом - і Чорного морів. 

Отож, до середини XVI ст. остаточно сформувалося Московське князівство як 

багатонаціональна феодальна держава. Зміцнення Московського князівства було 

тісно пов'язане з посиленням феодального гніту та експлуатацією народів. 

 

Формування станово-представницької монархії у Московії 

На початку XV ст. встановився порядок, за яким удільні князі були зобов'язані 

підпорядковуватися великому князеві просто на підставі його становища. В середині 

XVI ст. істотно змінилася форма правління. Ранньофеодальну монархію заступила 

станово-представницька. 

Причиною виникнення станово-представницької монархії була відносна 

слабкість влади монарха, який прагнув до встановлення самодержавства, але був 

змушений ділити владу з Боярською думою. У царя виникла потреба на противагу 

Боярській думі залучити до державного управління дворян і верхівку міщан. 

Розвиток товарно-грошових відносин повинен був по-різному позначитися на 

господарстві князів, бояр-вотчинників, дворян-поміщиків. Бояри здебільше несли 

службу в Москві, а господарство вели прикажчики, які привласнювали значну 

частину прибутків. В умовах розвитку товарно-грошових відносин боярству дово-

дилося вести боротьбу проти дворянства за робочі руки, зокрема затримувати своїх 

селян легшими формами експлуатації. Це часто вело до розорення окремих бояр. 

Дворянство мало іншу економічну і політичну програму. Воно порушувало 

питання про роздавання йому нових земель за рахунок експропріації боярських 

вотчин або захоплення нових територій у сусідніх народів, домагалося закону про 

загальне закріпачення селянства, вимагало доступу до органів влади та управління 

Московії. 

У той час інтереси помісного дворянства, міських купців і ремісників певною 
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мірою збігалися. Вони були зацікавлені у сильній царській владі, спрямованій проти 

старої феодальної знаті (удільних князів), у перебудові всього державного апарату, в 

завоюванні інших країн. 

Іван Грозний провів низку реформ із метою зміцнення Російської 

централізованої держави та обмеження влади удільних князів і бояр-вотчинників. 

За Івана IV утворилася рада з близьких до нього людей, відома в історії під 

назвою Обраної ради. До її складу входив Адашев - представник і захисник 

інтересів помісного дворянства, протоієрей Сильвестр, пов'язаний із помісним 

купецтвом, представник великого боярства Андрій Курбський і митрополит 

Макарій. Члени ради розуміли потребу серйозних перетворень у Російській державі. 

Рада вела політику, засновану на компромісі між боярами і дворянами. Іван IV разом 

із радою провів ряд заходів, які забезпечили посилення економічного і політичного 

становища помісного дворянства і купецтва. 

Втім, труднощі війн викликали відкрите незадоволення політикою царя. 

Радники штовхали його на радикальні заходи в інтересах помісного дворянства. 

Невдоволений цим, Іван IV видалив радників із Москви. Князь Курбський зрадив 

царя та разом із 12 боярами перейшов на бік Польщі. 

У 1564 р. Іван IV здійснив систему заходів, відомих під назвою опричнини. 

Мета - остаточно ліквідувати економічний і політичний вплив боярства. 

Всю державу було поділено на дві частини: земщину та опричнину - 

спеціально виділені володіння, які належали особисто цареві (від слова «опріч» - 

окремо). Цар відписав в опричнину вотчини найбільш опозиційних дворян. Значну 

кількість князів було страчено. Всі ці заходи цар провів за допомоги створеного ним 

війська (опричників), яке набиралося з малоземельних дворян. 

 

Вищі органи влади і управління 

Цар. За часів правління Івана Грозного Московська держава перетворилася на 

станово-представницьку монархію. В 1549 р. цар вперше скликав Земський собор. 

Завдяки проведеним у той час заходам, зокрема експропріації боярських вотчин, яка 

підірвала економічне і політичне значення феодальної знаті, перебудові політичного 
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апарату посилилася царська влада. 

Після введення опричнини у державному устрої сталися деякі зміни. 

Утворилися дві системи управління. У земщині все залишилось як і раніше: там 

функціонувала Боярська дума - вищий орган державної влади, який ділив владу з 

царем. В опричнині фактично необмежена влада належала цареві. Там була особлива 

система державних органів: опрична дума, спеціальні опричні прикази, опричне 

військо, опрична скарбниця. Опрична дума контролювала Боярську думу, істотно 

обмежуючи її права. 

Опричнину, яка викликала гостре невдоволення суспільства, було скасовано в 

1572 р. Об'єктивно вона мала прогресивне значення, оскільки завдала удару по 

князях, які заважали встановленню централізованої влади. Водночас опричнина 

супроводжувалася насильством над селянами, вела до захоплення їх земель, до 

зростання феодальних повинностей. 

Друга половина XVII ст. характеризувалася захопленням земель сибірських 

народів - киргизів, евенків, якутів, поступовою колонізацією України. 

У XVII ст. всі державні справи вершилися від царського імені. Введення до 

видатної пам'ятки феодального права Московії - Соборного уложення (1649 р.) 

розділу «Про державну владу, і як його государеве здоров'я оберігати» (гл.  11) 

свідчило про зростання ролі царя в політичному житті країни. 

Спадкування царського престолу стало остаточно здійснюватися на підставі 

принципу первородства і єдиного спадкування. Щоправда, визнання царя Земським 

собором, тобто «всією землею», вважалося однією з необхідних умов законності 

царської влади. Друга половина XVII ст. характеризувалася подальшим зростанням 

влади царя. Про це свідчили зниження ролі Боярської думи і припинення діяльності 

Земського собору в 1653 р. 

Боярська дума була вищою законодорадчою і судовою установою, її склад і 

чисельність у різні часи були неоднаковими. Спершу Дума складалася з 

представників феодальної знаті. Потім, під час боротьби царя з князями, вона 

поповнилася представниками «худорідних» родів. На початку XVII ст. значну роль 

почало відігравати старе боярство. У XVII ст. до складу думи входили представники 
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тих служивих людей, дворянства і дітей боярських, які висунулися в епоху 

селянських війн (Болотникова, Разіна) і зарекомендували себе як надійні захисники 

нової династії та нового ладу. Кількість членів Боярської думи (бояр, окольничих, 

думних дворян, дяків і придворних думних чинів) збільшувалася з кожним новим 

царюванням. До думи чимраз більше проникали представники неродових сімей. 

Поступово відбувався процес її бюрократизації, а водночас - обмеження політичного 

впливу. 

Наприкінці XVII ст. виникло особливе відділення думи, де вирішувалися 

судові справи, - Розправна палата. 

У другій половині XVI ст. реальне політичне значення думи було значно 

вищим, ніж у XVII ст. Боярська дума разом із царем здійснювала законодавчу владу. 

Вона вирішувала найважливіші питання суду, управління, зовнішньої та 

внутрішньої політики. У заголовку царського Судебника 1550 р. вказувалося: «Цар і 

великий князь Іван Васильович усієї Русі зі своєю братією і бояри цей Судебник 

уклали». Далі в цьому ж Судебнику говориться, що подальші закони повинні 

видаватися «из государева докладу со, всех бояр притвору». Дума була і вищою 

судовою інстанцією. 

Маючи значну владу, Боярська дума не мала самостійної компетенції. За 

загальним правилом, її рішення або обговорювалися і приймалися разом із царем, 

або обговорювалися і приймалися без царя, але ним затверджувалися. 

Особливої ваги набувала влада Боярської думи в період між царюваннями. 

Тоді вона ставала єдиним постійним органом влади. 

Втім, із розвитком абсолютизму Дума поступово перетворювалася в орган, 

позбавлений політичного значення. 

Земський собор. Земський собор - центральна станово-представницька 

установа, яка не була постійно діючою, а збиралася в разі потреби. Лише в перше 

десятиліття царювання Михайла Романова Земський собор дістав значення 

постійного представницького органу. 

Земські собори складалися з трьох частин - Боярської думи, собору вищого 

духовенства (освяченого собору) і зборів представників різних чинів, тобто 



121 

 

помісного дворянства і купецтва. Спочатку, як-то у скликанні собору 1566 р., 

представництво організовувалося не за обранням, а за довірою (як і в Європі). Але 

згодом для деяких чинів було організовано справжні вибори. 

Постійно скликалися лише дворяни і діти боярські (середні та дрібні феодали). 

Посадські (представники міст) збиралися рідко. Селяни (і то лише державні) брали 

участь у соборі тільки один раз - 1613 р., коли обрали на престол царя Михайла 

Романова та було започатковано нову династію. 

Право скликання Земського собору мав цар або ті органи влади чи посадові 

особи, що його заступали, тобто Боярська дума, патріарх, тимчасовий уряд. Іноді 

ініціатива зібрання належала попередньому соборові. Про скликання Земського 

собору зазвичай надсилалася грамота на ім'я воєводи, яка оголошувалась у 

головному храмі міста. У ній вказувалося, яку кількість виборних слід відправити до 

Москви і до якого терміну вони повинні з'явитися. Іноді пояснювалась і мета 

Земського собору. 

Кожна частина Собору обговорювала питання, винесені на розгляд, окремо і 

формулювала своє рішення письмово. Ці рішення узагальнювалися на других 

загальних зборах. Зазвичай це був тільки матеріал, на основі якого свої висновки 

робив цар чи Боярська дума. 

Земські собори скликалися для вирішення найважливіших державних питань: 

для обрання царів, для вирішення питань війни і миру, для встановлення нових 

податків, для ухвалення особливо важливих законів. 

Власне, земські собори були органами впливу помісного дворянства і 

найвищого купецтва. Зі зростанням суперечностей між цими соціальними групами 

собори стали непотрібними і навіть небезпечними для верхівки помісного 

дворянства, яке остаточно перетворилося на правлячий клас і домагалося 

встановлення абсолютизму. 

Приказна система. Розвиток кріпацтва (слово «кріпацтво» походить від назви 

документа, що від кінця XV ст. фіксував прикріплення селян до землі) викликав 

загострення класових суперечностей. Селянство почало відповідати на посилення 

експлуатації організацією загонів, які нападали на поміщицькі садиби. У помісного 
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дворянства і купецтва з'явилася нагальна потреба створити такі органи, які могли б 

достатньою мірою захистити їхні права та привілеї. Стара система управління вже 

не забезпечувала інтересів панівного класу. Тому виникла потреба у створенні 

принципово нових органів центрального управління. Такими стали прикази, які 

почали розвиватися вже у попередній період. Остаточного розвитку приказна 

система набула у другій половині XVI ст. Прикази виникали мірою потреби без 

заздалегідь виробленого плану. Окремі прикази поділялися на відділи, які, 

поступово розвиваючись, перетворювалися в самостійні прикази. Наприклад, з 

приєднанням України було утворено Малоросійський приказ. Безплановість 

організації приказів обумовила нечіткість розмежування компетенції між ними. 

Кількість приказів постійно змінювалася, доходячи іноді до 50. 

Оскільки в той час адміністрація і суд не розділялися, то прикази були не лише 

адміністративними установами, а й судовими. 

Прикази поділялися на палацово-вотчинні (приказ Великого палацу, який 

відав утриманням царського палацу, Сокольничий тощо), військові (Стрілецький, 

Козачий, Іноземний), судово-адміністративні (Холопський, Помісний), обласні 

(Нижегородський, Малоросійський), спеціальні (Посольський, Аптекарський, 

Монастирський). 

Склад приказів також не відрізнявся визначеністю. Іноді на чолі були вищі 

чини: бояри, окольничі, а іноді - прості дворяни, дяки. Очевидно, все залежало від 

важливості приказу в системі управління. Загалом у приказах працював численний 

канцелярський апарат - дяки і піддячі. 

Приказний лад розвинувся з органів палацово-вотчинного управління і тому 

зберіг багато рис старої системи управління. У середині XVII ст. вади приказної 

системи почали визнаватися урядом. Не наважуючись на пряму відмову від неї, уряд 

шукав виходу в об'єднанні окремих приказів. У 1658 р. було здійснено спробу 

централізації управління через заснування Таємного приказу безпосередньо при 

царі. Цей приказ повинен був поєднувати контроль над державним управлінням. 
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Органи місцевого управління 

Адміністративний поділ. Основною адміністративною одиницею був повіт. 

Повіти, які виникали із приєднанням до Московського князівства нових територій 

(уділів, земель, царств), різнилися між собою. За загальним правилом, повіти 

поділялися на стани, а стани - на волості. Зберігалися також землі, наприклад, 

В'ятська земля. Існували і спеціальні адміністративно-територіальні одиниці: у 

межах повіту - губи (службові округи) і розряди (військові округи). 

Губне самоврядування. Система кормління (спосіб утримання державних 

посадових осіб впродовж усього періоду служби за рахунок місцевого населення в 

Московії до XVII ст.) не могла задовольнити помісне дворянство і купецтво, які 

набули політичного впливу, оскільки княжі та царські урядовці не були зацікавлені в 

рішучій боротьбі з селянськими виступами, а також із «лихими» людьми. Досвід 

створення з представників місцевого населення особливих органів влади для 

боротьби з «лихими» людьми в 30-ті роки XVI ст. виправдав себе. Ці органи 

називали губними і почали вводити повсюдно від середини XVI ст. Виправдав себе і 

досвід розширення функцій органів самоврядування, коли їм доручався не лише 

розшук розбійників і «лихих» людей, а й інші завдання. Тоді ж, 1556 р., було 

прийнято рішення скасувати систему кормління та замінити її системою губного і 

земського самоврядування. 

Губне самоврядування спочатку надавалось окремим містам і волостям, тобто 

не пристосовувалося до основної територіальної одиниці - повіту. Але з часом губне 

управління почали засновувати у кожному повіті. 

Органом губного самоврядування була губна «ізба», яка складалася з губного 

старости, цілувальників, губного дяка. У цих органах найбільший вплив мали 

дворяни-поміщики. Губні старости обов'язково обирались із загалу дворян або дітей 

боярських - представників боярських родів і нових прошарків (службових ви-

суванців, вихідців із-за кордону, перебіжчиків з інших князівств), які пов'язали свою 

долю з державою і забезпечувалися за це вотчинами та маєтками. 

Така форма самоврядування запроваджувалася передусім у місцевостях, де 

було добре розвинене поміщицьке землеволодіння. А там, де були значні 
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торговельно-ремісничі центри, вводилося земське самоврядування, що представляло 

інтереси купецтва. 

Земське самоврядування. Органами земського самоврядування стали 

«улюблені голови» або земські старости, земські дяки, цілувальники, які іноді 

називалися земськими суддями. Компетенція земських установ поширювалася на всі 

галузі самоврядування, зокрема на фінансову й судову. У тих повітах, де вже діяли 

губні органи, їм надавали самостійності, або ж домагалися їх ліквідації.  

Воєводсько-приказне управління було запроваджено повсюдно ще у першій 

половині XVII ст. в перебігу селянської війни під проводом Болотникова. 

Компетенція воєвод поступово розширювалася, що викликало зниження ролі органів 

земського самоврядування. Це було зумовлено насамперед тим, що в умовах станов-

лення абсолютної монархії та загострення класових суперечностей органи 

самоврядування не могли виконати завдань, які перед собою ставили. Необхідно 

було негайно реагувати на повстання селян. Отже, потрібен був орган, який мав би 

військову функцію і контролював діяльність інших органів. Це свідчить про 

подальшу централізацію влади в Російській державі у XVII ст., а також про розвиток 

бюрократичної системи. 

Воєводи призначалися царем і Боярською думою в основному на дуже 

короткий строк (1-2 роки). У великі повіти направлялися кілька воєвод, один із яких 

був головним, а інші вважалися його - товаришами (заступниками). 

Функції воєвод визначалися особливими інструкціями або наказами. Воєводи 

завідували поліцією, військовою справою, мали право суду, іноді в прикордонних 

районах їм доручалася зовнішньополітична діяльність. Поступово воєводи 

підпорядкували собі органи місцевого самоврядування, зробили їхнє керівництво 

своїми помічниками. За виконання своїх обов'язків воєводи одержували платню, 

хоча, як і всі служиві люди, вони мали вотчини та маєтки. Воєводам заборонялося 

брати «корм» із жителів та примушувати їх працювати на себе. 

Щоб усунути приводи до здирства з боку посадових осіб, Соборне уложення 

заборонило їм вступати в зобов'язальні відносини (укладати угоди) з місцевими 

людьми. 
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Наприкінці XVII ст., через потребу централізованої влади в навколишніх 

областях (рух колоніальних народів і зовнішніх ворогів), було створено великі 

військово-адміністративні округи - розряди. Цим розрядам були підпорядковані 

місцеві воєводи (у Смоленську, Казані й Сибіру). 

Міське самоврядування. У той час міста ще не виділялися з повітів як 

особливі адміністративні одиниці. У Московській державі практично не було 

усталеного міського самоврядування, як у Литві. Лише деякі міста мали органи 

міського самоврядування. Так, у Новгороді міськими справами відали п'ять старост, 

які обиралися «п'ятьма кінцями міста». Для вирішення найбільш важливих справ і 

контролю за діяльністю старост, зокрема для їх обрання, скликались сходи міських 

жителів - віче. 

Безперечно, з подальшим економічним розвитком Московії, зростанням міст і 

ускладненнями міського господарства повинна була з'явитися потреба в організації 

особливого - муніципального, міського самоврядування. 

 

Розвиток феодального права Московії 

Джерела права. Державно-політична централізація супроводжувалася 

створенням загальноросійської правової системи і перебудовою феодального суду. 

«Руська правда» - кодекс Давньої Русі — до кінця XV ст. втратила своє пряме 

значення. З погляду А.А. Зиміна, вона застосовувалася лише як зразок, «яким 

належало керуватися в повсякденній практиці, швидше, слідуючи її духові, а не 

букві». 

Розвиток феодальних відносин, загострення класової та внутрікласової 

боротьби, потреба централізації державного і, зокрема, судового апарату, підтримки 

панування феодалів над експлуатованим народом обумовлювали появу різного роду 

грамот. Велике значення мали статутні грамоти намісницького управління. 

Першою спробою узагальнення окремих законодавчих положень стало 

видання в другій половині XV ст. у північноросійських землях Новгородської та 

Псковської судних грамот. 

Новгородська судна грамота, що була укладена у 1456 р. (але дійшла до нас 
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у редакції 1471 р.), містила норми судоустрою і судочинства. Перші перелічували 

види судів, які діяли в Новгороді, - церковний, князівський, суди посадника, 

тисяцького, новгородських докладачів, особливої колегії з представників «кожного 

новгородського кінця», очолюваної княжим тіуном (господарським управителем). 

Норми судочинства, засновані «на старовині», були спрямовані на посилення впливу 

московських великокнязівських намісників у новгородському суді. 

Псковська судна грамота 1462-1467 рр. являла собою поєднання грамот 

псковських князів Олександра і Костянтина з подальшими приписами у вигляді 

постанов псковського віче ХІV-ХV ст. Грамота містила норми як процесуального, 

так і матеріального права, з яких особливо повно було розроблене цивільне право. 

Відображаючи інтереси феодалів-хліборобів, грамота приділяла особливу 

увагу захистові їхніх земельних багатств, установлюючи порядок судочинства у 

справах про польову землю, водні угіддя і спадкування майна. Вона відрізняла 

володіння від права власності, яке могло бути здійснене за допомоги купівлі, міни, 

данини, приплоду тощо, визначала порядок взаємовідносин феодалів з різними 

категоріями залежних людей. Заохочуючи торгові корпорації псковського купецтва, 

грамота регламентувала договори поклажі, позики, займу, дарування, знахідки тощо. 

Крім того, Псковська судна грамота запроваджувала низку новацій у 

процесуальне й кримінальне право. Так, розглядаючи злочин як діяння, що порушує 

інтереси не лише приватної особи, а й усього суспільства, вона вперше ввела 

поняття «перевету» - державної зради; відрізнила слідчий процес від позовного, 

припустила використання наймитів у судовому поєдинку, передбачала широке 

застосування такого виду покарання, як смертна кара. 

Першу систематизацію в загальноросійському масштабі було здійснено в 

Судебниках 1497 і 1550 рр. 

Судебник 1550 р. поділявся на чотири частини за досить простою системою: 

перша містила постанови, що стосувалися суду центрального; друга - суду 

обласного; третя - цивільного права і процесу; четверта містила додаткові статті. 

Отже, Судебник являв собою головним чином збірник судового права. 

Слід зауважити, що джерела права цього періоду містили норми не лише 
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світського, а й церковного права. До найважливіших джерел церковного права 

належить складений майже одночасно з Судебником 1550 р. Стоглав (1551 р.) Він 

був результатом законодавчої діяльності собору, скликаного з ініціативи уряду, який 

запропонував програму церковних реформ. Крім постанов собору, Стоглав, або, як 

його називали переписувачі XVIII ст., «Стоглавник», містив описання діянь цього 

зібрання духовенства. Це дало привід деяким дослідникам заперечувати канонічне 

значення Стоглава. Але протягом другої половини XVI ст. — першої половини XVII 

ст. він був основним кодексом, що регламентував внутрішнє життя представників 

духовного стану, його відносини з суспільством і державою. 

Якщо судебники ХV-ХVІ ст. були збірками законів переважно процесуального 

характеру, а вказані книги наказів хоч і містили норми матеріального права, але 

об'єднували законодавство лише за принципом відомчої належності в 

хронологічному порядку, то Соборне уложення 1649 р. було вже значним кроком 

вперед у розвитку права. Цей документ перевершував попереднє законодавство як 

обсягом регульованих відносин, так і рівнем систематизації норм права, які 

розташовувалися відповідно до сфер правового регулювання, що згодом 

оформилися в галузі. 

Роль Соборного уложення в розвитку російського права взагалі була дуже 

великою. Йдучи назустріч служивому дворянству, уряд вирішив 16 липня 1648 р. 

скликати Земський собор. На ньому передбачалося розглянути чолобитну 

дворянства, «щоби надалі по тій Уложеній книзі всякі справи вершити і робити». 

Для розроблення проекту Уложення було створено спеціальну комісію, очолювану 

князем Одоєвським. До неї увійшли два боярина, один окольничий і два дяки. 

Собор планувалося провести в широкому складі, за участі представників 

посадських (міських) общин. Слухання проекту відбувалось у двох палатах: в одній 

засідали цар, Боярська дума й Освячений собор; в іншій - виборні від різних чинів. 

Депутати від дворян і посадських справили великий вплив на прийняття багатьох 

норм Уложення. 

29 січня 1649 р. було завершено впорядкування і редагування Уложення. Зовні 

воно являло собою сувій, який складався з 959 вузьких паперових стовпчиків. 
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Наприкінці були підписи учасників Земського собору - всього 315. З цього сувою 

двічі протягом року уложення було надруковано по 1200 примірників у кожному 

накладі. 

Соборне уложення 1649 р. стало новим етапом у розвитку юридичної техніки. 

Це - перша друкована пам'ятка російського права (доти правові акти лише 

оголошувалися на торгових майданах і в храмах). 

Соборне уложення не мало прецедентів в історії російського законодавства. За 

обсягом воно могло зрівнятися хіба що зі Стоглавом, але за багатством юридичного 

матеріалу перевершило його в багато разів. Не мав цей документ собі рівних і в 

тогочасній європейській практиці. 

Соборне уложення - перший в історії Русі систематизований закон. Очевидно, 

саме тому його часто називають кодексом. Але це юридично не вірно, оскільки 

Уложення містило матеріал, який стосувався не однієї, а всіх галузей права того 

часу. Це, радше, не кодекс, а невелике зведення законів. 

Вперше закон переділявся на тематичні глави, присвячені якщо не певній 

галузі права, то, принаймні, конкретному об'єктові регулювання. У Соборному 

уложенні вже не було архаїзмів, властивих «Руській правді», але й ще не було 

іноземних слів і термінів, що їх згодом Петро І вніс у закони (найчастіше без будь-

якої потреби). Уложення легко сприймається нашими сучасниками - потребують 

пояснення лише окремі слова і словосполучення. 

Джерелами Уложення були судебники, укази і боярські вироки, «градські 

закони грецьких царів» (тобто візантійське право), Литовські статути. Крім того, 

нові статті було додано самими упорядниками проекту, зокрема й відповідно до 

«чолобитної» членів собору. Серед таких слід відзначити главу XI «Суд про селян», 

якою скасовувалися «урочні літа» і затверджувалося право поміщика на особу і 

працю селянина (34 статті), тобто повне закріпачення селян. 

Уложення закріпило основні риси політичного ладу Росії. Цей правовий 

документ залишався стабільним протягом 200 років, незважаючи на всі реформи 

XVIII ст. Не випадково ним розпочиналося Повне зібрання законів Російської 

імперії (1830 р.). Широко використовувалося Соборне уложення для упорядкування 
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XV тому Зводу законів і Кримінального кодексу 1845 р. — Уложення про покарання 

кримінальні та виправні. 

У 1663 р. Соборне уложення було перекладено латинською мовою, 1688 р. - 

французькою, а в першій чверті XVIII ст. - данською і німецькою мовами. 

Переклади, безумовно, свідчать про те, що поява Уложення була значною подією в 

історії світового законодавства. Воно істотно відрізнялося від попередніх російських 

феодальних кодексів великим обсягом, мало більш складну і чітку систему 

групування законодавчого матеріалу. 

Уложення складалося з 25 глав, переділених на 967 статей, і мало вступ, який 

пояснював офіційні мотиви та історію його упорядкування. Системний виклад 

матеріалу по главах дозволяє класифікувати його за сферами правового 

регулювання. Так, глави 1-9 містили в основному норми державного, а також 

кримінального, цивільного, фінансового і церковного права; глави 10-15 - норми 

цивільного і судового права (організація судів і процес); глави 16, 17, 19, 20 - норми 

речового права і частково земельного; глави 21-22 і окремі статті перших розділів 

гл. 25 - норми кримінального права; глави 18 і 25 - норми фінансового права; гл. 23 - 

норми судового права (встановлювалася особлива підсудність для стрільців і види 

відповідальності за безчестя стрільців та їхніх дружин; гл. 24 - норми цивільного 

процесуального та адміністративного права (подання позовів і відповідальність у 

справах судових і адміністративних, що стосувалися отаманів і козаків). 

Виклад законодавства було здійснено за об'єктами правопорушення. При 

цьому найчастіше статті містили норми як процесуального, так і матеріального 

права. Це дозволяє вирізнити швидше сфери правового регулювання, ніж галузі 

законодавства, які остаточно сформуються вже у буржуазному праві. Уложення 

було значним кроком уперед під техніко-юридичним кутом зору, оскільки в ньому 

дано більш розвинену систему феодального права, ніж у попередніх кодексах. 

Прийняття Соборного уложення, безперечно, передусім відповідало інтересам 

панівного класу дворян, тому воно й залишалося тривалий час основним законом 

Росії. 
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Основні риси сімейного і спадкового права 

У той період сформувалася система шлюбного права, відмінна від 

візантійської. Так, особливого значення набув обряд заручення (зговір), який 

супроводжувався укладанням спеціального договору (обручного запису) з 

подальшим укладенням шлюбу - рядного запису. Подібні рядні записи 

здійснювалися лише представниками імущих класів. 

Обручний і рядний запис робилися зазвичай тоді, коли майбутнє подружжя 

було ще малолітніми дітьми. Скасувати такий запис можна було або виплатою 

заряду, або через суд, маючи для цього серйозні підстави. 

Для нареченого вимагалося досягнення 11-12 років, для нареченої - 10-11 

років. Щоправда, Стоглав установив мінімальний вік для нареченого 15 років, а для 

нареченої - 12. Але ця норма не діяла. 

Особливістю шлюбного права XVII ст. було й те, що шлюби могли 

відбуватися без згоди сторін. Потрібна була лише домовленість батьків нареченого і 

нареченої. Для укладення шлюбу належало сплатити спеціальне мито місцевій владі. 

Кріпаки повинні були отримати згоду поміщика. 

Церковна практика в Москві визнавала дійсним лише перший шлюб і 

закріплювала його за допомоги вінчання. Другий і третій шлюби укладалися лише з 

благословенням. Четвертий шлюб церквою не допускався. 

Особисті й майнові відносини подружжя ґрунтувалися на владі чоловіка над 

дружиною. Чоловік, як і раніше, мав право розпоряджатися особистістю дружини. 

Він міг віддати її у служіння і записати разом із собою у служиву кабалу. Мав право 

карати свою дружину. Відповідальність за вбивство дружини в разі її перелюбства 

була значно меншою, ніж за інше вбивство. Судові акти XVII ст. свідчать, що 

чоловік за вбивство дружини карався батогом, а дружина за вбивство чоловіка 

піддавалася страті. 

Спостерігалася тенденція до роздільності майна подружжя. Особливо це стало 

проявлятись у правилах щодо посагу. Посаг (складався точний перелік) перебував у 

загальному користуванні, але чоловік міг відчужувати майно без згоди дружини. 

Згодом робити це чоловікам було заборонено законом. Після смерті чоловіка, якщо у 



131 

 

шлюбі не було дітей, дружина одержувала право на відновлення її посагу. 

За Уложенням дружина та діти зобов'язувалися сплачувати борги померлого. 

Проте вже 1657 р. патріарх Никон затвердив рішення, що дружина не повинна 

відповідати за борги свого чоловіка. 

Особисті та майнові відносини батьків і дітей. Для досліджуваного періоду 

була характерною тенденція обмеження тих широких прав, які мали батьки щодо 

дітей за законами Київської Русі. Поступово зникло право батьків віддавати своїх 

дітей у кріпацтво. Дозволялося віддавати лише в кабалу, але за умови перебування в 

ній самих батьків. Згодом залишилося тільки право батьків віддавати своїх дітей у 

служіння (кінець XVII ст.). 

Право батьків на життя і смерть дітей також поступово зникало. Але 

законодавством передбачалося дуже легке покарання за вбивство батьками своїх 

дітей. Право покарання батьками дітей залишилося незмінним. 

Опіка. Стосовно опіки ще діяли норми «Руської правди». Але права опікунів 

дещо розширилися. Вони могли тепер відчужувати майно підопічних для сплати 

боргів. Водночас законодавство надало підопічним право після досягнення ними 

повноліття скаржитися на опікунів. 

Спадкове право. Заповіт, що звався тоді духовною грамотою, повинен був 

підписуватися заповідачем власноручно. Заповіти могли укладатись і в усній формі. 

Якщо заповідач був неписьменним, то заповіт іще за його життя підтверджувався 

церковною владою. 

Характерною рисою спадкування за законом було розширення спадкових прав 

дочок і дружин, а також бічних родичів. Раніше суворо діяв принцип, що подружжя 

не могло спадкувати одне після одного. Але з часом цей принцип зберігся лише 

стосовно родових вотчин. Що ж до жалуваних вотчин, то вдови дістали право 

користування або навіть власності на них. Указом 1627 р. було встановлено частку 

вдови і в рухомому майні чоловіка: їй видавалася четверта частина. 

Крім того, спадкували родичі «ближнього племені», тобто брати та їхні 

нащадки. Якщо бічних родичів «ближнього племені» не було, майно вважалося 

відумерлим. За законами 1650 і 1676 рр., визнавалися не лише ближні, а й дальні 
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родичі. 

Кримінальне право 

Поняття і види злочинів. На відміну від періоду, коли діяла «Руська правда», 

у XV ст. злочин уже тлумачився не як «образа», тобто завдання матеріальної, 

фізичної або моральної шкоди, а як «лиха справа». Вперше слово «злочин» 

зустрічається в літописних розповідях XIV ст. у зв'язку з подіями 1398 р.: «... а у 

Двинян их преступление и их вину... взяша 2000 рублей, а 3000 коней; бяше бо всех 

Новгородцев 3000». У Двінській статутній грамоті 1398 р. «продаж», тобто 

відшкодування завданого збитку, замінявся терміном «вина» (ст. 1). Аналогічна 

термінологія була характерною для церковного законодавства кінця ХІV-ХVІ ст., де 

поряд із поняттями «лихий» і «душогубці» наведено терміни «ослушники», «злые» 

«законопреступники». 

Сфера діянь, які вважалися злочином, установлювалася поступово, спершу 

нерідко збігаючись зі сферою цивільно-правових деліктів. Критерієм, який визначав 

кримінально-правовий характер діяння, була не стільки зла воля злочинця, скільки 

серйозність порушення інтересів панівного класу і держави. Перелічуючи відомі 

раніше чинним законам види злочинів: розбій, душогубство, ябедництво, ст. 8 

Судебника 1497 г. запровадила нове поняття - «или оное какое лихое дело». Поняття 

це не розкривалося, а покарання винного залежало від показань «добрих», тобто 

заможних, благонадійних людей. Панівний клас дістав можливість підводити під 

поняття «лихої справи» будь-яке діяння, що порушувало їхні інтереси і позбавлятися 

таким чином від небажаних людей. Особа, не викрита ні в якому конкретному 

злочині, але визнана «лихою», підлягала страті. 

У випадках обвинувачення в політичних злочинах родичі зазвичай 

стверджували, що винний «с ума сброден, и про то весь город знает». Такі заяви 

перевірялися, зокрема з'ясовували, чи справді він божевільний, чи не прикидається 

таким. Неповнолітні віком понад сім років, які притягалися до відповідальності, не 

підлягали лише страті: вона замінялася більш легкими покараннями. 

На відміну від періоду чинності «Руської Правди», коли кріпаки відповідали за 

вчинені ними злочини перед своїм паном, убивство паном свого холопа не 
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вважалося злочином, а вбивство чужого холопа розглядалось як завдання 

матеріального збитку його власникові. 

Судебники і грамоти ХV-ХVІ ст., а тим паче уложення, регламентували 

кримінальну відповідальність за вчинені злочини. Суб'єктом злочину могла бути 

одна особа чи кілька осіб. Якщо за часів «Руської Правди» всі, хто брав участь у 

злочині, каралися однаково, то починаючи з губних грамот XVI ст. обвинувачувані 

відповідали по-різному. Вони ділилися на «пущих» - головних - і другорядних 

винуватців, які, своєю чергою, поділялися на кілька категорій. Серед головних 

співучасників розрізняли підбурювачів і виконавців. Вони каралися зазвичай 

однаково, але в разі різної соціальної належності тяжче покарання діставав нижчий 

за званням або посадою. 

До другорядних співучасників належали пособники, а також причетні до 

злочину особи: не донощики, потурачі, приховувачі, притоноутримувачі та ін. 

Пособники поділялися на «підводчиків», які вказували засоби для вчинення 

злочину, і «поноровщиків», які усували перешкоду за його вчинення. Вони, так само 

як особи, причетні до злочину, несли покарання залежно від характеру вчиненого 

діяння. 

За вбивство винний підлягав страті, а «товарищей его всех бить кнутом и 

сослать куда государь укажет» (ст. 198 гл. X Уложення 1649 р.). За вчинення 

особливо небезпечних злочинів, як-от розбою, пособників карали так само, як і 

виконавців (ст. 63 гл. XXI Уложення). Особи, які надавали розбійникам постійний 

або тимчасовий притулок, каралися нарівні з самими розбійниками. А ті, хто 

приймали «разбойные вещи, добытые преступным путем», або продавали 

«разбойную рухлядь», віддавалися на поруки. За відсутності поручителів вони 

підлягали тюремному ув'язненню (статті 63, 64 гл. XVI). 

Незважаючи на те, що Кормча книга (збірник канонів і цивільних законів із 

церковних справ слов'ян, грецька назва «Номоканон») закріпила принцип 

індивідуальної відповідальності - «да не умрут отцы за сына», під час царювання 

Івана Грозного за політичні злочини відповідали й найближчі родичі. А за 

Уложенням відповідальність несли не лише дружини і діти, але також батько, мати, 
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дядьки, брати рідні й нерідні, тобто взагалі увесь рід (статті 5-10 гл. II). 

Ще від часів «Руської Правди» розрізнялися діяння навмисні, тобто скоєні не у 

сварці чи на бенкеті, а в розбої. Потреба з'ясування вини злочинця - «которым 

обычаем убийство учинилось, умышленьем или пьяным делом неумышленьем» - на 

пропозицію князя Д. М. Пожарського дістало чітке закріплення в Уложенні. Проте 

випадкові та необережні діяння ще мало відрізнялися одне від одного. Але вже тоді 

розрізнялися, крім закінченого злочину, також замах і голий намір. 

В аналізований період збільшився перелік обставин, що посилювали або 

зменшували відповідальність особи, яка вчинила злочин. Вперше було згадано про 

рецидив як обставину, що обтяжувала провину. Більш суворі покарання 

передбачалися також за злочини, вчинені з особливою жорстокістю (наприклад, 

отруєння, «болісна наруга» з насильством і хитрістю), а також скоєні особами, які 

зловживали своїм службовим становищем (судовими чинами, ратними людьми). 

Обставинами, що обтяжували вину, вважалися убивство «в розбої», нічна крадіжка, 

будь-яке «злодійство», вчинене в церкві, на государевому подвір'ї або стосовно 

посадових осіб; злочин, скоєний за попередньою змовою (скоп, змова), під час 

стихійного лиха, а також учинення кількох злочинів. 

До обставин, що пом'якшували вину, ще від часів «Руської правди» належали 

злочини, вчинені у стані сп'яніння (статті 69, 71, 73 гл. XXI Уложення). І лише ст. 17 

гл. XXII Уложення, поділяючи діяння на умисні та неумисні, на хитрісні і 

нехитрісні, віднесла заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або вбивство, вчинене 

«із похвали, або з пияцтва», до категорії хитрісних, вважаючи, що людина могла 

випити для сміливості з метою вчинення злочину. Обставиною, що пом'якшувала 

провину, був малолітній вік, хоча точні рамки його не визначалися. 

Особа, яка вчинила злочин через нагальну потребу або «простоту розуму», 

могла навіть бути звільнена від покарання: «а що піп Климентій величання співав не 

так, і ми того йому Климентію, через простоту його, у провину ставити не веліли...». 

Якщо образливе слово на адресу государя людина висловлювала з убогості розуму, 

вона підлягала помилуванню. До обставин, що звільняли від покарання, належала 

необхідна оборона. Особливо відзначалася оборона прав державних - той, хто 
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наздогнав чи вбив зрадника, одержував винагороду (ст. 15 гл. II Уложення). Крайня 

необхідність, вперше запроваджена Уложенням, звільняла від покарання за 

знищення чужих тварин у випадку їх нападу. Обставиною, яка звільняла від 

покарання, було й незнання (ст. 77 гл. XXI), а також помилування з боку государя. 

Порівняно з нормами «Руської правди» і судних грамот, змінилося поняття 

об'єкта злочину. Кримінальний закон став захищати не лише права фізичних осіб, а 

й лад, установлений державою і церквою. 

Злочинні діяння класифікувалися на такі основні групи: злочини проти релігії 

та церкви; злочини державні; злочини службові; злочини проти приватних осіб - 

проти життя, здоров'я, моральності, майнових прав. 

Державні злочини. Невідомі «Руській правді» поняття зради або посягання на 

честь, життя і привілеї влади великих князів запроваджувались у практику вже від 

кінця XI - початку XII ст. Повідомляючи про повстання киян проти князя Ізяслава в 

1067 р., яке самі кияни називали «злом», літописець засуджував князя лише за те, що 

він учинив страту без суду. 

Крамола. Спершу крамола виражалася головним чином у «від'їздах» князів і 

бояр, які намагалися зберегти свою самостійність. Крамольник і його діти 

позбавлялися боярського чину і права на майно, але ще не підлягали кримінальному 

покаранню. Із посиленням боротьби проти великокнязівської влади великі бояри 

почали вдаватися до прямої зради, змов, повстань або інших дій, спрямованих проти 

влади і життя великого князя. 

Цікаво, що В. Н. Татищев називав крамольника підбурювачем народу. Можна 

припустити, що крамольник, який посягав на державний лад або особу государя, 

карався навіть за прямий умисел. Так, 1456 р. за підозрою в намірах «крамоли» був 

«пійманий» у Москві і засланий до Углича серпухівський князь Василь Яро-

славович. Спробу серпухівських дітей боярських і дворян звільнити князя з 

ув'язнення, коли «обличися мысль их», було придушено з нечуваною жорстокістю. 

Страті було піддано змовників проти уряду Івана III Володимира Гусєва та інших: 

«И сведав то и обыскав князь великий Иван Васильевич злую их мысль велел 

изменников казнить». Судебником 1497 р. крамолу було віднесено до політичних 
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злочинів, караних стратою. 

Особливо поширеним було поняття земської зради, таємного перевороту, 

тобто різного роду відносин із ворогами свого князя. Уточнення змісту і суті зради 

було пов'язане з хрестоцілувальними записами кінця XV - початку XVI ст. У них 

давалося зобов'язання «нікуди не від'їжджати», «служити князю, княгині та їхнім 

дітям»,  «по правді, без будь-яких хитрощів», «лиха... не мислити, ні думати, ні 

робити» і «про лихе, що готується на государя, сповістити». Той, хто цілував хрест, 

представляв поручителів, які відповідали за нього грошовою сумою. 

Окремим видом державних злочинів ст. 4 гл. II Уложення вирізняла підпал 

подвір'я або міста з метою здачі його ворогові. За це діяння передбачалася 

кваліфікована страта - спалення. 

Поступово визначилися склади інших політичних злочинів. Так, у боярських 

вироках 1582 і 1584 рр. встановлювалася страта за «ракош на царя государя», що 

означає в перекладі з польської - бунт, заколот, обурення, повстання. Уложення 

вирізняло також зазіхання на здоров'я государя. Страта передбачалася навіть за 

голий намір, спрямований проти здоров'я государя. Будь-хто, запідозрений у 

застосуванні зілля, коріння, чаклуванні та інших засобів «псування», піддавався 

катуванню, під час якого з'ясовувалося, чи не за замовленням вчинено ці дії, і чи не 

від іноземної держави прийнято це замовлення. 

Під «злим ділом» розумілося також «невместимое» або «неистовое» слово на 

адресу государя. Розрізнялися «непристойные речи», тобто лайливі, образливі слова 

на адресу государя. Вони особисто государя не кривдили, але могли бути так 

зрозумілі. Наприклад, на банкеті у проголошенні здравиці спершу було згадано 

воєводу, а государя пізніше; або людина сп'яну хвалилася: «... я де тебе не брат, а 

царям брат». Для підтвердження того, що ці слова сказані без наміру, а «от роста ума 

своего», людину двічі катували. Об'єктом цього злочину могла бути інша особа, яка 

має відношення до влади. Так, за царською грамотою у Пскові від 26 лютого 1651 р. 

посадській людині Гришці Трясисоломіну після катувань наказано було вирізати 

язика і заслати його до Великого Новгорода з дружиною та дітьми за непристойні 

балачки про царицю. 
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Було визначено новий склад злочину — скоп і змову, де як суб'єкт злочину 

фігурували не окремі особи, а об'єднана попередньою змовою група. Так, у червні 

1648 р. натовп у кілька тисяч осіб, які скаржилися на кривду і насильства з боку 

начальника земського наказу Л. С. Плещеєва, увірвався слідом за царем, який 

повертався з богослужіння, до Кремля, і люди з голосним лементом вимагали 

остаточного вирішення їхніх претензій і висловлених скарг, заявляючи, що 

«покамест его, великого государя, том указ к нам не будет, и они из города из 

Кремля не пойдут». 

Антиурядовий рух, який охопив не лише Москву, а й північні, поморські та 

сибірські землі Росії, характеризувався розгромом палаців бояр, дворян, великих 

купців і приказних службовців — дяків, піддячих тощо не стільки з метою 

присвоєння їхнього майна, скільки для знищення з метою помсти. Вирізнення в 

окремий склад скопу і змови було зумовлено, отже, особливим становищем 

посадових осіб і потребою їх захисту з боку держави. 

Тоді ж було визначено публічно-правовий обов'язок «извета», тобто 

сповіщення про протидержавні злочини, що готувалися. 

Уложення виділяло ще один склад політичного злочину - недонесення, яке 

каралося стратою «без всякой пощады». Суб'єктом цього злочину могли були люди 

різних чинів, які знали не лише про підготовку злочину проти особи государя або 

проти держави, а й про «непристойные слова» на адресу государя. 

За характеристикою відомого криміналіста Г. Г. Тельберга, саме Уложення 

1649 р. «є першим в історії російського законодавства кодексом, у якому дано якщо 

не вичерпну, то все ж таки повну систему державних злочинів». 

Централізація державного і судового апарату обумовила проголошення 

злочинами ряду діянь проти порядку управління і суду. Серед таких варто вирізнити 

підроблення грошей. 

Найдавніший різновид порушень фінансових прав держави - шинкарство. Він 

був відомий ще церковному законодавству, але трактувався більше як злочин проти 

моральності, оскільки «в шинках душі гинуть без покаяння та без причастя». 

Закріплюючи монополію князів на продаж вин, Псковська судова грамота 
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наказувала «княжим людям по подвір'ях корчми не тримати, ні в Пскові, ні на 

пригороді, ні в цебро, ні в корець, ні бочкою меду не продавати». 

В аналізований період виникли нові види злочинів на службі, або посадових 

злочинів. Велика частина їх була пов'язана з відповідальністю посадових осіб за 

порушення встановленого порядку судочинства. Це насамперед хабарництво. Плата 

судді від зацікавлених осіб (обіцянка) була закономірною ще в середині XV ст. На 

думку В. Н. Татищева, це - плата за виявлену суддею старанність у розгляді справи. 

Коли суддя, «оставя свой домовой распорядок... веселия и забавы», використає цей 

час для розгляду справи, «то уже взятое за труд и честь не лихоимство, но мзда 

должная». 

Невдоволення народу зловживаннями посадових осіб викликало спочатку 

встановлення розміру «обіцянок». Так, за свідченням іноземних письменників, судді 

могли безкарно приймати подарунки не дорожче 8 рублів, привішених до ікон, а 

також деякі малоцінні речі, принесені разом із яйцями впродовж восьми днів після 

Великодня. Стягування «лишку» понад установлену таксу й означало хабарництво, а 

обіцянка почала розглядатись як хабар. 

Судебник 1550 р. уперше визначив такий склад злочину проти правосуддя, як 

винесення неправильного рішення в результаті одержання хабара, тобто умисне 

неправосуддя. Особа, яка вчинила такий злочин, мала відшкодувати потрійну суму 

позову. Крім цього, призначалося кримінальне покарання, яке залежало від стано-

вища винного. Відповідно до феодального права привілею покарання було тим 

тяжчим, що нижчим був судовий чин винного (статті 5-7 гл. X). 

Централізація судової системи, прагнення зосередити розслідування найбільш 

небезпечних справ у державних органах і вирішувати їх відповідно до встановлених 

законів обумовили введення таких видів злочину, як відмова в правосудді (ст. 7 

Судебника 1479 р.), фабрикація (статті 4, 5 Судебника 1550 р., ст. 12 гл. X 

Уложення), тяганина, порушення порядку судочинства і надання злочинцеві засобів 

для ухиляння від суду (статті 13, 129, 251 гл. X Уложення). 

Крім покарань за посадові злочини, передбачалася відповідальність приватних 

осіб за злочини проти суду. Це ябедництво, що його Судебники відносили до 
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особливо тяжких злочинів (ст. 8 Судебника 1496 р., ст. 59 Судебника 1550 р.), 

означала брехливий донос, злісну обмову, яка мала метою обвинуватити в злочині 

невинного. На думку В. Н. Татищева, під ябедництвом «разумеется какое-либо в 

суде коварство, яко затмения суда неясными, или не принадлежащими речами, 

приведение соперника в смятение оттягиванием суда непотребными справками и 

подкупанием на неправду судей». З огляду на це 12 березня 1582 р., в період 

широких гонінь на бояр, було прийнято указ, який поділяв злочинців цього розряду 

на ябедників, крамольників і складачів, тобто брехливих обвинувачів у приватних 

злочинах, брехливих донощиків у державних злочинах і складачів брехливих 

цивільних позовів. 

Мета і види покарання. Загострення класової боротьби, викликане 

посиленням закріпачення селянства та експлуатації всього трудящого населення, 

прагнення панівного класу до охорони приватної власності взагалі, а головним 

чином - землі, а також потреба посилення репресій за виступи проти феодального 

ладу мірою державної централізації та зміцнення апарату влади, призводило до 

зміни мети покарання і встановлення його більш жорстоких видів. Уже в період 

феодальної роздробленості метою покарання стали не лише помста з боку 

потерпілого і відшкодування завданого збитку, а й попередження майбутніх 

злочинів. Саме з метою залякування населення розправи з учасниками змов, 

повстань та іншими «крамольниками» відбувалися публічно, за масового скупчення 

народу, якого посадові особи зганяли на місце страти. 

Виняткове враження на населення справила одна з таких розправ, здійснена 

великим князем Василем II над учасниками змови серпухівських дітей боярських і 

дворян, яких князь звелів «казнити, бити й мучати й коньми волочити по всему 

граду й по всем торгом, а последи поведе им главы отсещи; множество же народу, 

видяще сия, от бояр и от купцов великих и от священников и от простих людей во 

мнозе бывша ужасе и удивлении... яко николи же таковая ни слишаша, ниже видеша 

в руських князей бываемо». 

Особливістю законодавства того періоду була певна невизначеність покарань. 

Установлювався лише вид покарання, але не уточнювався його конкретний зміст: 
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вид страти, кількість ударів за тілесного покарання, строк тюремного ув'язнення, 

розмір штрафу тощо. Ступінь і форма покарання залежали від соціального стано-

вища винного. Спостерігалася множинність покарань за той самий злочин. 

Наприклад, крадіжка могла каратися батогом, відрізанням лівого вуха, тюремним 

ув'язненням на два роки з наступним висланням в «украинные» міста, тобто 

розташовані на південному кордоні держави. Сваволя та безправ'я як характерна 

риса феодалізму і «кулачне право» полегшували панівному класові можливість 

більш ефективної боротьби з небажаними елементами. 

Найбільш поширеними видами покарання були страта, тілесні покарання, 

тюремне ув'язнення, вислання, конфіскація майна, звільнення з посади і всілякі 

штрафи. 

Страта за судебниками передбачалась у 12 випадках (статті 8, 9 Судебника 

1497 р., статті 59, 61 Судебника 1550 р.), за Укладенням 1649 р. - у 36, а за рахунок 

розширення жорстоких покарань - у 60 випадках. Хоча страта встановлювалася за 

особливо небезпечні злочини, на практиці вона застосовувалася значно частіше, 

оскільки їй підлягали «лихі люди» незалежно від учиненого злочину. 

Засоби здійснення страти були надзвичайно різноманітними. Здебільшого це 

було повішення або відрубання голови. Крім простої страти, існувала кваліфікована: 

з попереднім побиттям батогом, страта через четвертування, спалення тощо. 

Особливо злісних єретиків спалювали на повільному вогні копченням. Найбільш 

жорстокий вид страти - спалення, законодавчо закріплений Уложенням 1649 р., 

залишився основним видом покарання за злочини проти релігії аж до кінця XVIII ст. 

Спалення в Росії використовувалося також як форма таліону, що застосовувалася до 

підпалювачів. 

Із вирізненням у XVI ст. такого складу злочину, як фальшивомонетництво, 

з'явився новий вид кваліфікованої страти - залиття горла розтопленим металом. 

Уложення 1649 р. доповнило перелік кваліфікованих видів смертної кари 

закопуванням жінки — вбивці чоловіка - живою у землю по плечі. До неї 

приставлялася стража для нагляду, щоб її ніхто не годував, а собаки не об'їдали 

голову. Священик читав перед засудженою молитви. Перехожі могли кидати монети 
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для витрат на поховання. Смерть наставала звичайно на другий або третій день, але 

були випадки, коли закопані жили 20 і навіть 31 день. Заборонялося звільнення 

вбивці навіть у тому випадку, якщо про це просили діти чи близькі родичі вбитого. З 

XVI ст. до бунтівників і «злодійських зрадників» застосовувалося властиве 

польсько-литовському праву посадження на палю. Так, на кіл був посаджений у 

1614 р. Заруцький, спільник Марини Мнішек. 

Тілесні покарання поділялися на членоушкоджувальні та болісні. Болісним 

покаранням було биття батогом і кийками. Воно здійснювалося привселюдно, 

спершу в приказі, а потім на торжищі (торговім майдані), звідси й назва - «торгова 

страта». Цей вид покарання був за значенням другим після страти. Починаючи від 

Судебника 1550 р., торгова страта застосовувалася разом з іншими видами 

покарання: тюремним ув'язненням, висланням в «українні» міста, грошовим 

штрафом, усуненням від посади тощо, а іноді передувала страті як ганебний 

«осоромлювальний» елемент. Батіг, як знаряддя торгової страти в період XVII ст., 

являв собою прикріплений до дерев'яного держала плетений зі шкіри пружний 

стовпчик, що мав на кінці кільце. До цього кільця прикріплювався зроблений із 

товстої кінської або лосячої шкіри ремінь, зігнутий уздовж на зразок жолобка, 

загострений на кінці й у такому вигляді засушений. Завдовжки ремінь був близько 

одного метра. Найчастіше батіг закінчувався не одним, а кількома ременями. Цей 

кінець, твердий, як дерево або кістка, здирав не лише шкіру, а й м'ясо зі спини 

катованого. М. Котошихін так описує биття батогом: «... как ударит по которому 

месту по спине й на спине станет так слово в слово будто большой ремень вырезан 

ножом, мало не до костей». За свідченням російських та іноземних очевидців, пока-

рання батогом у більшості випадків закінчувалося смертю. 

Тюремне ув'язнення. Тюрма, за свідченням В. Н. Татищева, слово не 

слов'янське: «Прежде называно поруб, погреб, темница; а сие германское турма, 

башня татарски». Про ув'язнення єретиків у темниці є літописні свідчення ще XI-XII 

ст. Проте більшість криміналістів вважали, що в'язниця застосовувалася спершу не 

як самостійне покарання, а як попередній захід. У законодавстві тюремне ув'язнення 

вперше згадано в Судебнику 1550 р. Воно призначалося за відсутності поручителів і 
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сукупно з торговою стратою (ст. 6). В Уложенні 1649 р. тюремне ув'язнення згадано 

вже понад 40 разів і як охоронний засіб, до надання поручництва (ст. 33, гл. XXI), і 

як самостійне покарання. Строк покарання коливався від трьох днів до довічного, 

або «до государева указу». 

В'язниці були земляними (проіснували до 1724 р.), а також дерев'яними та 

кам'яними. Вони поділялися на чоловічі, жіночі та за підсудністю. Засуджені 

церковним судом або у справах духовної підсудності піддавалися звичайно 

монастирському ув'язненню, а політичні злочинці поміщалися в особливі - опальні - 

в'язниці. 

В'язниці для політичних злочинців вирізнялися особливо суворим режимом. 

До в'язнів наказувалося «нікого не пропускати і розмовляти з ними нікому не 

веліти». Опальні в'язниці найчастіше були місцем розправи. У 1537 р. князь 

Старицький, обвинувачений у зраді московському князеві, був страчений у в'язниці. 

Становище політичних в'язнів було гіршим, ніж злочинців кримінальних, і тому що 

вони не могли чекати допомоги від родичів, які теж або сиділи «за крепкими 

стражами», або залишилися без засобів для існування в результаті конфіскації 

майна. Проте чіткого розмежування між в'язницями не було. 

В'язні не харчувалися за казенний кошт: їх або годували родичі, або вони самі 

збирали милостиню в населення, для чого їх партіями по дві-три особи з гурту менш 

небезпечних у кайданах водили охоронці по місту. Зібрана таким чином милостиня 

ділилася на всіх «сидільців». 

Вислання для ізолювання злочинця від суспільства було відоме ще «Руській 

правді». Воно призначалося за особливо небезпечні злочини та мало назву «потік і 

розграбування». Під «потоком» розумілося вигнання, здійснюване общиною щодо 

небезпечних злочинців (згодом - «лихих») і князем щодо осіб, обвинувачених ним 

самим або тих, яких видавала йому община. 

Спочатку вигнання означало вислання в інше місто або в монастир. Вперше 

великий князь Мстислав Володимирович у 1229 р. заслав полоцьких князів до 

Греції. Вислання за політичну провину було застосоване в 1597 р. до угличан у 

справі царевича Дмитра. 
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Тим, хто відбував покарання, видавався відповідний лист, що дозволяв їм 

стати на службу «в какой чин пригодится». Це, як справедливо зауважують 

дослідники, сприяло колонізаторській політиці Російської держави. 

Вислання стосовно верхівки феодального суспільства мали характер опали. 

Так, у 1510 р. псковським намісникам і виборним було оголошено «велику опалу»: 

300 найбільш знатних родів було піддано «розводу», тобто переселенню з волі 

московського князя до різних міст. Подібні «розводи» повторювалися й у наступні 

роки. 

У Судебнику 1550 р. вперше з'явився такий додатковий вид покарання, як 

відсторонення від посади. Винні звільнялися з посади із забороною обіймати її в 

подальшому. 

Грошові покарання, які були в період «Руської правди» лише компенсацією 

завданої шкоди, від XIV ст. стали засобом обов'язкової спокути провини. «Продаж», 

що означав грошовий штраф за злочин, йшов на користь князя або осіб, які 

здійснювали правосуддя. Розмір продажу зазвичай установлювався на розсуд суду. 

Найчастіше продаж був додатковим покаранням і застосовувався за злісну несплату 

боргу, образу словом або дією. 

Судебник 1550 р. запровадив грошові штрафи, що називалися «пенею». Вони 

стягувалися з посадових осіб за хабарництво (статті 8-11). 

Вчинення особливо небезпечних злочинів каралося, крім кримінального 

покарання, конфіскацією майна. Термін «конфіскація майна» було введено до 

російського законодавства лише у XVIII ст., хоча поняття «розграбування» майна 

було відоме «Руській правді» та літописам. Судебники ввели конфіскацію майна як 

додатковий захід покарання для лихих людей, які вчинили найбільш небезпечні 

види злочинів. Майно страченого, що залишилося після відшкодування позову, 

йшло на користь судів (статті 8, 39 Судебника 1497 р. і, відповідно, статті 59-61 

Судебника 1550 р.). 

Порядок конфіскації майна було визначено в Уложенні 1649 р. 

Обвинувачуваний у будь-якому виді зради позбавлявся всього як нерухомого, так і 

рухомого майна (ст. 5 гл. XI). Конфіскувались і хлібні запаси. Усе передавалося до 
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скарбниці государя. Вилученню підлягало майно не тільки всіх родичів, які знали 

про зраду, а й посаг дружини політичного злочинця і його дорослого сина (статті 6-

17 гл. XI). Крім того, невинні родичі позбавлялися права викупу родової 

нерухомості, а закладена вотчина надходила до скарбниці (статті 38-40 гл. XI). 

Зрадник, який повернувся з-за кордону, в разі помилування його государем втрачав 

право на одержання конфіскованих у нього маєтків, оскільки вони після засудження 

зрадника надходили «в роздачу» чолобитникам. Питання ж про вотчини 

вирішувалося на розсуд государя (ст. 11 гл. XI). 

Конфіскації підлягали: промисли і подвір'я, власники яких не належали до 

посадського населення; майно обвинувачених у розбої (після задоволення  позовних  

вимог);  майно  поміщиків, які приховували розбійників від влади (статті 26, 79 гл. 

XXI); майно тих, хто порушив правила продажу тютюну; майно ратної людини за 

третє дезертирство зі служби (ст. 8 гл. VII). 

Характерні риси судочинства 

Судовий розгляд у менш важливих кримінальних і цивільних справах 

починався лише на прохання зацікавлених осіб і міг бути будь-коли припинений 

примиренням сторін. Зацікавлена сторона мала подати заяву з викладом суті справи, 

розміру позову і зазначенням місця проживання відповідача. Пристав повинен був 

забезпечити явку відповідача в суд. Відповідач мусив знайти поручителів, бо в 

іншому разі пристав міг одразу привести відповідача в суд і тримати його в 

кайданах. Відповідач, який не з'явився за викликом, визнавався винним (з XVII ст. - 

після третьої неявки). У цьому випадку позивачеві видавалася безсудна грамота, за 

якою вимога позивача задовольнялася без судового розгляду. 

Сторони могли не з'являтися в суд особисто. Їх могли замінити родичі, їхні 

люди або навіть вільні представники. Подання доручення не вимагалося до 1690 р. 

Система судових доказів у той період істотно змінилася. Насамперед, вийшли 

з ужитку всі види ордалій. Зате набули особливого значення письмові докази. 

Зазвичай застосовувалися такі докази: 

 цілування хреста (тобто присяга, скріплена релігійною клятвою) - 

вживалося на пропозицію сторони або за розпорядженням суду; 



145 

 

 показання послухів і свідків (вже в пам'ятках права XVI ст. ці поняття 

змішано); 

 спільне посилання або спільна правда, які полягали в тому, що обидві 

сторони посилалися на тих самих свідків. Цей вид доказу вважався вирішальним; 

 посилання на винуватих, коли сторони посилаються на одного свідка з 

умовою підкоритися обвинуваченню, якщо свідок покаже проти того, хто послався; 

 обшук, тобто опитування окольних людей про спірні обставини справи. Це 

опитування проводилося особою, яка називалася сищиком. Показання окольних 

людей, які давалися під присягою, записувалися і скріплювалися їхнім підписом; 

 письмові докази; 

 жереб, який застосовувався в позовах розміром менше одного рубля. 

Після того як сторони вичерпали свої докази і після упорядкування судового 

списку справа переходила в подальшу процесуальну стадію, яка називалася 

звершенням. У цій стадії виносився вирок. 

Оскарження допускалося лише в тому випадку, коли скаржник указував, що 

суддя одержав хабара (послуг) від іншої сторони. Якщо це виявлялося правдою, то 

він повинен був сплатити на користь скривдженого потрійну ціну позову і, крім 

того, піддавався покаранню (думні люди позбавлялися свого чину, а недумні підда-

валися торговій страті, тобто привселюдному покаранню батогом). Але якщо скарга 

не підтверджувалася, батогом карався скаржник. 

Що стосується виконання вироку, то існували такі правила. Якщо відповідач 

не хотів або не міг розрахуватися з позивачем, його ставили на провеж (тобто били 

перед приказною хатою по ікрах оголених ніг щоденно під час засідань суду). За 

Уложенням відповідач піддавався покаранню до одного місяця за кожні 100 рублів. 

Після закінчення цього строку стягнення зверталося на майно боржника. 

Як бачимо, процес був дуже складним, формалізованим і реально брати у 

ньому участь могли лише забезпечені люди. Суд відбувався у формі обвинувального 

процесу. 

Але існував і розшуковий процес. Він починався самими судовими органами. 

Суд сам вів справу. Примирення скаржника з обвинуваченою особою не припиняло 
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справи і слідства. Крім свідчень, основними засобами розшуку були катування і 

повальний обшук. За повального обшуку відбиралися не лише показання тих людей, 

які самі бачили, але й тих, які чули або просто були переконані в тому чи іншому 

важливому для розшуку факті. 

Одностайне «облиховання» (обвинувачення) людини вело до страти; 

«облиховання» більшістю опитаних людей - до тюремного ув'язнення. 

Обвинуваченого спершу катували. Звичайним видом катування на Русі була диба. 

Обвинуваченому зав'язували позаду руки, прив'язували до них мотузку і цією 

мотузкою через коліща, укріплене на стелі, вивертали їх із плечей. Були й інші 

засоби катування. Катували неодноразово: перший раз змушували визнати вину в 

тому злочині, в якому особу звинуватили; другий раз домагалися визнання в інших 

злочинах. Усі обмовлені внаслідок катування піддавалися, своєю чергою, розшукові. 

Серед форм кримінального процесу вирізнявся процес у справах про 

«государеве слово і діло», що застосовувався у разі розслідування справ, пов'язаних 

із наміром замаху на життя царя, образою честі царя, державною зрадою, 

шпигунством проти держави, справою, що торкалася інтересів царської скарбниці, 

та ін. 

До особливостей кримінального процесу, пов'язаного з розглядом «государева 

слова і діла», належали: визнання державною владою необхідності негайного 

затримання як донощика, так і обмовленої ним особи та ув'язнення обох, 

притягнення до слідства у справі осіб різного службового стану (воєвод, стрілецьких 

голів, бояр, ігуменів та ін.), а не лише осіб із феодально-залежних станів. 

Сила цього жахливого інституту, який діяв у Росії майже два століття, 

полягала в тому, що донощик, який сказав «государеве слово і діло», усно або 

письмово, на когось, ставав на час слідства важливою для держави підслідною 

особою, вільною на час розгляду справи від будь-якої залежності від осіб, на яких 

скаржився. 

Слідство у цих справах зосереджувалось у XVII ст. в Розряді, або Приказі, 

розшукових справ і супроводжувалося «повальним обшуком», тобто допитами із 

застосуванням катувань не тільки до обвинувачених або викритих у співучасті, а й 
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до всіх осіб, причетних до справи. 

 

Ключові терміни і поняття 

 

Боярська дума - виникла в Російській державі у ІХ-ХІ ст. У період станово-

представницької монархії Б.д. була вищим органом державної влади і керувала 

спільно із царем.  

Велика хартія вільностей 1215 р. - у феодальній Англії найважливіший 

нормативно-правовий акт, прийнятий королем Іоанном Безземельним 15 червня 

1215 р. В.х.в. обмежила сваволю короля у використанні його земельних прав, 

узаконила створення комітету з 25 баронів, що володіли контрольними функціями 

стосовно короля. Баронам і лицарям вона забезпечувала спадкове володіння усіма 

феодами і помірний розмір васальних податків. Їм був дозволений "суд рівних". У 

В.х.в. закріплена презумпція невинуватості. У Хартії відображені й деякі інтереси 

третього стану. 

Великий березневий ордонанс 1357 р. - у Франції програма реформ, висунута 

представниками третього стану в Генеральних штатах у 1357 р. В.б.о. вимагав 

встановлення контролю за зборами і витратами податків із боку Генеральних штатів, 

а також права скликання цього органу тричі на рік без згоди короля.  

Генеральні штати  - у Франції - вищий станово-представницький державний 

орган, утворений у 1302 р. королем Філіпом IV Красивим. Г.ш. складалися з трьох 

палат. Перша палата включала вище духівництво, друга - виборних від дворянства, 

третя - виборних від третього стану (міщан) і легістів. Г.ш. скликалися королем для 

вирішення питань війни і миру, запровадження нових податків та ін. 

Дворянство - соціальний стан у феодальній державі. Д. було разом із 

духівництвом панівним станом. Економічна і політична могутність Д. ґрунтувалася 

на землеволодінні, праві експлуатувати людей, які населяли землі дворян, і 

здійснювати стосовно них адміністративні та судові функції. Дворяни спадкували 

права і привілеї, звільнялися від податків і повинностей, несли військову і державну 

службу, вели сільське господарство. Фізична праця і торгівля розглядалися як 



148 

 

заняття, негідні дворянина.  

Земські собори - виші станово-представницькі органи в Російській державі у 

середині ХVІ-ХVІІ ст. З.с. включали Боярську думу, "Освячений собор" (вищий 

колегіальний орган православної церкви), а також представників від "різних чинів 

людей" (в основному помісного дворянства, менше - посадських людей). З.с. 

вирішували найважливіші питання державного життя: обрання або затвердження 

царя, прийняття найвизначніших законодавчих актів, запровадження нових податків, 

збір війська, оголошення війни, питання внутрішньої і зовнішньої політики.  

Золота булла - конституційний акт у Німеччині ("Священній Римській 

імперії"), прийнятий на імперських сеймах у 1356 р.) і затверджений імператором 

Карлом IV. З.б. закріплювала роздробленість країни, політичну самостійність і 

незалежність правителів земель - курфюрстів. За З.б. обрання імператорів про-

водилося простою більшістю голосів колегією курфюрстів. З.б. установлювала 

привілеї курфюрстів. 

Канцлер (від лат. - директор канцелярії) - у ряді країн середньовічної Європи - 

вища посадова особа, найближчий помічник короля, що відав королівською 

канцелярією.  

Колегія курфюрстів - постійно діючий орган державного управління у 

Німеччині (ХІІІ ст. - 1806 р.), що складався, як правило, із 7 курфюрстів. Статус К.к. 

юридично закріплений Золотою буллою 1356 р. К.к. збиралася на засідання щорічно 

на 1 місяць для обговорення важливих державних справ. Пріоритетом колегії було 

право суду над імператором і його звільнення з посади.  

Кріпосне право - юридичне закріплення позаекономічної залежності селян від 

феодалів, що здійснювалося державною владою в інтересах землевласників, як 

наслідок розвитку феодальної власності на землю.  

Курфюрст (букв. - князь-виборець) - у Німеччині місцевий сюзерен (духовний 

або світський), за яким із XIII ст. було закріплено право обирати імператора у складі 

колегії курфюрстів, оформленої Золотою буллою 1356 р. 

Кутюми - місцеве звичаєве право в північній частині феодальної Франції.  

Ландтаги - збори представників духівництва, лицарів і городян у кожній 
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окремій державі Німеччини у XIII ст. У XIV ст. Л. сформувалися в якості органів 

станового представництва; у XVI-XVII ст. - органів влади.  

Опричнина (від "опріч"- окремо) - на Русі до XVI ст. землеволодіння, 

закріплене за князівською сім'єю. Іван IV (Грозний) у 1565-1572 рр. в політичних 

цілях виділив для безпосереднього управління "государевий уділ" - опричнину, 

відділивши її від земщини. Для управління О. були створені органи управління, 

аналогічні земським (прикази, Боярська дума). З дворян був утворений корпус 

опричників, за допомогою якого Іван IV придушував опір князівсько-боярської 

опозиції. 

Ордонанси - з другої половини XII ст. - королівські укази у Франції та Англії, 

що мали силу законів. 

Палата лордів - верхня палата англійського парламенту. П.л. складалася з 

духовних і світських лордів. З кінця XIV ст. членство в П.л. стало спадковим. 

Палата общин - нижня палата англійського парламенту, що у середньовіччя 

складалася з лицарів, які представляли графства і городян. 

Панщина - феодальна земельна відробіткова рента, примусова праця 

феодально-залежного селянина з використанням його власного інвентарю у 

господарстві феодала-землевласника.  

Паризький парламент - у Франції - вищий суд королівства. 

Парламент (фр. говорити) - у середньовічній Англії станово-представницький 

орган.  

Прикази - адміністративно-судові і фінансові установи центрального і місце-

вого управління в Московській державі. Кожен П. мав визначені функції, хоча 

чіткого розмежування компетенції між ними не було.  

Провінційні штати - місцеві станово-представницькі органи, що почали 

виникати з кінця ХІІІ ст. у різних провінціях Франції. 

Рейхстаг - із XII ст. загальноімперський постійнодіючий станово-

представницький орган при німецькому імператорі. З XIV ст. до його складу 

входили три колегії: колегія курфюрстів, колегія князів, графів і вільних панів, 

колегія представників імперських міст. Компетенція Р. не була повністю визначена. 
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Р. мав право законодавчої ініціативи, проте його акти не мали обов'язкової сили. 

Розшуковий процес (інквізиційний) - форма судочинства, що зародилася в 

давньосхідних державах і одержала найвищий розвиток у середньовічних країнах 

Для Р.п. характерна широка ініціатива компетентних державних (церковних) органів 

у порушенні судового переслідування, проведенні розслідування, зокрема, обшуків, 

допитів, у тому числі й під катуванням. Процесуальні права учасників Р.п. були 

обмежені, судочинство було переважно письмовим. Обвинувачення підтримували 

судді або прокурори. Захист був відсутній. Р.п. застосовувався переважно у 

політичних і релігійних справах.  

"Священна Римська Імперія" - заснована у 962 р. німецьким королем 

Оттоном І у результаті агресії щодо Італії та слов'янського Сходу, що призвела до 

штучного об'єднання німецьких князівств, насильницького приєднання слов'янських 

земель і Північної Італії. З кінця XV ст. С.Р.І. стала називатися "С.Р.І. німецької 

нації". Була розгромлена у 1806 р. армією Наполеона. 

Соборне укладення 1649 р. - прийняте в Москві Земським собором. У ньому 

систематизоване й оновлене усе російське право, намітився поділ норм по галузях та 

інститутах. Вперше закріплювався статус царя як спадкового монарха. З прийняттям 

С.у. завершився процес покріпачення селян, установлене право їхнього 

безстрокового розшуку і повернення попередньому власнику. У С.у. уточнено 

поняття злочину як "лихої справи". Метою покарання було залякування і відплата, а 

також ізоляція злочинця від суспільства. Деталізувалися форми судового процесу: 

змагальна і розшукова. С.у. було основним джерелом права Росії до введення в дію 

Зводу законів Російської імперії (1835 р.). 

Стани - у рабовласницьких і феодальних державах соціальні групи, що 

відрізнялися юридично оформленою правосуб'єктністю. С. ділилися на вищі 

(привілейовані) і нижчі залежно від класової приналежності, прав і обов'язків, ролі в 

державі, професійних, етнічних, релігійних та інших ознак. У середньовічний Європі 

світські феодали консолідувалися в С. дворянства. Формувався й інший пануючий 

С. - духівництво, а також третій С., що охоплював різні соціальні групи - переважно 

міщан.  
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Станово-представницька монархія - форма правління періоду розвиненого 

феодалізму. У здійсненні державно-владних функцій монархи при цій формі 

правління спиралися на органи, сформовані з представників станів, головним чином 

пануючих - світських і духовних феодалів. У діяльності вищих і особливо місцевих 

станово-представницьких органів брали участь і представники непривілейованих 

станів, що мало засвідчити представництво цими органами інтересів "усієї землі". 

Суд рівних - у феодальній Європі принцип юстиції, за яким підсудність особи 

залежала від її соціального статусу. Так, васалів короля могли судити лише васали 

короля і т.п.  

 

Контрольні питання по темі 

 

1. Охарактеризуйте передумови виникнення, порядок формування, структуру і 

повноваження станово-представницьких установ у країнах Західної Європи. 

2. Назвіть особливості станово-представницької монархії в Московії. 

3. Які зміни у правовому статусі населення Московії передбачало  "Соборне 

Уложення" 1649 р.?  

4. Оцініть значення магдебурзького права в країнах Західної Європи. 
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Розділ 7 

АБСОЛЮТНА МОНАРХІЯ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА РОСІЇ 

 

§ 1. Виникнення абсолютної монархії. Французький класичний 

абсолютизм 

 

Виникнення абсолютної монархії в різних країнах мало свої особливості, 

проте загалом це відбувалося після досягнення такого рівня розвитку продуктивних 

сил, за якого створювалися необхідні економічні, соціальні та політичні передумови 

заміни станово-представницької монархії абсолютизмом. Абсолютизм виникав у 

перехідні періоди, коли в надрах феодалізму активізувався розвиток капіталістичних 

відносин, коли старий феодальний стан розкладався, а середньовічний стан міщан 

перетворювався на сучасний клас буржуазії. У той час відбувалося різке загострення 

класової боротьби, насамперед між селянством і феодалами. 

Зростання промисловості й торгівлі створювало нові джерела прибутків 

монархів, що приводило до посилення їхньої фінансової незалежності від органів 

станового представництва. Ставши самостійними у фінансовому аспекті, монархи 

дістали можливість створити розгалужений, потужний, лише їм підпорядкований 

бюрократичний апарат управління, регулярну армію та професійну поліцію. Таким 

способом ліквідувалася залежність монархів від органів станового представництва, 

які обмежували їхню владу, тому монархи припинили скликати ці органи. 

Спираючись на помісне дворянство та буржуазію, які були зацікавлені у зміцненні 

централізованої держави, монархи завдали удару стародавній феодальній знаті і 

звели нанівець вплив станово-представницьких органів. Абсолютизм - це 

завершальний етап у розвитку феодальної монархії, остання форма феодальної дер-

жави і права. 

Абсолютна монархія мала місце майже в усіх країнах Західної Європи. 

Особливо яскраво вона проявилась у Франції. Зародження в надрах феодалізму 

капіталістичного укладу зумовлювало зміни характеру абсолютизму. У початковий 

період свого розвитку абсолютна монархія відіграла прогресивну роль, сприяючи 
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розвиткові мануфактурної промисловості, внутрішньої та зовнішньої торгівлі, а 

також подальшій централізації держави. Потім абсолютизм виступив у досить 

реакційній ролі - став на перешкоді  цьому розвиткові, щоби не допустити зростання 

могутності буржуазії, яка виявилася для нього небезпечною. 

У Франції класичний абсолютизм характеризувався такими основними 

рисами: 

 розпуск Генеральних штатів, підпорядкування королю Паризького 

парламенту; 

 необмежена компетенція короля у виданні законів та указів; 

 повний контроль королівської влади над усіма провінціями; 

 ліквідація автономії міст; 

 створення розгалуженого бюрократичного апарату чиновників; 

 скорочення сфери сеньоріальної юстиції; 

 реорганізація армії, поліції, суду; 

 призначення на церковні посади королем. 

Часом формування абсолютної монархії у Франції вважається правління 

Людовіка XII. Французький абсолютизм зміцнювався, використовуючи суперництво 

дворянства та буржуазії. Хоча держава залишалася феодальною, на ранньому етапі 

абсолютизму сприятливі умови створювалися для розвитку буржуазного госпо-

дарства. Дворянство ні в XVI, ні в XVII ст. іще не вбачало в буржуазії свого 

суперника і майбутнього переможця. Крім того, французькому дворянству і загалом 

державі капіталістичний розвиток господарства приносив чималу вигоду. Що ж 

стосується ставлення держави, дворян та буржуазії до народу, то тут вони виступали 

особливо солідарно і завжди проти інтересів трудящих. Повстання селян, перші 

страйки підмайстрів придушувалися. 

Розвиток французької держави відбувався за рахунок жорстокої експлуатації 

селянства, робочого люду, оскільки конкурентоспроможність французької буржуазії 

на зовнішніх ринках створювалася завдяки штучному підвищенню цін на товари 

промислового виробництва на внутрішньому ринку та зниженню цін на хліб і 

сировину, вироблені селянами. 
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Варто звернути увагу на те, що саме абсолютна монархія створює могутній і 

розгалужений бюрократичний апарат, а також дієві засоби примусу у вигляді 

постійної армії, поліції, суду. Тому така держава є потужним знаряддям, що сприяє 

експлуатації безпосередніх виробників за допомоги податків, системи державного 

боргу та інших вигаданих систем, чим загострює класову боротьбу. 

Суспільний лад. Розвиток капіталізму у Франції викликав важливі зрушення 

в соціальній структурі суспільства. Крім основного експлуататорського класу - 

феодалів - з'явився новий клас - буржуазія. Спершу ядро цього класу складали 

багаті купці - лихварі та власники мануфактур. Уряд Франції, який постійно 

потребував додаткових коштів, почав продавати державні посади. Куплена посада (у 

судах, парламентах чи адміністративних органах) могла передаватись у спадщину. 

Деякі посади давали право на дворянський титул. У результаті цього з'явилося нове 

дворянство з вихідців із третього стану - дворянство мантії. Воно часто перебирало 

захист інтересів буржуазії. К. Маркс писав: «... французька буржуазія стає особливо 

впливовою завдяки тому, що організується у вигляді парламентів, бюрократії тощо». 

Зародження капіталізму ще не змінило феодального характеру французького 

суспільства. Феодальні виробничі відносини були, як і раніше, основними. Власність 

на землю залишалася монополією панівного класу. Водночас більше половини 

сільськогосподарських земель перебувало в руках селян-дензитаріїв. Значна частина 

землі, яка належала феодалам, здавалася селянам в оренду. 

Розвиток товарно-грошових відносин сприяв переведенню переважної частини 

селянських повинностей у відповідні грошові платежі. Дворянство вводило й 

додаткові побори, вимагало від короля збільшення податків із селян. Збирання 

податків перетворювалося в добре підготовлену військову операцію, в якій брали 

участь армія і поліція. Кошти, які видушувалися з дрібного селянського 

господарства, були основним джерелом існування панівного класу. 

Державний устрій. Зміни в класовій структурі французького суспільства, 

нова розстановка політичних сил викликали важливі зміни у французькій 

феодальній державі. Розвиток капіталістичного промислового виробництва сприяв 

зміцненню економічних і політичних зв'язків між окремими провінціями країни і 
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консолідації населення в єдину націю. Подальше зміцнення соціальних сил, 

зацікавлених у єдності країни, стало вирішальним чинником, який забезпечив 

завершення об'єднання Франції. До початку XVI ст. Франція стала єдиною 

державою. Форма цієї держави - абсолютна монархія. Французький абсолютизм 

характеризувався тим, що повнота державної влади - законодавчої, виконавчої та 

судової - концентрувалася в руках спадкового голови держави - короля. Йому 

підпорядковувався весь централізований державний механізм (армія, поліція, 

адміністративний апарат, суд). У підсумку абсолютна монархія завжди залишалася 

диктатурою феодалів, а її політика ніколи не йшла врозріз із головними інтересами 

цього класу. 

За правління Людовика XIV (друга половина XVII ст. - початок XVIII ст.) 

французький абсолютизм досяг найвищого ступеня свого розвитку. Концентрація 

всієї повноти державної влади в руках короля призвела до припинення діяльності 

Генеральних штатів. Едикт 1641 р. зобов'язав Паризький парламент реєструвати всі 

ордонанси короля. Король дістав виняткове право призначати кандидатів на вищі 

посади у французькій церковній організації. 

Право. Писаним джерелом права у Франції стали акти королівської влади: 

укази, едикти, ордонанси. Спершу акти короля мали реальну силу тільки на 

території королівського домену. Але з посиленням королівської влади їх 

загальнообов'язкове значення поширилося на всю територію країни. 

Особливо зросла роль королівських актів на початку розвитку абсолютної 

монархії. У ХV-ХVІ ст. було видано низку ордонансів у галузі кримінального права і 

процесу (наприклад, ордонанс 1670 р.), цивільного права (1731 р.), у сфері торгівлі й 

мореплавства (1681 р.). У 1785 р. було видано чорний кодекс про становище рабів у 

колоніях. Джерелом права, яке вносило загальні засади в різноманітну систему 

звичаєвого права, було римське право. Великий вплив на формування і розвиток 

права мали канонічне і міське право. 

До періоду абсолютизму належало завершення формування системи злочинів і 

покарань. Злочини поділялися на три категорії: 

1) злочини проти релігії: богохульство, атеїзм, єресь, чаклунство тощо; 



156 

 

2) злочини проти держави: посягання на життя короля і членів його сім'ї, зрада 

королю, посягання на безпеку держави; 

3) злочини проти приватних осіб. 

Покарання в період абсолютизму переслідували яскраво виражену мету - 

залякування і мали надзвичайно жорстокий характер. Норми права не враховували 

відповідності між характером злочину і тяжкістю покарання. 

Усі види покарань можна об'єднати в такі групи: 

1) тяжкі покарання: страта - проста і кваліфікована (відрубання голови, 

повішення, колесування, четвертування, спалення, розривання на частини); довічне 

заслання, довічні каторжні роботи на галерах. Страта передбачалася за образу 

короля, заколот, богохульство, єресь, чаклунство, підроблення грошей, кровозмі-

шення, крадіжку та інші злочини; 

2) каліцтво і тілесні покарання: відрізання язика, вух, губ, носа; катування; 

биття батогами; 

3) тюремне ув'язнення, каторжні роботи; 

4) ганебні покарання: штраф із виставленням біля ганебного стовпа, водіння в 

оголеному вигляді вулицями; 

5) прості штрафи. 

Судочинство. У період абсолютної монархії суд перетворився на знаряддя 

королівської каральної політики. Цивільний процес відокремився від кримінального, 

що було пов'язано із загостренням класової боротьби, посиленням королівської 

влади і каральної політики. Обвинувальний процес (змагальний) заступила нова 

форма, яка дістала назву слідчо-розшукової (інквізиційної). 

Характерними рисами нової форми процесу були такі: 

1) право порушення кримінальної справи перейшло від потерпілого до органів 

держави; 

2) процес поділявся на дві стадії: перша стадія - таємний розшук злочинця і 

проведення необхідних слідчих дій з його викриття, що оформлювалися 

протоколами; друга стадія - публічний і відкритий судовий розгляд, що теж 

перетворився в таємний; 
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3) серед доказів панувала система формального доказування. Так, наприклад, 

повним доказом уважалося показання лише двох свідків; 

4) використовувалося катування як засіб одержання визнання 

обвинувачуваного, оскільки визнання вважалося основним видом доказу. 

Відповідно до ордонансу 1670 р. процес починався зі стадії попереднього 

розслідування. Цим клопотався спеціальний слідчий суддя. Попереднє 

розслідування починалося за скаргою потерпілого, з ініціативи прокурора чи 

судових органів або за доносом. Під час розслідування проводилося збирання 

доказів, які підтверджували вину злочинця. Всі слідчі дії оформлялися письмово. 

Після закінчення попереднього слідства справа надходила до суду. Після доповіді 

слідчого судді виступав прокурор, проводився допит обвинувачуваного, а потім суд 

виносив вирок. 

 

§ 2. Абсолютна монархія в Англії  

 

Абсолютна монархія в Англії сформувалась, як і в інших країнах Західної 

Європи, в період розкладу феодалізму і виникнення капіталістичних відносин. У 

XIV ст. феодальна система господарства почала розкладатися. До XVI ст. було 

закладено основу капіталістичного способу виробництва. На відміну від абсолютної 

монархії, яка встановилася у Франції, англійський абсолютизм мав свої особливості. 

Головна з них полягала в тому, що поряд із сильною королівською владою в Англії 

продовжував існувати двопалатний парламент. Окрім того, порівняно розвиненим 

було місцеве самоврядування, не було постійної армії та великого бюрократичного 

державного апарату. Тож англійський абсолютизм можна характеризувати як 

незавершений. 

Суспільний лад. Розвиток економіки в Англії привів до зростання ролі тієї 

частини дворянства, інтереси якої відповідали інтересам буржуазії. Представники 

нового дворянства були тісно пов'язані з торгівлею і промисловістю, їх називали 

джентрі. Розвиток вовняної промисловості, торгівлі й лихварства сприяв 

накопиченню капіталу, виникненню мануфактур, а отже, і класу буржуазії. 
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Особливістю економічного розвитку Англії в період абсолютизму був той 

факт, що формування капіталізму почалося раніше в селі, ніж у місті. З ослабленням 

цехового ладу в містах розвиток капіталізму пришвидшився. Вирізнилася міська 

верхівка, яка складалася з купців і майстрів. Експлуатація трудящих посилилася з 

виникненням мануфактур. Це призвело до загострення класової боротьби в містах, 

що збіглося з боротьбою селян за землю. 

Наприкінці XV ст. англійське селянство поділялося на дві основні групи: 

копігольдерів і фригольдерів. Копігольдери за свої невеличкі ділянки землі 

зобов'язані були виконувати ряд натуральних і грошових повинностей на користь 

своїх феодалів. Фригольдери - вільні власники землі. Вони не несли ніяких 

повинностей феодалам. З розвитком капіталістичних відносин на селі почався 

процес розшарування селянства на куркулів і наймитів. 

Державний лад. Вищими органами влади і управління в період абсолютної 

монархії в Англії були король, таємний радник і парламент. Що стосується реальної 

влади, то фактично вона перебувала в руках короля. Він через численні, лише йому 

підпорядковані органи здійснював законодавчу, виконавчу і судову владу. 

Парламент Англії в XVI ст. прийняв низку законів, які оголосили короля 

главою церкви. Після цього англійська церква перестала бути самостійною і 

перетворилася на частину державного апарату. Місцеві органи влади з 

установленням абсолютної монархії стали більше залежати від центральних органів. 

Установився порядок призначення королем на всі посади в місцевих органах і 

контролю центральних органів влади за діяльністю посадових осіб на місцях. Тож у 

період абсолютизму було створено такий апарат управління, який відповідав 

вимогам панівного класу феодалів. 

Право. Відбулися зміни у праві. Так, у галузі кримінального права було 

вироблено поняття «фелонія», під якою спершу розуміли будь-яке порушення своїх 

обов'язків залежною від феодала людиною. Дещо пізніше «фелонією» стали 

називати тяжкі карні злочини (зокрема проти короля та його сім'ї, а також убивство, 

підпал, зґвалтування, розбій, крадіжку). Основним видом покарання за фелонію була 

страта. У XIV ст. з фелонії виокремився особливий вид злочинів — зрада. Статут  
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1352 р. розрізняв два види зради: 

1) вища зрада, під якою розуміли зраду королю і державі; 

2) мала зрада, яка за суттю не була державною зрадою. До державної зради 

належали: 

 змова з метою вбивства короля, королеви, їхнього старшого сина; 

 повстання проти короля або надання допомоги ворогам короля; 

 вбивство канцлера, скарбника або королівського судді; 

 підроблення великої або малої королівської печатки, грошей, ввезення у 

країну фальшивих грошей. 

За зраду призначали страту через повішення або розривання на частини для 

чоловіків, спалення - для жінок. Страта супроводжувалася конфіскацією майна. 

Малою зрадою вважалися: вбивство слугою свого пана; вбивство дружиною 

чоловіка. 

Всі інші злочини, крім зради і фелонії, називалися «місдимінор» (проступки). 

До таких належали злочини, що стосувалися лише приватних осіб і не зачіпали 

інтересів корони. За проступки не призначалися покарання у вигляді страти і 

конфіскації майна. 

Загалом у той час кримінальні репресії були спрямовані насамперед проти 

пригнобленого і знедоленого народу. Особливо яскраво це проявилось у «кривавому 

законодавстві», сутність якого К. Маркс розкрив таким чином: «Сільське населення, 

насильно позбавлене землі, вигнане і в широких розмірах перетворене на волоцюг, 

намагалися привчити, спираючись на ці жахливі терористичні закони, дисципліні 

найманої праці шмаганням, клеймами, катуваннями». 

У галузі судоустрою зміни проявилися в тому, що з'явився суд «зоряної 

палати», інші подібні суди, розширилися функції мирових суддів. Вони самі 

проводили слідство в усіх кримінальних справах, мали право відпускати 

обвинувачуваного на поруки. Мирові судді стали розглядати справи з трудових 

конфліктів і справи про волоцюг. Судові функції мирових суддів поєднувалися з 

поліцейськими. Утверджувався інквізиційний процес. Не кажучи вже про 

застосування катувань під час допиту, варто вказати на такі риси цього процесу, як 
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позбавлення обвинувачуваного права знайомитися з доказами до судового розгляду, 

відмова від вручення йому обвинувального акта, відсутність певного порядку 

подання доказів, очної ставки зі свідками, відсутність захисту у справах про 

державну зраду і тяжкі кримінальні злочини. 

 

§ 3. Абсолютна монархія в Німеччині  

 

Абсолютна монархія в Німеччині мала свої особливості. В результаті 

політичної роздробленості Німеччини, закріпленої Золотою буллою, до XVI ст. 

абсолютна монархія утвердилася в кожному окремому князівстві. Це був 

князівський чи обласний абсолютизм. Він посилився в результаті двох подій: 

Селянської війни 1525 р. і Тридцятилітньої війни 1618-1648 рр. Селянська війна 

1525 р. була найзначнішим антифеодальним рухом середніх віків у Німеччині. Її 

причини - у посиленні гноблення, викликаного розвитком товарно-грошових 

відносин. Княжий абсолютизм був реакційним. Якщо у Франції та Англії перехід до 

абсолютної монархії забезпечив створення централізованої держави, то в Німеччині 

княжий абсолютизм іще більше закріпив стан економічної та політичної 

роздробленості. Князі звільнилися від військового обов'язку і не сплачували 

імператорові ніяких податків. Імператорська влада перетворилася в почесне звання. 

Рейхстаг утратив своє значення. Імператорський суд був зовсім безсилим. 

Особливо яскраво абсолютизм королівської влади проявився в Пруссії. 

Насамперед у цій частині Німеччини утвердилися бюрократизм і дріб'язкова 

регламентація навіть приватного життя, що є характерним для поліцейської 

держави. Основним принципом було повне ігнорування будь-яких особистих прав 

громадян. Арешти, конфіскації, переслідування іновірців, цензура приватного 

листування, втручання в особисте життя - все це знайшло прояв у поліцейській 

системі управління. В Австрії, так само як і в Пруссії, встановилася система 

поліцейської держави з пильним наглядом за кожним кроком підлеглих. 

Ще в ХІІІ ст. Німеччина не знала єдиної правової системи: на кожній території 

існувало своє право, і відносини стану регулювалися своїми правовими нормами. Зі 
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створенням у 1495 р. імперського суду римське право було визнане джерелом права 

всієї імперії. 

«Кароліна». У 1532 р. рейхстаг прийняв загальнонімецьке кримінальне й 

кримінально-процесуальне уложення - «Кароліну». Вона мала класовий, феодальний 

характер та була спрямована на залякування трудящих і терористичне придушення 

будь-яких виступів проти феодального ладу. Смертна кара була основним видом 

покарання за більшість злочинів. Розрізнялася проста страта - відсічення голови 

мечем і кваліфікована - повішення, спалення, утоплення, четвертування, 

колесування, поховання заживо. Передбачалися членоушкоджувальні, тілесні 

покарання, а також ганебні покарання, вигнання з країни. У деяких випадках 

застосовувалися штрафи. 

Злочини за «Кароліною» можна об'єднати в такі групи: проти релігії, держави, 

власності, особистості, моральності, порядку управління, торгівлі. «Кароліна» 

затверджувала обвинувальний процес, який поділявся на дві стадії: попереднє 

розслідування і судовий розгляд. Проводилося загальне розслідування і спеціальне 

слідство. Приводи для загального розслідування були такими: затримання злочинця 

на місці злочину, чутки, явка з повинною. Спеціальне розслідування проводилося 

після того, як було зібрано докази. Якщо обвинувачуваний не визнавав своєї 

провини, то суддя призначав катування. Інквізиційний процес застосовувався в усіх 

землях Німеччини. 

 

§ 4. Абсолютна монархія в Росії 

 

Утворення абсолютної монархії в Росії почалось у XVII ст. Соціально-

економічними передумовами формування абсолютизму, як і в інших європейських 

країнах, було зародження в надрах феодалізму елементів нових буржуазних 

відносин і загострення класової боротьби, яка вимагала зміцнення державного 

апарату. Особливістю російського абсолютизму була слабкість буржуазії в умовах 

феодально-кріпосницького ладу, який тривалий час панував у Росії. 

Економічною передумовою абсолютизму було зростання продуктивних сил 
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російського суспільства, зародження мануфактур, становлення єдиного 

всеросійського ринку, що, своєю чергою, привело до створення національних 

зв'язків і фактичного об'єднання всіх областей імперії, земель і князівств у єдине 

ціле. 

Соціальною передумовою була поява «капіталістів-купців», які виступали 

ініціаторами утворення всеросійського ринку. Тобто, у XVIII ст. національні зв'язки 

стали буржуазними. Крім того, мало значення зростання дворянства - соціальної 

бази абсолютної монархії, зміцнення його економічного становища і політичного 

впливу. 

Політична передумова абсолютизму - різке загострення класової боротьби 

(зокрема повстання С. Разіна), яке спонукало феодалів шукати порятунку в 

установленні абсолютизму як форми правління, найбільше спроможної придушити 

опір селян і тримати їх у покорі. 

Організаційні передумови абсолютизму: створення постійного війська, 

бюрократії, підпорядкування церкви державі, а також зміцнення бюджету, фінансова 

самостійність царської влади, що, власне, і дозволило цареві покінчити з органами, 

які обмежували його владу. Перестали збиратися Земські собори, зійшла нанівець 

влада Боярської думи. 

Абсолютизм у Росії зберігався до революції 1905-1907 рр. Це
 

зумовило 

формування в Росії буржуазної монархії. 

 

Станові реформи. Зміни в суспільному ладі 

Становість — характерна риса будь-якого феодального суспільства. Становий 

лад ми бачимо в ранньофеодальній державі. Він ставав особливо вираженим на 

стадії станово-представницької монархії та досягав завершення в епоху 

абсолютизму. Головна його особливість за абсолютизму - консолідація основних 

станів у класи. 

Дворяни. Соціально-економічна консолідація класу феодалів у Росії була 

пов'язана з розвитком правового режиму феодального землеволодіння протягом 

XVII ст. Процес зрівняння правового статусу маєтків і вотчин завершився на 
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початку XVIII ст. 

За царювання Петра І зник і поділ панівного класу на численні станові групи - 

бояр, дворян, дітей боярських і т. ін. Ще скасування намісництва наприкінці XVII ст. 

за Олексія Михайловича було кроком до прирівнювання «худородных дворянишек» 

до старовинної феодальної аристократії. Табель про ранги (1722 р.) повністю 

усунув попереднє станове групування всередині класу феодалів і замінив його 

новим поділом. Ліквідація старих станових груп була підкреслена введенням нового 

терміну для позначення панівного класу. Спершу було введено для феодалів 

польський термін «шляхетство». Поширення на колишніх дворян боярського титулу 

або на бояр дворянського могло призвести до численних образ і незадоволення. За 

всієї байдужості Петра до боярства йти на конфлікт через дрібниці йому навряд чи 

хотілося. Втім, уже за життя Петра, наприкінці його царювання відродився, але вже 

на новому рівні, термін «дворянство». В «Інструкції герольдмейстерові» 1724 р. 

читаємо: «Его величества всего государства дворянство состоит из высших и 

нижних, прежних и нынешних военных, гражданских и придворных чинов». Як 

бачимо, тут дворянством іменовано весь служивий клас, клас феодалів. І хоча термін 

«шляхетство» трапляється в першоджерелах і пізнішого часу, за спадкоємців Петра І 

російське слово «дворянство» поступово стало загальновживаним. Маніфест про 

вільність дворянства 1762 р. застосував саме цей термін. 

Консолідація дворянства у клас-стан супроводжувалася посиленням 

замкнутості цієї соціальної групи. Набуття статусу дворянина стало справою дуже 

складною. Проте панівний клас не міг існувати без поповнення. Природне 

поповнення за рахунок народження було недостатнім. Не випадково вже Табель про 

ранги (1722 р.) дозволяв одержати дворянство за вислугою - на військовій або 

цивільній службі. Згодом статус дворянства став надаватися особам, які здобули 

освіту, а також вклали великий капітал у промислове чи сільськогосподарське 

виробництво. Можливості переходу до стану дворянства то розширювалися, то 

звужувалися, але існували в усі часи, аж до скасування станових привілеїв у жовтні 

1917 р. 

За Петра І доступ у дворянство був досить широким, і заповзятливі люди цим 
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користувалися. Щоправда, після Маніфесту про вільність дворянства, коли шляхетні 

дворяни масово залишали службу, а їхні посади в державному апараті звільнялися, 

відкрилася дорога до чинів, а значить, і до дворянства, різночинцям. Стурбована 

верхівка вжила заходів для того, щоб обмежити це право. Але про повне закриття 

доступу в дворянство ніхто не думав. Історик С.М. Троїцький вважав за можливе 

говорити навіть «про масове одворянення» чиновництва і представників творчих 

професій, які перебували на державній службі, у XVIII - першій половині XIX ст. 

Маніфест про вільність дворянства називав дворянство головною державною 

ланкою. Дворяни поділялися на спадкових і особистих, їм належало монопольне 

право на володіння населеними селянами землями. Виняток із цієї монополії 

складали лише власники посесійних селян. Але їхнє право на експлуатацію 

кріпосних мало суто цільовий характер: посесійно селяни приписувалися до 

мануфактури і могли використовуватися лише для роботи на ній. У той період 

відновлювалася повнота прав земельного власника на надра, ліси і води, дещо 

обмежена в загальнодержавних інтересах за Петра І, - це було основним джерелом 

прибутків і добробуту поміщиків. 

На початку XVIII ст. набуло поширення інше законне джерело коштів - плата 

за військову і цивільну службу. Згідно з Табелем про ранги встановлювалися 

відповідні посадові оклади. 

Остаточне оформлення дворянства як стану, розпочате указами Петра І 1695-

1703 рр., було здійснене Указом про єдиноспадкування (1714 р.), за яким маєтки 

були прирівняні до вотчин і закріплені за дворянами на правах власності. 

Як зазначалося вище, основними джерелами поповнення дворянства були 

народження і вислуга. Діти дворянина були дворянами на підставі народження. 

Одержання дворянства за вислугою передбачалося Табелем про ранги. Відповідно 

до цього Табеля всі, хто перебували на державній службі (цивільній, військовій і 

військово-морській), були поділені на 14 рангів і чинів. Для одержання спадкового 

дворянства потрібно було мати чин 8-го класу. Ті, хто отримали чини нижчих класів, 

ставали тільки особистими дворянами. 

Тісний зв'язок із вислугою мало набуття дворянства через пожалування 
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ордена, а також за волевиявленням імператора. Особливим актом звання російського 

дворянина могло надаватися іноземним громадянам. Кожен, хто здобув право 

входження до дворянства, повинен був спершу записатися до «Оксамитової книги», 

а потім - до особливих губернських книг. 

Перехід на грошову винагороду служивих людей був певною соціальною 

революцією. Раніше держава розплачувалася зі служивими людьми переважно 

маєтками, і від власника залежало, який прибуток він зуміє з нього отримати. Тепер 

гарантувався певний прибуток, якщо, звичайно, не враховувати, що грошова 

винагорода не завжди виплачувалася регулярно. Перехід на грошову оплату за 

державну службу мав і певну користь для держави. Якщо раніше служива людина, 

яка одержала маєток, усіма правдами і не правдами прагнула розширити свої права 

на нього, а потім ухилитися від служби, то тепер платня значною мірою 

прив'язувала її до державної служби. У цьому вбачається навіть перехід до буржуаз-

них принципів організації діяльності державного апарату. 

Не обмежуючись надходженнями з маєтків, дворяни не гребували і 

«брудними» купецькими прибутками. Петро І навіть заохочував заняття дворян 

промислами, торгівлею та мистецтвами. Указ про єдиноспадкування (1714 р.) 

передбачав створення категорії безземельних дворян, які добували би собі засоби 

для існування на іншому, ніж колись, поприщі. Утім, Катерина II не вважала 

буржуазні заняття сумісними з дворянською гідністю. Але й за її правління навіть 

титуловані особи не соромилися прибутків від винних відкупів. Іменний указ 

Катерини II від 16 лютого 1786 р. про дозвіл дворянам вступати в підряди і відкупи 

узаконив таку практику. 

Головним обов'язком дворянства вважалася державна служба. У цьому, 

власне, й полягало соціальне призначення цього класу. Особливо примушував 

дворян до служби Петро І. 

Треба сказати, що державна служба була не лише обов'язком, а й привілеєм 

панівного класу. Держава вживала заходів до того, щоби високі посади в державних 

установах, командні посади в армії заміщалися дворянами. Проте небажання дворян 

служити приводило до того, що державний апарат постійно поповнювався 
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різночинцями, які за службу інколи одержували особисте дворянство. До кінця 

Північної війни серед офіцерів російської армії було близько 14% вихідців із 

недворянських станів. У 1816 р. особисті дворяни, тобто колишні різночинці, 

складали 44% усього дворянства імперії. 

Дворяни вели завзяту боротьбу за скасування обов'язкової для них довічної 

військової служби з нижніх чинів, установленої за Петра І. Уряд змушений був йти 

на поступки. Спершу Указом від 24 лютого 1727 р. було дозволено відпускати 

частину офіцерів і солдатів із дворян з військової служби до їхніх сіл для ведення 

господарства. Потім (у 1731 р.) було створено спеціальний військовий навчальний 

заклад (шляхетський корпус) для дворян, по закінченні якого вони одержували 

офіцерський чин і в такий спосіб звільнялися від обов'язку служити в нижчих чинах. 

У 1736 р. замість довічної військової служби було встановлено термінову - 

впродовж 25 років, а один із синів зовсім звільнявся від військової служби «для 

утримання економії». У той час з'явився звичай записувати дворян до полків із 

дитячого віку (у 7-10 років). І хоча діти залишалися вдома при батьках, уважалося, 

що вони проходять службу, тож одержували чин. 

18 лютого 1762 р. було видано маніфест «Про дарування вільності і свободи 

всьому російському дворянству», за яким дворяни у невоєнний час повністю 

звільнялися від військової служби. А 1783 р. вони домоглися скасування Указу «Про 

єдиноспадкування» (хоча зрівняння вотчин з маєтками зберігалося). 

Привілеї дворян було остаточно закріплено в «Грамоті на права, вільності і 

переваги шляхетного російського дворянства», виданій 21 квітня 1785 р. Вона 

підтвердила звільнення дворян від обов'язкової служби, платежу податей, постійної 

повинності та тілесних покарань. За дворянством зберігалося монопольне право 

володіння землею і кріпосними душами. Було створено повітові та губернські 

дворянські зібрання, які захищали інтереси дворянства. 

Дворянство було поділено на шість розрядів залежно від способу одержання 

дворянського звання. Титуловане дворянство і стародавні роди було виокремлено в 

особливі розряди. Для збіднілого дворянства вводилися деякі правові обмеження: за 

відсутності сіл або якщо прибуток із них становив менше 100 рублів, вони 
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позбавлялися права обиратися до органів дворянського самоврядування. Обраними 

могли бути лише ті, хто мав обер-офіцерський чин. Дворянські збори вправі були 

вилучити зі свого середовища дворянина, не тільки зганьбленого вироком суду, а 

навіть лише підозрюваного в «пороках», що давало можливість вести боротьбу з 

небажаними елементами у дворянському середовищі. 

Духовенство. Духовенство, яке поділялося на чорне (чернецтво) та біле 

(парафіяльне), експлуатувало селян нарівні зі світськими землевласниками. Воно 

являло собою не лише серйозну економічну, а й політичну силу, підтримувало 

феодально-абсолютистський лад. Перебільшуючи своє значення, церква іноді 

намагалася протиставити себе державній владі (це можна сказати, наприклад, про 

патріарха Никона). 

За Петра І було здійснено заходи, які мали на меті обмежити вплив церкви на 

державні справи, перетворити духовенство в розряд служивих людей, які 

перебували б у веденні державної установи - Духовної колегії. У Духовному 

регламенті підкреслювалося, що колегію «від монарха встановлено», а тому будь-

який єпископ «знав би міру честі своєї та не був би високої про неї думки». В 

одному з указів 1721 р. було сказано: «Ієромонахи не владувати з повеління 

покликані, а духовні справи правити». 

Селяни. Вступ Росії в епоху абсолютизму супроводжувався консолідацією  

класу експлуатованих. Багатовікова історія холопства завершилася на початку XVIII 

ст. Цей прошарок остаточно злився з селянством. Зникли й інші, дрібніші, групи 

експлуатованих на кшталт захребетників або монастирських дитинчат. 

Щоправда, консолідація класу експлуатованих, який складав більшість 

населення Росії (90%), відбувалася суперечливо. Поряд із зникненням дрібних 

станових груп всередині селянства виникали нові групи і підгрупи. Основний поділ 

тримався лінії належності селян тому або іншому власникові, тобто суб'єкта права 

власності на селянина. Дослідники розрізняють чотири основні групи власників 

селян: феодальну державу, церкву та її організації, правлячу династію та окремих 

феодалів. Відповідно селяни поділялися на державних, економічних, палацових і 

поміщицьких. Ці групи, своєю чергою, діляться на дрібніші. 
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Селянство також стало по-своєму замкнутим станом. Кожен, хто уважно 

розгляне становище Росії за Петра І, посміється з більш ніж дитячої думки, що 

Петро міг звільнити селян. Але він не міг байдуже дивитися на зловживання, які 

обтяжували землеробську працю. Засоби до поліпшення економічного побуту 

хліборобів Петро І шукав у позбавленні поміщиків стимулів до гноблення селян. 

Так, запроваджуючи Указом про єдиноспадкування (1714 р.) майорат — 

систему спадкування, за якою все майно переходило до старшого сина, він пояснив 

мету нововведення: «Поділом нерухомих маєтків завдається велика шкода інтересам 

державним і падіння самим прізвищам: якщо хто мав 1000 подвір'їв і п'ять синів, то 

жив у достатку; коли ж по смерті його діти розділилися, то їм діставалося по 200 

подвір'їв; але тому, що вони не бажають скільки-небудь гірше жити, то з бідних 

селян буде п'ять столів, а не один; тож, від цього поділу скарбниці державна шкода, 

а селянам розорення». 

У 1719 р. було видано указ наглядати, щоби поміщики не розоряли своїх 

селян. Тих, хто зловживав, належало відлучати від управління маєтками і передавати 

його родичам. Петро стежив, щоб укази не залишалися тільки на папері: у 1721 р. 

один поміщик був засланий на 10 років на каторгу за те, що побив свою людину і та 

від побоїв померла. 

У 1721 р. Петро видав указ, який заборонив роздрібний продаж селян і 

дворових, тобто не дозволялося відлучати дітей від батьків. Такого продажу, йшлося 

в указі, в усьому світі не водиться. Недоумкуватих поміщиків, непридатних ні до 

науки, ні до служби, наказувалося після огляду в Сенаті відлучати від управління і 

не дозволяти одружуватися (С. М. Соловйов). 

Але якщо до дворянського стану важко було вступити, то із селянства ще 

важче було «виступити», подолати перепони, поставлені законодавством. 

Найпростішим засобом виходу із селянства була рекрутчина (з 1699 р. по 1714 р. - 

330 тис. для довічної служби). За часів Петра І кріпакам дозволялося вступати до 

армії й добровільно. За його спадкоємців обговорювалося питання про скасування 

такого способу виходу із селянства, проте інтереси армії перемогли. 

Найчисленнішою і найбезправнішою групою були приватновласницькі 
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селяни. Їхнє становище різко погіршилось у другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.ст. 

Кріпосне право в Росії досягло апогею, перетворившись у щось схоже на рабство. 

Від приватновласницьких помітно відрізнялися державні селяни. Існує думка, 

що їх навіть можна вважати особисто вільними. Ця позиція, правда, не є 

загальновизнаною. Так чи інакше, але державних селян принаймні не продавали, хоч 

їх можна було разом із землями обмінювати й закладати. Самі вони могли 

орендувати і купувати землю, тримати промисли. Допускалися зміна місця 

проживання і навіть перехід державних селян в інші стани. Не випадково одним із 

гасел селянської війни 1773-1775 рр. було перетворення селян поміщицьких на 

державних. Водночас державних селян можна було насильно переселяти, 

приписувати до заводів та іншими способами розпоряджатися їхньою долею. 

Кількість державних селян постійно зростала, і до кінця XVIII ст. вони складали 

40% усього селянства Росії. 

До державних селян були прирівняні і народи Поволжя, Приуралля та Сибіру. 

Секуляризація церковних земель (вилучення з володіння церков, монастирів) 

привела до виникнення категорії економічних селян. Селяни духовних феодалів і 

раніше піддавалися меншій експлуатації, ніж приватновласницькі. Тепер же 

економічні селяни, яких налічувалося близько мільйона, наблизилися за своїм 

статусом до державних селян. 

Кілька категорій складали палацові селяни - в основу їх поділу було 

покладено вид виконуваної роботи. 

Міське населення. Реформи XVII - початку XVIII ст. привели до консолідації 

в єдиний стан і міського населення. Проте його структура була значно складнішою, 

ніж структура сільського населення. На початку XVIII ст. кількість жителів міст і 

посадів не перевищувала 300 тис. осіб. За 70 років спільнота людей, які жили в 

містах, зросла в три з половиною рази. 

За регламентом Головного магістрату (1721 р.) було здійснено поділ 

міського населення на дві категорії - «регулярні громадяни» і «нерегулярні 

наказові». 

Окрему групу міського населення становили купці. За маніфестом від 17 
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березня 1775 р. купецтво, яке володіло капіталом понад 500 рублів, звільнялося від 

подушної податі, замість якої було встановлено збір у розмірі 1% від оголошеного 

капіталу. Купці, які не володіли капіталом у 500 руб., вилучалися з купецького стану 

і зараховувалися до міщан. «Грамота на права і вигоди містам Російської імперії» від 

21 квітня 1785 р. розмір капіталу, потрібного для зачислення до купецтва, підвищила 

до 1000 рублів. 

Загалом усі тогочасні стани Росії поділялися на дві великі категорії - податне і 

неподатне населення. Подібний поділ дозволяв чітко розмежувати привілейовані і 

непривілейовані групи, експлуататорів і трудящих. Переважну більшість суспільства 

складало податне населення. До того ж його питома вага зростала (91,3% - на 

початку століття, 94,6% - наприкінці). 

Вже у другій половині XVIII ст. чітка система класів - станів почала поступово 

розмиватися. У соціальну структуру суспільства вносив свої корективи 

капіталістичний уклад, який уже зародився і почав розвиватися. Так, деяка частина 

дворянства, поки ще незначна, вдалася до буржуазного господарювання. Дедалі 

більше зверталася до буржуазних форм експлуатації міська верхівка. Розвивалося 

селянське підприємництво. Все це сприяло формуванню в рамках попереднього 

станового ладу класу буржуазії. Водночас звільнені селяни і міська біднота 

закладали підмур'я майбутнього пролетаріату. 

Класовий і становий поділ - головне в соціальній структурі російського 

суспільства XVIII ст. Але не варто забувати, що Росія на той час ще більшою мірою 

стала багатонаціональною державою. Розширення її території спричинило залучення 

до загалу підданих імператора всеросійського чимало інших народів. Нові піддані 

входили в загальну станову структуру російського суспільства відповідно до своєї 

попередньої класової належності, іноді створюючи особливі станові групи. 

Становище у становій групі найчастіше не залежало від національної належності 

особи. 

 

Державний лад Російської імперії 

Імператор. Ніштадтський мир поклав край Північній війні, яка тривала з 1700 
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р. по 1721 р. Росія затвердилася на Балтійському морі. На підставі перемоги Петро І 

був проголошений імператором і за рішенням Сенату став іменуватися Петром 

Великим, а держава - Російською імперією. Доти в Європі був лише один імператор 

- Священної Римської імперії. Вже у XIX ст. замість Римської з'явилися імперії 

Французька, Австрійська, Німецька. Але Петро на ціле століття випередив це явище. 

Абсолютизм у Росії дістав законодавче оформлення у тлумаченні до 20-го 

артикулу Військового статуту, де йшлося, що «його величність є самовладний 

монарх, який нікому на світі про свої справи відповіді дати не повинен, але силу і 

владу має... по своїй волі і благомислію управляти». У Духовному регламенті було 

сказано: «Імператор всеросійський є монарх самодержавний і необмежений. 

Коритися його верховній владі не лише за страх, але й за совість сам Бог велить». 

Аналогічні визначення містилися в Морському статуті (1720 р.) Тож правовий 

статус абсолютного монарха було закріплено. 

Розрив зі старими правовими традиціями позначився на зміні порядку 

спадкування престолу. З політичних мотивів законний спадкоємець престолу 

(царевич Олексій) був позбавлений права спадкування. У 1722 р. було видано Указ 

про спадкування престолу, який затвердив право монарха з власної волі призначати 

спадкоємця престолу. 

Воля монарха визнавалась єдиним юридичним джерелом закону. Законодавчі 

акти видавалися або самим монархом, або від його імені Сенатом. Монарх був 

джерелом усієї виконавчої влади і главою всіх державних інституцій. Його 

присутність у певному місці припиняла дію адміністрації, і влада автоматично 

переходила до монарха. Він затверджував усі основні посади і надавав чини. 

Монарх був верховним суддею і джерелом усієї судової влади. Його рішення 

скасовували будь-які інші. Монархові належало право затвердження смертних 

вироків і помилування. Він міг вирішувати справи, не врегульовані законодавством і 

судовою практикою, - достатньо монаршої волі. 

Імператор був також верховним головнокомандувачем армії, відав 

формуванням полків, призначенням офіцерів, установлював порядок і плани 

бойових дій. 
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Монарх був юридично і головою церкви. Він вирішував питання організації 

церковного життя, призначення ієрархів. Церква втратила свою роль ідеологічної 

опозиції світській владі: будь-які рішення монарха не підлягали обговоренню. 

Реформи вищих органів влади і управління, які відбулися в першій 

половині XVIII ст., в російській історіографії прийнято поділяти на три етапи: 

1) 1699-1710 рр. - часткові перетворення в системі вищих державних органів, у 

структурі місцевого самоврядування, а також військова реформа; 

2) 1710-1725 рр. - ліквідація попередніх органів влади і управління, створення 

нової столиці, Сенату, проведення першої обласної реформи; 

3) 1719-1722 рр. - утворення нових органів галузевого управління, проведення 

другої обласної реформи, створення правової основи для всіх установ і нового 

порядку проходження служби. 

З 1699 р. припинилися нові пожалування в члени Боярської думи та в думні 

чини. Замість Розправної палати було засновано Ближню канцелярію - орган 

адміністративно-фінансового контролю за діяльністю державних установ. Ближня 

канцелярія реєструвала всі царські укази і розпорядження. 

Сенат. Головним органом управління за Петра І був урядовий Сенат. Порядок 

ведення справ у Сенаті дістав остаточне оформлення в указі від 27 квітня 1722 р. 

«Про посаду Сенату». Спочатку Сенат мав статус надзвичайного і тимчасового 

органу. Він був заснований з нагоди від'їзду Петра у прусський похід «замість його 

царської величності власної персони». Проте вже незабаром Сенат набув характеру 

органу вищого державного управління. 

Сенат складався з дев'яти сенаторів, призначуваних імператором незалежно 

від їхнього походження, звання і чину. Після заснування колегій до складу Сенату 

входили всі президенти колегій, що, втім, незабаром було скасовано. Сенат мав 

канцелярію на чолі з обер-секретарем. У Москві було засновано особливу сенатську 

контору для вирішення малозначних справ. Але Петро не хотів відмовлятися від ідеї 

виборів, яку реалізував повсюди - у цивільній та військовій службі. Сам Петро був 

присутнім на виборах і навчав, як це робити: Сенат обирав за участю генералітету 

членів колегій і 100 виборних від дворян. Вищі чини Сенат обирав балотуванням, а 
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нижчі - просто призначав. 

Зазвичай право вибору було тяжким обов'язком, якого всі намагалися 

позбутися. Петро велів дворянам обирати збирачів податків, або земських комісарів, 

але дворяни ухилялися - відправляли прикажчиків. Петро заборонив це і всіх 

зобов'язав обирати. Боротьба була складною. «На душу Петра Олексійовича часом 

находила така чорна хмара, що він замикався і нікого не допускав до себе». 

Посадові особи. При Сенаті працювала група посадових осіб, які, в 

основному, виконували функції нагляду. Серед них найбільше значення мали 

фіскали, які повинні були «над усіма справами в таємниці доглядати і провідувати 

про неправий суд, також у зборі скарбниці й іншого». Їх очолювали (з 1723 р.) 

генерал-фіскал з помічником - обер-фіскалом. Мережа фіскалів охоплювала всі 

установи Російської імперії. Посади фіскалів заміщалися головним чином з нових 

людей, що висунулися за правління Петра. 

При Сенаті було також уведено посаду генерал-ревізора, а після її ліквідації 

(1722 р.) - генерал-прокурора, у віданні яких були прокурори при колегіях і 

надвірних судах. Обов'язок генерал-прокурора полягав у тому, щоби «бути оком 

государевим». Саме він ставив на обговорення всі справи, попередньо їх переглянув-

ши. Йому належало право опротестування неправильних або незаконних 

розпоряджень Сенату. 

Була при Сенаті створена і посада рекетмейстера (1720 р.). Головний його 

обов'язок полягав у прийнятті скарг на дії колегій та доповідь по них Сенату. Скарги 

могли подаватися на неправильність або зволікання з рішенням (тяганину). 

У 1722 р. було засновано посаду герольдмейстера, який вів списки дворян і 

наглядав за їхньою службою. 

При Сенаті працювали також комісари від губерній - по два від кожної, які 

забезпечували зв'язок із губернською владою. 

Згодом Сенат перетворився на постійно діючий орган влади з широкими 

повноваженнями: 

 здійснювати керівництво і контроль за роботою державного апарату; 

 контролювати правосуддя, приймати апеляції; 
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 керувати збиранням і витратами податків; 

 відати торгівлею; 

 видавати закони (до 1722 р.). 

Після 1775 р. за Сенатом зберігалася компетенція вищого судово-апеляційного 

органу. 

Церковними справами відали Духовна колегія і Монастирський приказ - 

цілком бюрократичні органи. У 1721 р. було утворено Святійший синод, який став 

найвищим органом церковного управління. 

У 1689 р. було створено особливий Преображенський приказ, який не 

вписувався в систему інших приказів. З 1697 р. в ньому зосередили розшук і суд у 

найважливіших політичних і військових справах. Згодом він перетворився на 

центральний орган політичного розшуку та був підпорядкований Сенатові поряд з 

іншими колегіями. 

У 1699 р. заснували Бурмістерську палату, або Ратушу, за допомоги якої 

передбачалося поліпшити надходження до скарбниці податків і вироблення 

загальних умов промисловості й торгівлі в містах. 

Наприкінці 1717 р. почала складатися система колегій. Сенат призначив 

президентів і віце-президентів колегій, визначив штати і порядок роботи. Крім 

керівників, до складу колегій входили чотири радники, чотири асесори (засідателі), 

секретар, реєстратор, перекладач і піддячі. Спеціальним указом наказувалося з 1720 

р. почати ведення справ «новим порядком». 

Вже у грудні 1718 р. було прийнято реєстр колегій: іноземних справ, казенних 

зборів, юстиції, ревізійна (бюджетна), військова, адміралтейська, комерційна 

(торговельна), штатс-контора (ведення державних витрат), бергколегія і 

мануфактур-колегія (промислова і гірничодобувна). 

Діяльність колегій визначав Генеральний регламент (1720 р.), який об'єднав 

велику кількість норм і правил, що детально регламентували порядок роботи. 

Створення системи колегій завершило процес централізації та бюрократизації 

державного апарату. Чіткий розподіл відомчих функцій, розмежування сфер 

державного управління і компетенції, єдині форми діяльності, зосередження 
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управління фінансами в одній установі - все це істотно відрізняло новий апарат від 

системи приказів. Усі посади (цивільні та придворні) було прирівняно до 

офіцерських рангів. Служба ставала професійною, а чиновництво перетворювалося 

на привілейований стан. 

На початку XIX ст. під впливом буржуазних реформ у країнах Західної Європи 

колегії поступилися місцем міністерствам. У 1802 р. царським маніфестом було 

започатковано 8 міністерств: військових суходільних сил, морських сил, юстиції, 

іноземних справ, фінансів, комерції, народної освіти та внутрішніх справ. 

Місцеве управління на початку XVIII ст. здійснювалося на основі старої 

моделі: воєводське управління і система обласних приказів. У процесі петровських 

реформ до цієї системи почали вносити зміни. У 1702 р. було запроваджено інститут 

воєводських товаришів, виборних із місцевого дворянства. У 1705 р. цей порядок 

став обов'язковим і повсюдним, що мало посилити контроль за старою 

адміністрацією. 

У 1708 р. введено новий територіальний поділ держави: засновувалися вісім 

губерній, за якими було розписано всі повіти і міста. У 1713-1714 рр. кількість 

губерній збільшилася до одинадцяти. Для керівництва губернією призначався 

губернатор або генерал-губернатор (Петербурзька й Азовська губернії). Ці 

посадові особи поєднували всю адміністративну, судову і військову владу. 

Другу обласну реформу було проведено 1719 р. Суть її полягала в тому, що 11 

губерній було поділено на 45 провінцій. Очолювали ці адміністративні утворення 

призначені губернатори, віце-губернатори або воєводи. 

Централізація державного апарату за абсолютизму вимагала створення 

спеціальних контрольних органів. На початку XVIII ст. склалися дві контрольні 

системи: прокуратура (на чолі з генерал-губернатором Сенату) і фіскалітет. Уже під 

час формування Сенату в 1711 р. при ньому було засновано посаду фіскала. 

Аналогічні посади створювалися в губерніях, містах і центральних установах. 

Вершину піраміди займав обер-фіскал Сенату. Чітку правову регламентацію 

інституту фіскалітету здійснили в 1714 р. Фіскалам ставилося в обов'язок доповідати 

про будь-які державні, посадові та інші тяжкі злочини і порушення законності в 
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установах. Вони виступали в суді як обвинувачі (згодом це завдання перебрали 

прокурорські органи). 

Військова реформа належала до найважливіших державних перетворень 

початку XVIII ст. Після невдалих походів на Азов (1695-1696 рр.) припинили 

існування дворянське кінне ополчення, полки московських стрільців та ін. Взірцем 

для перетворення військових частин стали полки особистої охорони Петра І - 

Преображенський, Семенівський та Бутирський. 

У 1699 р. почала формуватися рекрутська система набору до армії. У 1719 р. 

запроваджено «Статут воїнський», який регламентував склад і організацію армії, 

відносини командирів і підлеглих, обов'язки армійських чинів. У 1720 р. було 

прийнято Морський статут. 

Зміни в системі державного управління у другій чверті XVIII ст. 

Після смерті Петра I роль Сенату як центрального органу управління почала 

знижуватися. З 1711 р. до 1718 р. Сенат був колективним регентом, заступником 

государя у вирішенні всіх питань державного управління, очолював виконавчу владу 

(за відсутності царя). У 1718 р. почала створюватися система колегій, які перебрали 

галузеве та місцеве управління. Сенат мав координувати їхню діяльність, 

перетворившись на дорадчий орган при государі. З 1722 р. Сенат фактично одержав 

функції ревізійної колегії, очоливши систему контрольних органів. 

У 1726 р. створено Верховну таємну раду, яка зосередила у своїх руках 

вирішення всіх питань внутрішньої та зовнішньої політики. У 1730 р. цей орган 

управління було скасовано, а 1731 р. його місце посів Кабінет міністрів, що 

виконував дорадчі функції при імператриці (Анні Йоанівні). З 1735 р. цей орган 

дістав законодавчі повноваження. Фактично Кабінет очолив виконавчу владу в 

країні, зосередивши у своїх руках все державне управління. У 1741 р. Кабінет 

міністрів скасовано, а Сенат знову перетворено на вищий орган управління 

державою. Того ж року, проте, створено іншу центральну установу, яка вирішувала 

питання державного керівництва, - Кабінет її величності, очолюваний секретарем 

імператриці (Єлизавети Петрівни). 

У 1792 р. Петро III заснував Імператорську раду, яку 1769 р. замінили Радою 
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при височайшому дворі, що зосередила діяльність на внутрішній політиці та мала у 

складі всіх керівників центральних органів управління. Державна рада Росії, 

створена 1810 р., діяла при цареві та складалася з представників вищої бюрократії. 

З 1763 р. Сенат перетворився на найвищу адміністративно-судову установу, 

яка складалася з шести департаментів: перший відав державними фінансами і 

таємним діловодством; другий - судовими справами; третій - справами провінції; 

четвертий - військовими справами; п'ятий - місцевою адміністрацією; шостий - 

місцевими судами. З 1801 р. Сенат остаточно перетворився на вищу судову 

інстанцію. 

Такі часті зміни в структурі вищих органів влади та управління були 

обумовлені боротьбою двох тенденцій організації влади: бюрократичної та 

особистої. Зі зміцненням абсолютної монархії влада монарха ставала необмеженою, 

але мусила спиратися на потужний бюрократичний апарат, який своєю чергою 

дедалі більше починав працювати на себе. 

Спеціальні політичні репресивні органи, які виникли ще за Петра І, 

інтенсивно розвивалися в другій чверті XVIII ст. Перетворення 1713-1718 рр. 

зміцнили систему розшукової канцелярії, і в 1718 р. виник центральний орган - 

Таємна канцелярія. Після її ліквідації в 1726 р. контрольно-розшукові та наглядові 

функції перейшли до Верховної таємної ради, а 1731 р. - до спеціально створеної 

Канцелярії таємних розшукових справ. Це був у прямому розумінні слова 

каральний апарат, прототип таємної поліції. У 1762 р. Канцелярію було скасовано і 

замість неї засновано Таємну експедицію Сенату. 

Незмінними залишалися поліцейські органи, утворені ще 1718 р. У другій 

чверті XVIII ст. на ці органи стали покладатися функції економічного характеру. У 

1729 р. з'явилася Канцелярія конфіскації, яка організовувала і забезпечувала 

конфіскаційні акти за вироками суду. В 1730 р. засновано Борговий приказ, метою 

якого було проведення поліцейських дій стосовно боржників, неплатників і 

банкрутів. 

Безпосередньо розшукові функції 1730 р. зосередили у Розшуковому приказі. 

У 1733 р. створено поліцмейстерські камери. Поліцейська система на той час 
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склалася в такому вигляді: губернатор, коменданти, генерал-поліцмейстер, воєводи, 

соцькі, земські комісари, магістрати, ратуші - усі ці органи якоюсь мірою викону-

вали поліцейські функції. 

З 1775 р. поліцейські функції у повітах почали виконувати ісправники та 

нижні земські суди. У містах поліцейське управління зосередилося в руках 

городничих, у Санкт-Петербурзі та Москві - обер-поліцмейстерів. 

У 1782 р. в містах почали створювати спеціальні поліцейські органи - управи 

благочиння. До їхньої компетенції входили: нагляд за порядком, дотриманням 

законів, проведення рішень губернського управління, судових палат та інших судів, 

припинення порушень, здійснення дізнання і розшуку, затримання злочинців і навіть 

вирішення дрібних кримінальних справ (на суму до 20 рублів). 

Міські в'язниці перебували у віданні поліцейських органів. З 1775 р. почали 

створюватися гамівні будинки, в яких утримувалися особи, ув'язнені в 

адміністративному порядку та обвинувачені в «нікчемному та невитриманому 

житії». Для утримання незаможних (волоцюг, дрібних злодіїв) створювалися робочі 

будинки, введені до системи мануфактурних та інших державних виробництв. 

 

Джерела та характерні риси права 

Основним джерелом права в період становлення абсолютної монархії 

залишалося Соборне Укладення 1649 р., правова сила якого неодноразово 

підтверджувалася указами. У першій чверті XVIII ст. коло джерел права істотно 

розширилося. Найбільш популярними формами законодавчих актів були 

регламенти, статути, укази, маніфести.  

Регламенти визначали загальну структуру, статус і напрямки діяльності 

окремих державних установ. Серед регламентів слід відзначити Генеральний 

регламент 1720 р., який визначив порядок служби у всіх колегіальних установах, а 

також регламенти окремих колегій. 

Статути містили норми, які регулювали  відносини у певній галузі державної 

діяльності. Серед статутів найбільше значення мали Військовий статут 1716 р. та 

Морський статут  1720 р., а також Статут благочинства  1782 р. Військовий статут 
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був не лише статутом стройової та караульної служби, але й кодексом 

кримінального та процесуального права, що широко застосовувався і у цивільних 

судах. Статут благочинства 1782 р. був присвячений організації міської поліції і 

містив низку норм у галузі кримінального права. 

Маніфести видавалися тільки монархом, як правило в урочистій формі, і були 

звернені до всього населення і всіх установ. У формі маніфестів оголошувалося про 

вступ монарха на престол, значні політичні події, початок війни або підписання 

миру. 

Укази також видавалися монархом. У них формулювалися рішення, які 

адресувались конкретним державним установам або посадовим особам. До 

найважливіших указів належали Указ про єдиноспадкування 1714 р. та Указ про 

форму суду 1723 р., а також "Табель про ранги" 1722 р. 

Грамоти закріплювали надання певним особам, громадам, станам особливих 

прав або привілеїв, власності, винагороди тощо, як наприклад, Жалувана грамота 

містам 1785 р. та  Жалувана грамота дворянству 1785 р. 

Для законотворчої діяльності абсолютизму характерна ретельна регламентація 

усіх сторін суспільного та приватного життя.  

У першій чверті XVIIІ ст. формується принцип законності. Місце звичаю і 

традиції остаточно займає закон. Монарх, як глава законодавчої, виконавчої і 

судової влади втілював ідею законності. Ігнорування і неповага до закону стали 

розглядатися як злочин. Дотримання державних установлень оголошувалося 

найважливішим завданням усіх органів влади, посадових і приватних осіб. Принцип 

законності був сформульований в Указах "Про збереження прав цивільних" 1722 р., 

"Про дотримання благочинства у всіх судових місцях" 1724 р. і "Про важливість 

державних статутів" 1724 р. 

Велика кількість різних нормативних актів вимагала їх систематизації. 

Важливим результатом кодифікаційної роботи початку XVIIІ ст. став Військовий 

статут 1716 р., який узагальнив військово-кримінальне законодавство. Генеральний 

регламент або Статут колегіям 1720 р. систематизував нове адміністративне 

законодавство. Кодифікація норм приватного права і, зокрема, законодавства про 



180 

 

спадкування, була здійснена у Пунктах про вотчинні справи 1725 р. 

Разом із тим, перед владою стояло питання про узагальнення усього 

законодавчого матеріалу. Кодифікаційні комісії працювали над цим завданням з 

початку ХVІІІ ст. Але їх робота не призвела до позитивного результату. 

Цивільне право 

У розглянутий період, коли промисловість і торгівля активно розвивалися, 

ускладнювалися норми речового права. Сформувалося поняття речей рухомих і 

нерухомих. Законодавчо було визначено відмінності між так званим родовим 

майном і набутим майном. У XVIII ст. виник і поширився термін «власність». 

Законодавство та практика більш чітко розмежували поняття власності і володіння.  

Багато змін відбулося в системі зобов'язального права. З'явилися нові 

різновиди договорів. Велика увага приділялася формі укладання договорів і умовам 

визнання їх дійсними.  

Важливим моментом у розвитку земельної власності стало встановлення 

єдиного правового режиму для маєтків і вотчин, запровадженого Петром I в Указі 

про єдиноспадкування 1714 року. І маєтки, і вотчини стали називатися нерухомим 

майном. Однак розпорядження цією власністю законодавчо обмежувалося з метою 

закріплення виключних земельних прав за дворянством.  

Право користування землею також зазнало обмежень. Зокрема, було 

зафіксовано право держави на надра землі, насамперед, на видобуток металів і 

мінералів на землях поміщиків. Також землевласникам заборонялося вирубувати 

деякі породи дерев, що були цінним матеріалом для кораблебудування. Дворянство 

виражало невдоволення обмеженнями у праві розпорядження і користування 

землею, які остаточно були скасовані Катериною II у 1785 році. 

Законодавство докладно регулювало порядок і форму укладання договорів. Не 

мали права укладати договори особи, які перебували під опікою внаслідок 

неповноліття, божевілля, марнотратства. Від їх імені договори укладали опікуни. 

Встановлювалися обмеження правоздатності, обумовлені належністю особи до 

певного соціального стану (зокрема, для селян і міщан). У XVIII ст. договори, за 

загальним правилом, укладалися у письмовій формі (за винятком дрібних угод, 
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наприклад, у роздрібній  торгівлі). Для забезпечення договорів використовувалися 

неустойка, поручительство, застава.  

Шлюбно-сімейне право 

Дружина повністю підпорядковувалася чоловікові, якому належало право її 

карати. У шлюбах між вільними становище дружини визначалося положенням 

чоловіка. Лише дворянки, згідно Жалуваної грамоти дворянству, не втрачали своєї 

станової належності, коли виходили заміж за представників інших станів. У шлюбах 

між вільними і кріпаками застосовувався принцип «по холопу раба, по рабі холоп». 

Принцип «по рабі холоп» з другої половини XVIII ст. перестав застосовуватися. 

Майнові права подружжя ґрунтувалися на принципі роздільності. Чоловік не мав 

права на майно дружини. Дружина користувалася правоздатністю і дієздатністю.  

Батьки мали повну владу над своїми дітьми, мали право їх карати. Майнові 

відносини між батьками і дітьми залежали від того, чи були діти відокремлені від 

батьків. Відокремлені діти користувалися усіма майновими правами і 

розпоряджалися своєю власністю без згоди батьків.  

Законодавство приділяло багато уваги питанням опіки. З 1785 року було 

запроваджено також піклування.  

Щодо спадкування зберігали чинність норми Уложення 1649 року. У 1714 

році Петро I, бажаючи запобігти невигідному для держави дробленню дворянських 

маєтків, видав Указ про єдиноспадкування. За цим указом все нерухоме майно 

переходило до старшого сина, рухоме ж поділялося між іншими синами порівну. 

Дочки могли спадкувати лише за відсутності синів. При цьому, майно передавалося 

старшій дочці, чоловік якої повинен був прийняти прізвище тестя. За відсутності 

дочок нерухоме майно переходило до одного з близьких родичів, а рухоме ділилося 

між іншими родичами.  

Указ про єдиноспадкування 1714 року викликав невдоволення з боку 

дворянства. Вони намагалися обходити цей закон і добилися його скасування у 1731 

році. За Катерини II майно поділялося на родове і набуте. Свобода заповідального 

розпорядження родовими майном була обмежена. Воно мало переходити до 

спадкоємців за законом.  
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Кримінальне право 

Зростання соціального напруження, численні повстання вже за часів Петра I 

призвели до посилення кримінальної репресії. Це було досягнуто не стільки 

систематичними змінами законодавства, скільки застосуванням кримінально-

правових норм Військового статуту при розгляді справ у цивільних судах. 

Військовий Статут перевершував за жорстокістю попереднє законодавство. 

Так, смертна кара застосовувалася у 122 випадках. Передбачалися нові жорстокі 

покарання.  

Військовий Статут розглядав злочин як порушення законів і непокірність 

царській волі. У Наказі Катерини II злочином вважалося діяння, небезпечне як для 

всього суспільства, так і для окремих осіб і, тому, заборонене законом.  

Стосовно осудності Військовий Статут не містив прямої вказівки про 

звільнення божевільних від покарання. Йшлося, насамперед, про пом'якшення 

покарання. Обставиною, що впливає на осудність, вважалося також неповноліття. 

Так, звільнялися від покарання малолітні крадії, але батькам пропонувалося карати 

їх різками. Осудність неповнолітніх регламентував також указ 1765 року. Він 

розрізняв неповнолітніх, які не досягли 10-річного, 15-річного і 17-річного віку. Діти 

віком до 10 років передавалися для покарання їх батькам або поміщикам.  

Військовому Статуту знайоме поняття афекту. Зокрема, стан роздратування 

хоч і не звільняв від покарання, але в окремих випадках, наприклад при образі 

словом, зменшував покарання.  

Вчинення злочину у стані сп'яніння, за Військовим Статутом, збільшувало 

покарання. А от за Статутом благочинства покарання за вчинення ненавмисного 

злочину в стані сп'яніння зменшувалася.   

Законодавство цього періоду детальніше розглядало питання про суб'єктивну 

сторону складу злочину. Так, Військовий статут розрізняв діяння випадкові, 

необережні і навмисні. Дійсно випадкові діяння не підлягали покаранню. 

Необережні діяння каралися в залежності від ступеня необережності.  

Стадії злочинної діяльності у розглянутий період встановлювалися більш 

чітко. Військовий та Морський статути згадують про голий умисел, замах і скоєння 
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злочину. Військовий статут вважав караним умисел на вчинення політичних 

злочинів. Морський статут карав також умисел на скоєння вбивства. Військовий 

статут розрізняв незакінчений і закінчений замах. Найчастіше за замах 

встановлювалося таке ж покарання, як і за скоєний злочин. В окремих випадках при 

покаранні за незакінчений замах враховувалися причини, через які злочин не було 

завершено.  

Більш детально у законодавстві визначалися умови звільнення від 

відповідальності - необхідна оборона, крайня необхідність і давність.  

Військовий статут, за загальним правилом, встановлював однакове покарання 

для всіх осіб, причетних до злочину, незалежно від ступеня їх винуватості.  

Основною метою кримінального покарання було залякування. Серед інших 

цілей покарання -  відплата за злочин, ізоляція та знешкодження злочинців. Тому, 

особливого поширення набули в'язниці, заслання і тілесні покарання, зокрема, у 

вигляді таврування. Крім того, покарання інколи передбачало отримання прибутку 

від експлуатації праці злочинців.  

На початку даного періоду покарання не було суворо індивідуальним. Іноді 

карався не лише злочинець, але і члени його сім'ї. Індивідуальність покарання була 

встановлена лише у 1782 році у Статуті благочинства. Крім того, покарання часто 

були невизначеними за своїм формулюванням. У пам'ятках права не завжди можна 

знайти вид та розмір покарання.  

Не йшлося і про рівність усіх перед законом щодо покарання. Ця нерівність 

покарань для різних станів особливо чітко проявилася за царювання Катерини II, 

коли дворянство отримало низку привілеїв у галузі кримінального права. Зокрема, 

дворяни не підлягали тілесним покаранням, їх майно не підлягало конфіскації.  

Види покарання. Посилення кримінальної репресії найбільш яскраво 

проявилося у Військовому Статуті. Особливого значення серед інших покарань 

набуває смертна кара. Розрізнялася звичайна і кваліфікована страта. До звичайної 

належало: відсікання голови мечем, повішення, розстріл, а до кваліфікованої - 

четвертування, закопування в землю з позбавленням їжі та пиття, залиття горла 

металом, колесування, спалення, повішення за ребро на гаку.  
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Великого значення надавалося тілесним покаранням, що поділялися на 

членоушкоджуючі та болісні. До перших належали підрізання язика, опалення язика 

розпеченим залізом, відсікання руки, пальців, носа та вух, виривання ніздрів і 

таврування. До болісних покарань належали биття батогом, кийками, різками тощо, 

носіння рушниць і сідел, ходіння по дерев'яних кільцях, утримання на хлібі та воді, 

сковування рук та ніг. 

У цей час з'явився новий вид покарання - заслання на каторги або галери 

(особливі веслові судна). Коли їх замінили вітрильники, каторжників стали 

направляти на будівництво фортець, портів, на копальні, заводи тощо. На каторгу, 

крім засуджених, засилали також кріпаків за бажанням їх власників. Оскільки уряд 

був зацікавлений у заселенні околиць, великого значення набуло заслання, головним 

чином до Сибіру.  

Тюремне ув'язнення поділялося на просте і жорстоке. Ув'язнені, як і раніше, 

мусили утримувати себе збираючи милостиню.  

До ганебних покарань належали такі: прибивання імені до шибениці, публічне 

вибачення на колінах, отримання ляпасів від ката, роздягання догола. Петром I було 

запроваджено  шельмування - «політична смерть». Це покарання застосовувалося до 

дворян і виконувалося шляхом прибивання  імені злочинця до шибениці і 

зламування катом шпаги над його головою. Покараний не міг свідчити у суді, його 

можна було безкарно пограбувати, побити і, навіть, поранити. Кожен, хто мав з ним 

справу, ризикував бути покараним. За Указом 1766 року шельмування було 

перетворено на «позбавлення усіх станових прав».  

Ще одним видом покарання були покарання майнові: відрахування з платні, 

штраф і конфіскація майна. 

У розглянутий період кількість видів злочинів збільшилася у порівнянні з 

попереднім періодом. Відбулося виділення в законі окремих видів злочинів. На 

першому місці залишалися злочини проти віри: богохульство, недотримання 

церковних обрядів, клятва і божба.  

Найбільш небезпечним політичним злочином Військовим Статутом 

визнавалася образа величності. Під цим злочином розумілося будь-яке посягання на 
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життя і здоров'я імператора або членів його сім'ї, засудження намірів і дій 

імператора, непристойні слова на його адресу. Далі була зрада: листування з 

ворогом, повідомлення йому військових відомостей, поширення ворожих звернень.  

Багато уваги приділялося бунту. До складу цього злочину входило 

влаштування недозволених зборів, хоча б і не заради злочинних цілей. 

Встановлювалися нові склади майнових злочинів та відбувалося розмежування 

між окремими майновими злочинами. Досить детально регламентувалася крадіжка. 

До кваліфікованих різновидів крадіжки належали: крадіжка під час повені і пожежі, 

з військових сховищ, у свого пана чи у товариша, під час варти, крадіжка у церкві, 

викрадення людини, крадіжка з намету в поле і поході. Законодавчо було уточнено 

поняття грабежу. За Указом 1781 року характерною ознакою грабежу є фізичне або 

психічне насильство. В якості різновиду майнових злочинів виділилося 

казнокрадство, під яким розумілося присвоєння казенних грошей, їх використання 

для особистих потреб та інші зловживання.  

Значну увагу законодавство приділяло посадовим злочинам, за які 

встановлювалися досить суворі покарання. Сформувалося вчення про хабарництво. 

По різному каралися просте отримання хабара, порушення службового обов'язку 

внаслідок отримання хабара та вчинення злочину за хабар. Втім хабарництво 

процвітало. Представники правлячої верхівки піддавалися покаранню за 

хабарництво дуже рідко.  

До найбільш серйозних злочинів проти порядку управління належали: 

зривання і знищення урядових указів, виготовлення фальшивої монети; підробка 

печаток і документів. Серед злочинів проти суду слід назвати помилковий донос та 

лжеприсягу.  

З-поміж злочинів проти життя на першому місце було вбивство. До особливо 

тяжких видів вбивства належали батьковбивство, вбивство дитини, вбивство 

офіцера солдатом, вбивство за договором або наймом. Менше покарання 

передбачалося за вбивство дружини і дітей, якщо це відбулося при їх покаранні. До 

вбивства прирівнювалося самогубство і вбивство на дуелі.  

Статут благочинства встановив чимало нових складів злочинів проти 
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благоустрою, порядку і спокою. Серед таких - буйство і бійка, лайка (проголошення 

лайливих слів у присутності інших людей і, особливо, жінок). Передбачалися також 

покарання за гру в карти та пияцтво.  

Військовий статут розрізняв дві групи злочинів проти тілесної 

недоторканності: побої та каліцтво. Побої поділялися на побої рукою і побої, завдані 

палицею або іншим тупим предметом, і каралися в залежності від тяжкості 

наслідків.  

Серед злочинів проти честі слід особливо відзначити наклеп. Вперше 

встановилася відмінність між наклепом, висловленим на словах і в листі (так званий 

пасквіль). Пасквіль карався незалежно від правдивості відомостей, що у ньому 

містилися.  

Військовий Статут приділяв багато уваги злочинам проти моральності. Деякі з 

них каралися дуже суворо. Так, наприклад, зґвалтування каралося стратою.  

Судовий процес 

У розглянутий період зберігалися принципи судового права, що сформувалися 

у XVII ст. У суді панували формалізм, тяганина і хабарництво. Високі судові мита 

були непосильні для незаможних верств населення. Важливе значення для розвитку 

судової системи мали спроби відділення суду від адміністрації, передача слідчих 

функцій поліції.  

До початку XVIII ст. у зв'язку з поширенням антифеодальних виступів частіше 

почали застосовувати так званий розшуковий (інквізиційний) процес. Військовий 

Статут докладно визначав порядок розгляду справ у суді.  

Процес починався або за заявою потерпілої сторони, або з ініціативи судового 

чи адміністративного органу. Розслідування і судовий розгляд справи здійснювалися 

судом. Тому, дійсної перевірки слідчих матеріалів у суді не було. Процес був 

письмовим. Встановлювалося право відводу суддів у разі спорідненості, дружби чи 

ворожнечі судді з однією із сторін. Передбачалася можливість участі захисників (за 

винятком розшукових справ).  

«Коротке зображення процесів» визнавало такі види доказів: власне зізнання, 

показання свідків, письмові документи і присяга. Найкращим доказом вважалося 
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власне зізнання, для отримання якого застосовувалося катування. Військовий Статут 

звільняв від катування дворян, "служителів високих чинів", осіб у віці від 70 років, 

малолітніх та вагітних жінок. До цих осіб катування застосовували лише у випадках 

вчинення політичних злочинів або вбивства.  

Свідчення оцінювалися формально. Більшою мірою враховувалося соціальне 

положення свідка, ніж зміст свідчень. Свідченням чоловіків довіряли більше ніж 

свідченням жінок. Духовним особам довіряли більше, ніж світським. Перевагу мали 

також свідки з числа знатних і вчених осіб. Не могли бути свідками засуджені за 

злочини, оголошені судом нечесними, клятвопорушники, родичі сторін.  

У 1723 році указ "Про форму суду" скасував застосування слідчого процесу 

при розгляді цивільних справ і більшості кримінальних справ (за винятком 

політичних).  Однак, незабаром після видання цього указу коло справ, у яких 

застосовувався інквізиційний процес, знову почало розширюватися.  

За правління Катерини II Указом 1763 року було обмежено застосування 

тортур. Катування дозволялося  лише, якщо без нього неможливо було вирішити 

справу. За указом 1767 року для застосування катування потрібен був наказ 

губернатора. У випадку визнання підсудним своєї вини вдаватися до тортур було 

заборонено. Указ 1775 року пропонував судам не вимагати від підсудного зізнання, 

якщо його винуватість доведено.  

У цілому ж за часів абсолютизму, в умовах наростаючого антифеодального 

руху розшуковий процес більше відповідав інтересам панівного класу феодалів.  

 

Ключові терміни і поняття 

 

Артикули військові Військового статуту - перший у Росії військово-

кримінальний кодекс, виданий 1716 р.  В.с. містив основні принципи кримінальної 

відповідальності, поняття злочину, вини, необхідної оборони, крайньої необхідності, 

цілі покарання, перелік пом'якшуючих вину обставин. В.с. застосовувався 

військовими, а також іншими судами. 

Жалувана грамота дворянству 1785 р. ("Грамота на права, вільності і 
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переваги шляхетного російського дворянства") - законодавчий акт, який є зводом 

дворянських привілеїв. У ній підтверджувалося звільнення дворян від обов'язкової 

служби, сплати податей і тілесних покарань. Дворянина міг судити тільки 

дворянський суд. Лише дворяни могли володіти землями, населеними кріпаками. 

Вони володіли і надрами землі у своїх маєтках, могли улаштовувати фабрики і 

заводи у своїх селах, займатися торгівлею. Їх дома звільнялися від постою військ, 

маєтки не могли бути конфісковані. Дворяни не могли без згоди імператора 

позбавлятися життя, честі, станового звання.  

Жалувана грамота містам 1785 р. ("Грамоти на права і вигоди містам 

Російської імперії") - законодавчий акт, яким городяни за майновим і соціальним 

статусом ділилися на 6 розрядів. Засновувалася нова система міського 

самоврядування.  

"Зоряна палата"- надзвичайний судовий орган, спеціальне відділення 

Таємної ради, засноване в Англії у період абсолютизму (1487 р.). Назва походить від 

прикрашеної зірками стелі зали засідань у Вестмінстері. З.п. була знаряддям 

боротьби із супротивниками сильної королівської влади. Судочинство у ній було в 

основному розшуковим (інквізиційним).  

Кароліна - перше загально-німецьке кримінальне і кримінально-процесуальне 

укладення, прийняте рейхстагом за часів Карла V у 1532 р., на основі якого пізніше 

утворилося "загальнонімецьке кримінальне право". Система покарань за К. 

відрізнялася особливою жорстокістю. 

Князівський абсолютизм - своєрідна форма абсолютної монархії в 

Німеччині, яка полягала у тому, що абсолютизм сформувався не в межах усієї 

імперії, а в межах територій окремих князівств. 

Колегії - у Росії центральні галузеві органи управління, створені на початку 

XVIII ст. замість приказів (Військова, Адміралтейська, Іноземних справ, Вотчинна, 

Юстиції, Берг, Мануфактур, Ревізій, Комерції, Камер, Духовна, Малоросійська К.). 

К. створювалися як установи, що приймали управлінські рішення колегіально.  

"Криваве законодавство" - в Англії сукупність нормативно-правових актів 

про боротьбу з жебрацтвом і бродяжництвом, прийнятих у період "обгородження" 
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наприкінці ХV-ХVІ ст. Початок цьому законодавству поклав Акт проти жебраків і 

злидарів 1495 р., у якому встановлювалися суворі заходи адміністративної і 

кримінальної репресії; шмагання, таврування, відрізання вух, носа, тюремне 

ув'язнення жебраків і злиденних. Передбачалася навіть страта за повторну втечу від 

хазяїна. Серія подібних законів одержала назву "кривавих". 

Місдимінор - у середньовічній Англії правопорушення (дрібний карний 

злочин). У XIV ст. до М. належали злочини, що стосувалися інтересів приватних 

осіб і не зачіпали інтересів корони. За М. не могли бути призначені страта і 

конфіскація майна.  

Монархія абсолютна (абсолютизм) (лат. - незалежний, необмежений) - 

форма правління у пізньофеодальних державах, при якій влада неподільно, 

необмежено належить монарху (царю, імператору, королю, курфюрсту), що є 

одноособовим законодавцем, головою адміністрації, очолює збройні сили, фактично 

керує судом, державною релігійною системою. Характерними є наявність сильного 

бюрократичного апарату, постійної армії та ліквідація станово-представницьких 

органів. Влада монарха, як правило, обожнювалася. Період розквіту абсолютизму в 

Західній Європі - ХVІІ-ХVІІІ ст. 

Сенат - у Росії заснований у 1711 р. вищий орган управління загальної 

компетенції, що складався з 9 сенаторів і обер-секретаря, призначених імператором. 

З другої половини XVIII ст. С. - переважно вища судова установа, що складалася з 

департаментів.  

Синод (гр. збори) - у Російській імперії з 1721 р. центральний державний 

орган управління російською православною церквою, церковним судом, створений 

замість Духовної колегії під назвою "Урядуючий С." (у 1726 р. одержав назву 

"Святішого С") Через С. уряд здійснював управління церквою.  

Табель про ранги - законодавчий акт, прийнятий Петром І у 1722 р., за яким 

усі чини у державному апараті й збройних силах розподілялися по старшинству на 

14 класів (рангів). Наявність визначеного класного чину давала відповідні права, у 

тому числі на одержання дворянства, привілеїв, незалежно від родовитості. Т. про р. 

упорядкувала проходження служби, співвідносила соціально-правове положення 
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офіцерів гвардії, флоту І сухопутних сил між собою і з чинами цивільного та 

придворного відомства.  

Указ про єдиноспадкування - Указ Петра 1 "Про порядок спадкування 

рухомого і нерухомого майна" від 23 березня 1714 р. За ним маєтки прирівнювалися 

до вотчин. І ті й інші називалися маєтками. Відповідно до У. про є. нерухоме майно 

міг спадкувати тільки один із синів, а за відсутності синів - дочка, за відсутності 

дітей - один із родичів зі збереженням (прийняттям) прізвища спадкодавця. 

Нерухоме майно заборонялося закладати і відчужувати. Таким чином, утворювалася 

система майорату, що спрямовувалася проти роздрібнення дворянських маєтків, 

руйнування дворянства.  

Укладення про покарання карні та виправні - найбільший у Росії 

кодифікований карний закон, затверджений (після обговорення у Державній раді) 

імператором Миколою І у 1845 р. Введений у дію з 1 травня 1846 р. У. складалося з 

12 розділів, 81 глави, 98 відділень, 2224 статей. Система покарань складалася з II 

родів і 35 щаблів (від страти до догани). Покарання також поділялися на головні, 

додаткові й ті, що заміняють. Перероблено і скорочено У. про п. у 1885 р. 

Фелонія - в Англії - тяжкий карний злочин. Ф. зазвичай каралася смертю з 

конфіскацією майна. У XIV ст. із Ф. виокремлюється зрада.  

 

Контрольні питання по темі 

 

1. Назвіть причини формування феодальної абсолютної монархії. 

2. Охарактеризуйте риси класичного французького абсолютизму. 

3. Назвіть особливості англійського та німецького абсолютизму. 

4. Оцініть значення реформ Петра І та Катерини ІІ для державного розвитку 

Росії.  

5. Проаналізуйте особливості інституту покарання за Військовим статутом.  
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Розділ 8 

ДЕРЖАВА І ПРАВО БУРЖУАЗНОЇ АНГЛІЇ 

 

§ 1. Англійська держава періоду буржуазної революції 

 

Англійська революція XVII ст. була першою визначною буржуазною 

революцією, яка проголосила принципи буржуазного суспільства і держави, 

встановила новий соціально-політичний лад в одній з найбільших країн Європи. 

Незважаючи на те, що Англія в ХVІ-ХVІІ ст.ст. була ще типово аграрною 

країною, капіталізм у ній розвивався набагато інтенсивніше, ніж в інших 

європейських країнах (за винятком Нідерландів, які в капіталістичному аспекті були 

більш розвиненою країною, ніж Англія). Але розвиток промисловості й торгівлі 

всіляко стримувався феодально-абсолютистським ладом. 

В Англії, на відміну від Франції, буржуазія виступила проти монархії, 

феодального дворянства і панівної церкви разом із новим дворянством, тоді, як у 

французькій революції XVIII ст. буржуазія в боротьбі проти монархії, дворянства і 

церкви об'єдналася з народом. Англійське дворянство обуржуазилося і не було 

абсолютно феодальним. Звідси і збіг його інтересів з інтересами буржуазії. 

Потрібно відзначити ще одну особливість англійської буржуазної революції: 

релігійну забарвленість буржуазної ідеології. Англійська революція була останньою 

революцією, яка відбулася «під релігійним прапором». 

Безпосереднім поштовхом до початку англійської буржуазної революції стало 

шотландське повстання 1637-1638 рр., що спалахнуло в результаті спроби 

англійського абсолютизму посилити контроль над Шотландією, яка зберігала повну 

автономію. Це повстання потягло за собою війну Шотландії з Англією. Війна була 

вкрай непопулярною в Англії, вся королівська опозиція була на боці Шотландії. 

Перший етап революції. Навесні 1640 р. Карл І Стюарт з метою одержання 

грошей для ведення війни змушений був скликати парламент, який не тільки 

відмовився надати короні нові субсидії, а й зажадав покарати найбільш ненависних 

вищих королівських чиновників, знищити надзвичайні суди і припинити 
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зловживання, вчинені королем і його урядом за роки безпарламентського правління. 

Тоді Карл І розпустив парламент, що призвело до ряду масових виступів (особливо 

в Лондоні). Почалася глибока політична криза, і до осені 1640 р. становище короля 

стало критичним. 

Король знову скликав парламент, який почав свою роботу в 1640 р. і 

функціонував до квітня 1653 р. Цей парламент, який увійшов в історію під назвою 

Довгого парламенту, відіграв значну роль у революції, ставши, власне, органом 

буржуазії та її союзників - нового дворянства - у боротьбі з абсолютистським ладом. 

Довгий парламент був підтриманий більшістю народу Англії та розпочав 

наступ проти існуючого ладу. Незабаром король змушений був санкціонувати закон, 

відповідно до якого парламент не міг бути розпущений інакше як за власною 

постановою. 

Так було завдано низки ударів по абсолютизму, і буржуазія домоглась 

обмеження королівської влади. Одночасно ліквідували Зоряну палату і Високу 

комісію. На тому етапі було скасовано абсолютну монархію і встановлено 

обмежену конституційну монархію. 

До кінця 1641 р. у Довгому парламенті було чимало членів, які вважали 

продовження боротьби з королем небезпечним для себе. Особливо це проявилося в 

обговоренні Великої ремонстрації, яку було прийнято лише незначною більшістю 

голосів у листопаді 1641 р. У цьому парламентському акті, значному за обсягом (204 

статті), докладно перелічувались усі зловживання королівської влади в період 

правління Карла І. Водночас Велика ремонстрація містила ряд важливих положень, 

що визначали розвиток Англії в капіталістичному напрямку: статті про свободу 

торгівлі та підприємницьку діяльність, про потребу встановлення в країні 

пресвітеріанської церкви, про створення відповідального перед парламентом уряду. 

Ударом по абсолютизму була ст. 197 Великої ремонстрації, відповідно до якої на 

вищі державні посади могли бути призначені лише особи, які користувалися 

довірою парламенту. 

Скориставшись розколом у парламенті, Карл І вчинив спробу перевороту, 

після чого в січні 1642 р. залишив Лондон і разом із роялістами почав готувати 
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збройну боротьбу з парламентом за відновлення старих порядків. Громадянська 

війна стала неминучою. До 1645 р. перевага була не на боці парламенту. Але після 

реорганізації армії, яку провів Олівер Кромвель, до березня 1646 р. перша 

громадянська війна завершилася перемогою над роялістами. 

Перемога надзвичайно підняла авторитет армії. Водночас Довгий парламент 

почав розходитися з армією в питаннях політики. Цей конфлікт проявився у 

боротьбі між пресвітеріанами та індепендентами. 

Пресвітеріани виражали інтереси великої торгово-фінансової буржуазії та 

верхів дворянства. Вони виступали за конституційну монархію, реформу церкви, 

примирення з королем і негайне закінчення революції. 

Індепенденти спиралися на торгову і промислову буржуазію, середнє 

дворянство (джентрі). Вони були прихильниками енергійного ведення війни, 

радикальної церковної реформи, а також деяких політичних і соціальних реформ, 

що й забезпечило їм спершу підтримку з боку не лише дрібної буржуазії, заможного 

і середнього селянства (йоменів), але навіть частини сільської та міської бідноти. 

Якщо пресвітеріани представляли більшість у парламенті, то індепенденти 

мали підтримку армії на чолі з О. Кромвелем. Проте й у самій армії зростало 

невдоволення солдатів із загалу селян і ремісників, які нічого не отримали від 

революції. 

Конфлікт між парламентом і армією ускладнився суперечностями між 

дворянсько-буржуазним керівництвом армії та солдатською масою, що привело до 

виникнення левелерівського руху, очолюваного Джоном Лільберном. 

Левелери - «урівнювачі» були пов'язані із середнім селянством і міською 

дрібною буржуазією. Основні їхні вимоги: демократизація виборчої системи; 

щорічні перевибори парламенту; демократизація суду; рівність усіх перед законом; 

повна свобода торгівлі і промисловості; пропорційне оподаткування та ін. 

Левелери виступали за встановлення демократичної республіки. Саме вони 

сформували ідею народного суверенітету, яку згодом підхопили діячі французької 

та американської революцій. Сутність цієї ідеї полягає в тому, що джерелом будь-

якої влади може бути тільки народ. Проте навіть левелери не були прихильниками 
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майнової рівності і твердо стояли за збереження приватної власності. 

Після закінчення революції пресвітеріани вступили у змову з Карлом І, не 

бажаючи подальшого розвитку революції. 

В результаті дій індепендентської армії її керівники влітку 1647 р. здобули 

перемогу над пресвітеріанами у Довгому парламенті й створили в палаті общин 

індепендентську більшість. 

На початку весни 1648 р. в Англії знову спалахнула громадянська війна. 

Короля заарештували. Проти нього було порушено кримінальну справу, і за 

вироком Верховного суду 30 січня 1649 р. Карла І Стюарта стратили. 

Другий етап революції. Першим кроком до встановлення в Англії республіки 

була постанова палати общин від 17 березня 1649 р. про ліквідацію палати лордів 

- верхньої палати парламенту. 

Це було вперше в історії англійської держави, коли в законодавчий спосіб 

було ліквідовано палату лордів - опору реакції. 

Акт від 19 березня 1649 р. скасував королівську владу «як марну, тяжку і 

небезпечну для свободи, безпеки та інтересів англійської нації». 

Палата общин спеціальним актом проголосила себе верховною владою в 

країні. Ці законодавчі акти фактично встановили в Англії республіканську форму 

правління. У травні 1649 р. вийшла спеціальна постанова парламенту, яка 

проголосила Англію республікою. 

Панівними класами у цій республіці стали буржуазія і нове дворянство, які 

перемогли в перебігу революції. 

В індепендентській республіці було створено ряд нових установ, серед яких 

передусім слід назвати Державну раду - найвищий орган виконавчої влади. 

Складалася ця рада з офіцерів верхівки армії на чолі з Кромвелем, обиралася 

палатою общин строком на один рік та була їй підзвітною. 

Специфічною особливістю республіки, проголошеної в 1649 р., стало те, що в 

ній не набули розвитку принципи буржуазної демократії та буржуазний 

парламентаризм. Довгий парламент, або, точніше, його залишки, після «чистки 

Прайда» продовжував існувати у вигляді палати общин, яка юридично мала владу 



195 

 

над Державною Радою, а фактично - не мала. 

Загалом перед англійською республікою стояло складне завдання - розв'язати 

суперечності між імущими класами, які здобули перемогу в революції, і 

невдоволеними дрібнобуржуазними колами та народом. Країна переживала глибоку 

фінансову кризу. В Ірландії та Шотландії під керівництвом монархістів відбувалися 

повстання; спалахнуло повстання і в американських південних колоніях. 

Новий індепендентський уряд дуже обережно ставився до великої буржуазії, 

яка його фінансувала. Тому він аж ніяк не квапився з проведенням заходів щодо 

соціального захисту населення. Знову посилився рух левелерів. В армії зростало 

незадоволення, спалахували заколоти через несплату утримання. Заколоти суворо 

придушувалися генералами О. Кромвеля. 

Виникає іще один радикальний рух - дигерів («копальників») або, як вони 

самі себе називали, «щирих левелерів». Цей рух спирався на сільську бідноту і 

незаможні міські низи. Їх ідеолог Джерард Вінстенлі розробив утопічну програму 

ліквідації приватної власності, передання землі в суспільне користування та її 

розподілу між усіма на засадах рівності, припинення експлуатації. При цьому 

здійснити цю програму розраховував мирним способом. 

Загалом селяни з острахом ставилися до цієї програми, оскільки вона була 

викликом усій «приватновласницькій» Англії. 

У період індепендентської республіки фактично було здійснене нове 

завоювання «Зеленого острова» - Ірландії. У 1652 р. армія Кромвеля «вогнем і 

мечем» підкорила Ірландію Англії. 

У 1650 і 1651 рр. було видано два важливі закони на підтримку англійської 

торгівлі, які забороняли торгувати з англійськими колоніями без дозволу уряду 

Англії (зокрема, відомий Навігаційний акт 1651 р., відповідно до якого 

неєвропейські товари дозволялося вивозити в англійські володіння лише на 

англійських кораблях або на кораблях тієї країни, де вони вироблялися). 

Третій етап революції. 20 квітня 1653 р. Кромвель розігнав залишки Довгого 

парламенту (усього 50 депутатів). Ця подія була початком установлення військової 

диктатури. 



196 

 

Новий державний лад був юридично закріплений Конституцією від 16 грудня 

1653 р. під назвою «Знаряддя управління», розробленою радою вищих офіцерів. За 

цією конституцією очолював державу довічний лорд-протектор англійської 

республіки, який повинен був правити країною разом з парламентом. 

16 грудня 1653 р. перший лорд-протектор - О. Кромвель - присягнув на 

вірність Конституції. 

Новий виборчий закон перерозподілив виборчі округи з великою перевагою 

графств над колишніми містами. При цьому встановлювався високий майновий ценз 

- 20 фунтів стерлінгів. 

Парламент повинен був обиратися кожні три роки. Виконавча влада 

доручалася протекторові, лише формально обмеженому Державною радою і 

незалежному від парламенту. У 1654 р. було скликано перший парламент, обраний 

на основі нової конституції. Але тільки-но він спробував дещо обмежити владу 

лорда-протектора, Кромвель розпустив його і став правити одноосібно. 

Режим правління О. Кромвеля як військового диктатора наражався на опір і 

справа (монархісти не втрачали надії на реставрацію монархії), і зліва - демократи 

виступали проти деспотизму Кромвеля. 

У 1658 р. Кромвель помер. Лордом-протектором став його син Річард. Він був 

слабким політиком, і влада фактично перейшла до рук вищого офіцерства, яке вже 

втратило підтримку народу. Посилилися консервативні настрої в лавах буржуазії та 

нового дворянства. Вони почали шукати союзу з колишнім дворянством і мріяли 

про монархію. 

У 1660 р. зібрався парламент. Він відновив палату лордів, колишню 

конституційну монархію і проголосив Карла II Стюарта  (сина) англійським 

королем. При цьому Стюарти зобов'язалися залишити чинними всі завоювання 

революції. Однак невдовзі Карл II вчинив жорстокий терор проти діячів революції і 

республіки (навіть мертвих було піддано повішенню). Він також негайно відновив 

англійську церкву - опору абсолютизму. 

Було здійснено не дуже вдалі спроби відібрати землю й майно, які раніше 

належали аристократії, але під час революції перейшли до буржуазії та нового 
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дворянства. З основними соціальними завоюваннями революції нічого не можна 

було вдіяти. Тому уряд змушений був пристосовуватися до капіталістичного шляху 

розвитку країни. 

Аграрна політика цілком стала визначатися інтересами мілордів та орендарів. 

Копігольд (селянська земля, утримувана на умовах спадкової оренди) спеціальним 

законом 1677 р. перетворилася в короткострокову оренду, внаслідок чого 

копігольдери втратили свої земельні ділянки, які перейшли до рук мілордів і 

капіталістів-фермерів. 

Карл II повернув застарілу виборчу систему з її «гнилими містечками» 

(малолюдними виборчими округами, які ще за середньовіччя здобули право на 

представництво в парламенті), що забезпечувало більшість у парламенті великих 

землевласників. 

Парламент в умовах наростання конфлікту між короною і класами, які 

здобули перемогу в революції, знову став центром політичної опозиції. Боротьба в 

парламенті проявилась у формі протидії двох партій - вігів і торі. 

Вігами стали називатися противники короля, захисники інтересів буржуазії та 

нового дворянства. Торі виражали інтереси землевласницької аристократії та 

підтримували короля. 

26 травня 1679 р. віги спромоглися провести Хабеас корпус акт («Акт про 

краще забезпечення свободи підданого і про попередження ув'язнень за морями»), 

який регламентував порядок звільнення з в'язниці під заставу. 

У 1688 р. стався династійний переворот, підготовлений вігами і частиною торі. 

Ще в червні 1688 р. англійський парламент звернувся до Вільгельма Оранського - 

штатгольдера Голландії та чоловіка Марії - дочки Якова (брата Карла II), з 

пропозицією зайняти англійський престол. У листопаді 1688 р. Вільгельм і Марія 

прибули до Лондона, а 13 лютого були проголошені королем і королевою. Цей 

двірцевий переворот, який в англійській історіографії дістав назву славної 

революції, був завершенням буржуазної революції в Англії. Так було остаточно 

ліквідовано англійський абсолютизм і встановлено конституційну монархію. 

Після славної революції парламент прийняв ряд законодавчих актів, які 
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містили важливі конституційні положення. Так, 13 лютого 1688 р. було затверджено 

Декларацію прав, перетворену незабаром у знаменитий Білль про права, який став 

першим з англійських конституційних законів цього періоду. Загалом в Англії немає 

єдиної писаної конституції. Умовно під англійською конституцією слід розуміти 

сукупність конституційних законів і неписаних угод-прецедентів, вироблених 

практичною діяльністю парламенту і кабінету міністрів. Білль про права істотно 

обмежував королівську владу на користь парламенту, а саме: 

- король не міг без згоди парламенту призупиняти закони; 

- королю заборонялося призначати і збирати податки без дозволу парламенту; 

- король не мав права збирати і утримувати армію без дозволу парламенту; 

- вибори в парламент мали бути вільними; 

- свобода слова, обговорень і прийняття актів у парламенті не повинні 

обмежуватися і піддаватися контролеві в якомусь іншому суді або місці, крім 

парламенту; 

- парламент повинен скликатися досить часто. 

Білль про права встановлював відповідальність міністрів перед судом. 

Королівські витрати приймалися лише на один рік і щороку повинні були 

підтверджуватися парламентом. Ця обставина ставила короля в залежність від 

парламенту. 

Водночас деякі важливі конституційні аспекти відображення не знайшли. Так, 

не було і згадки про виборче право. Тобто, залишалося чинним старе 

«дореволюційне» виборче право. Зокрема, в інтересах аристократії було збережено 

«гнилі містечка». 

Подальші основи конституції були закладені Актом про спадкування 

престолу 1701 р. Відповідно до цього документа, через бездітність Вільгельма і 

Марії, спадкоємицею англійського престолу було проголошено молодшу дочку 

Якова ІІ - Анну, а після її смерті корона переходила до бічної лінії Стюартів - князів 

Ганноверу. Встановлюючи порядок спадкування престолу, Акт 1701 р. водночас 

дещо обмежив права монарха. Дійсними вважалися лише акти, підписані, крім 

короля, членом Таємної ради, який вносив законопроект на розгляд парламенту. 
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Отже, зросла політична роль міністрів, які, своєю чергою, могли бути притягнуті 

парламентом до відповідальності. Загалом цей правовий акт започаткував принцип 

відповідальності Кабінету міністрів перед парламентом. Крім того, він зробив 

судову владу незалежною від короля і підпорядкованою парламентові. 

Відтоді в Англії остаточно утвердилася конституційна, обмежена 

парламентом, монархія. 

 

§ 2. Формування англосаксонської системи права 

 

Новий історичний тип права виник і формувався відповідно до класичних 

законів еволюції буржуазного суспільства. Розвиток буржуазної революції, її 

завершеність (у Франції) та незавершеність (в Англії) у сукупності з іншими 

чинниками привели до утворення двох різних правових систем: правової системи 

країн континентальної Європи та англосаксонської правової системи, прототипом 

якої є загальне право Англії. 

Континентальна правова система чітко розмежовує право матеріальне і 

процесуальне. Основним джерелом права визнається закон. Тут широко подано 

кодифікацію галузей права. 

Основним джерелом англосаксонської системи права є судовий прецедент, 

що вважається обов'язковим для судових інстанцій. Зазначимо, що створюючи 

право, суди створюють не загальні, а казуїстичні норми, тобто правила для 

вирішення конкретної справи. Головними чинниками правотворчості були 

юриспруденція та судова практика. 

У XIX ст. в Англії завдяки здійсненню принципу поділу влади формування 

права перейшло до рук законодавців. Водночас у країнах континентальної Європи 

через процес старіння кодифікацій виявилася тенденція до розвитку суддівського 

права. Тож розходження між двома системами права дещо зменшилося. 

Слід також зауважити, що саме в умовах буржуазного суспільства виникло 

таке конкретно-історичне явище, як Конституція. Термін цей виник у Римі, але 

реальне значення конституції як єдиного вищого юридичного акта сформувалося 
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лише в новий час. У конституції буржуазія вбачала гарантію своєї участі у 

здійсненні державної влади, захисту своїх приватновласницьких прав від сваволі 

феодалів. 

Компроміс між буржуазією і дворянством обумовив збереження значних 

елементів дореволюційного феодального права. Післяреволюційний розвиток 

англійського права відбувався шляхом пристосування цього права до нового 

суспільного ладу. У Великій Британії стало можливим і після революції зберегти 

форму феодального права, вкладаючи у нього буржуазний зміст. Крім того, у 

Великій Британії в ХVII-ХІХ ст. було видано значну кількість законів (статутів). 

Незважаючи на зовнішні відмінності англосаксонського права від права інших 

народів (архаїчність, своєрідна термінологія, наявність інститутів, яких нема в 

інших системах права), воно ґрунтується на основних принципах буржуазного 

права. До таких принципів належать: а) необмежене право приватної власності; б) 

свобода договору; в) формальна рівність усіх перед законом тощо. 

Певна своєрідність права Англії, США і деяких інших країн (передусім 

колишніх колоній Великої Британії) дає можливість вирізнити його в особливий тип 

буржуазного права. Цей тип відрізняється від інших систем права капіталістичних 

держав. 

Загальне право не зафіксоване в якомусь офіційному акті, а складається з 

величезної кількості прецедентів, тобто судових рішень, які є обов'язковими для 

тотожних справ, що розглядаються іншими судами. Правові норми, сформульовані в 

судових рішеннях, можуть бути загальними і спеціальними. Дія останніх 

обмежується територією, сферою регульованих відносин або категорією судових 

рішень. Судові прецеденти є обов'язковими для судів нижчих і рівних із тими, які 

винесли рішення. 

Для права Англії є характерним збереження чинності статутів, виданих у 

середні віки, хоча вони й містили норми, які суперечать новим законам. Лише в 

деяких випадках англійські суди витягали на поверхню забуті закони (через їхню 

крайню жорстокість) і на їх основі виносили рішення. 

Наприкінці XVIII - в першій половині XIX ст. англійський парламент видав 
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ряд статутів, які присвячувалися окремим інститутам різних галузей права. Вони 

містили основні норми права, які регулювали ці правовідносини, і становили 

своєрідну кодифікацію. 

Англійське цивільне право не знає поділу речей на рухомі й нерухомі. Воно 

встановило інший поділ: а) реальна власність; б) особиста власність. До реальної 

власності англійське право відносить права на земельні ділянки, а також документи, 

в яких підтверджується право на землю. До особистої власності належать усі інші 

предмети і права: речі, які перебувають у володінні, авторські права, патентні права 

тощо. 

Англосаксонське право власності на рухомі речі за обсягом прав власника 

анітрохи не відрізняється від інших систем буржуазного права. Що стосується землі, 

то утвердження капіталістичного характеру землеволодіння відбувалося значно 

повільніше. Після аграрних перетворень кінця XVIII ст. (відгороджування) більше 

половини земель опинилося в руках 7,5 тис. лендлордів. Більшість великих маєтків 

належала їх власникам за правом майорату. Така земля продавалася дуже рідко. 

Найчастіше її віддавали в оренду. Після закінчення строку оренди всі будинки, 

зведені на землі орендарем, ставали власністю хлібороба. 

Договірні зобов'язання в буржуазній Англії були суворо регламентовані. 

Одним із прикладів пристосування архаїчних інститутів англосаксонського 

права до нових умов є еволюція довірчого управління. Останнє виникає за умови, 

коли одна особа (власник) за договором передає своє майно в користування іншій 

особі. Остання виступає як власник стосовно третіх осіб. Керуючи ввіреним майном, 

вона несе повну відповідальність перед третіми особами за зобов'язаннями стосовно 

переданого майна та управління ним. За умов утворення монополій управління 

об'єднаними підприємствами ввірялося певній особі, яка добувала прибутки для 

власників (від найменування інституту довірительства виникло поширене в Англії, а 

надто у США поняття «траст» для означення компаній, що виконують довірчі 

функції в інтересах фізичних та юридичних осіб). 

Після буржуазної революції поряд з торговими компаніями почали виникати й 

акціонерні товариства. За короткий відтинок часу в країні утворилося багато 
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акціонерних компаній. Спекуляція акціями відкрила перед англійською буржуазією 

нове джерело збагачення. Аби призупинити біржові шахрайства, англійський 

парламент у 1720 р. прийняв закон, який забороняв подальше утворення 

акціонерних компаній без дозволу уряду. 

Сімейне і спадкове право. Ці галузі права Англії найбільшою мірою зберегли 

стару форму. Лише 1836 р. в Англії було запроваджено цивільний шлюб. Але він не 

був обов'язковим: дозволялось укладати шлюб у церковній або цивільній формі. 

Верховенство чоловіка в сім'ї зберігалося в обох випадках. Йому належало право 

нагляду за дружиною, навіть право карати її. Майном сім'ї управляв і розпоряджався 

чоловік. Діти до 21 року перебували під владою батька. Він не лише був 

хоронителем майна дітей, а й мав право карати їх і передавати їхнє майно іншим 

особам. І все ж до сімейного права було внесено деякі зміни: пом'якшено владу чо-

ловіка над дружиною і встановлено неповну майнову самостійність заміжньої жінки 

стосовно її особистого майна. Розлучення було введене в Англії в 1857 р. Для 

чоловіка припинення шлюбу розлученням було легшим, ніж для дружини. 

Спадкове право Англії вирізнялося тим, що в ньому утвердився принцип 

свободи заповіту. Особа, яка досягла 21-річного віку, могла заповідати своє майно 

будь-кому. Навіть найближчі родичі за наявності заповіту не могли отримати якоїсь 

частини з майна померлого. У спадкуванні земельної власності збереглися 

середньовічні порядки. Земельні володіння переходили до родичів по висхідній 

лінії. Причому до спадкування залучався старший із спадкоємців одного ступеня.  

Кримінальне право і процес. Англійське кримінальне право є одним із 

найбільш архаїчних. Зокрема, воно дотепер характеризується відсутністю 

кодифікованого законодавства. В основі англійського кримінального права лежить 

загальне право, тобто право, вироблене суддями, а в основі його застосування - 

«загальновизнаність», власне, - фікція. Насправді це не просто звичаєве право, а 

судово-звичаєве право, засноване на конкретних судових прецедентах. В Англії 

вважається: якщо судове рішення колись установило певне правове положення або 

витлумачило якісь закони (тобто дало відповіді на питання, не передбачені 

законом), його можна використовувати як зразок у розгляді подібних обставин. 
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В англійському кримінальному праві після буржуазної революції збереглися 

численні феодальні правові положення, для яких характерна жорстокість покарання 

за незначні злочини. Наприклад, феодальний акт «Про зраду» 1352 р. зберігав 

чинність у часи «вільного» розвитку капіталізму в Англії та використовувався для 

боротьби з державними злочинами. Активізація розвитку законодавства 

парламентом у галузі кримінального права спостерігалася лише в другій половині 

XIX ст. Особливо показовим щодо цього був 1861 р., коли парламент видав низку 

актів, які встановлювали види відповідальності за кримінальні злочини: крадіжки, 

підроблення, пошкодження чужого майна, злочини проти монетної системи. Але, як 

і в середньовічні часи, статутне право залишалося не тільки не кодифікованим, а й 

навіть не систематизованим. 

Що стосується судової системи і процесуального права, то в буржуазній 

Англії залишилася майже без змін дореволюційна система юстиції, яку складали 

три ланки: 

1) вищі судові органи - суд королівської лави, палата загальних прохань і 

палата фінансового суду (в середині XIX ст. було засновано суди з розгляду справ 

про розлучення і позовів за заповітами); 

2) нижчі судові органи - суди мирових суддів і суди сесій мирових суддів; 

3) спеціальні судові органи - військові, духовні та університетські. 

Процесуальне право Англії вирізняється, як і вся правова система, 

архаїчністю форми, обумовленої компромісним характером англійської буржуазної 

революції XVII ст. Тільки 1772 р. було заборонено катування, а 1819 р. скасовано 

середньовічні ордалії. Найважливішими документами, які регламентують 

кримінальний процес в Англії, залишалися Велика хартія вольностей 1215 р. і 

«Хабеас корпус акт» (Акт про краще забезпечення свободи підданого і про 

попередження ув'язнення за морями). 

У XVIII ст. приблизно 50 складів злочинів каралися стратою. Потім ця міра 

покарання стала використовуватися значно рідше, а після введення в дію актів 1861 

р. вона призначалася за вбивство та за кілька інших злочинів (піратство, зрада, 

підпали в королівських доках). У 1868 р. спеціальною постановою було скасовано 
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публічні страти. 

У ХVІІІ-ХІХ ст. поширення набуло заслання злочинців до колоній. Ця міра 

застосовувалася за менш тяжкі злочини та як заміна страти. Актами 1853 і 1857 рр. 

заслання в колонії було замінено каторжними роботами, які могли призначатися, 

залежно від тяжкості вчиненого злочину, на певний строк або довічно. 

Законодавство 1861-1864 рр. установило максимальні межі покарання. 

Зауважимо, що у XVIII ст. страта досить часто замінялася помилуванням. 

Близько половини засуджених до цієї міри покарання доправлялися в колонії та 

в'язниці. Але стосувалося це в основному представників імущих класів. Не 

випадково в петиціях про помилування особлива увага зверталася на те, що батьки 

засудженого - «шановні люди», які посідають солідне становище в суспільстві. 

Окремо варто сказати про грошові санкції, що їх судові органи застосовували 

дуже активно. Якщо присуджений до сплати штрафу був не в змозі негайно внести 

гроші, його відправляли до в'язниці. Існувала навіть своєрідна таблиця, в якій сума 

несплаченого штрафу прирівнювалася до відповідного строку ув'язнення. 

Оскільки кримінальне право Англії у XVIII ст. більше, ніж інші соціальні 

інститути, створювало можливість управління країною без поліції та великої армії, 

забезпечувало гегемонію в країні правлячих класів, ці класи протягом тривалого 

часу завзято протидіяли його реформі. 

Саме в той період відбувалось остаточне оформлення ряду спеціальних 

державних установ і відомств, насамперед поліцейських органів. Зокрема, 1782 р. 

засновано вищий орган охорони суспільного порядку у Великій Британії - 

Міністерство внутрішніх справ. «Її величності державний міністр з управління 

внутрішніми справами», як офіційно титулувався міністр внутрішніх справ, ніс 

відповідальність за збереження «королівського миру». Найважливіші функції цього 

відомства: 1) здійснення королівської прерогативи помилування і підготовка 

відповідей на петиції громадян, адресованих монархові; 2) підтримання порядку й 

керівництво поліцією графств і міст; 3) контроль за іноземцями та іммігрантами; 4) 

організація системи цивільної оборони; 5) реєстрація виборців та організація 

виборів. 
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На розвиток поліції у Великій Британії вплинула низка національних 

особливостей, головною з яких визнається компроміс між потребою англійської 

буржуазії мати єдину для всієї країни владну поліцейську силу з традиційною 

правовою системою децентралізації, яка передбачає підпорядкування поліції 

місцевій владі. Створення в країні перших поліцейських формувань пов'язане з ім'ям 

прем'єр-міністра Великої Британії Роберта Піля, від зменшувального імені якого й 

утворилося номінальне «боббі», що означає «поліцейський». Акт про поліцію 

метрополії було прийнято 19 липня 1829 р. 

 

Ключові терміни і поняття 

 

Акт про спадкування престолу (Акт про устрій) 1701 р. - закон, що 

установлював порядок спадкування престолу і формування окремих ланок 

державного механізму Великобританії. Згідно з А.п.у. особи, які вступали на 

англійський трон, належали до англіканської церкви. Народжені за межами 

Великобританії не могли бути членами парламенту, займати високі посади. А.п.у. 

установлював правило "контрасигнатури" (скріплення підписом міністра правових 

актів, які подаються на підпис королю), а також міністерську відповідальність перед 

парламентом, фактично закріплював принцип "незмінності суддів". 

Англіканська церква - державна церква Великобританії, утворена у часи 

Реформації за ініціативою правлячих кіл Англії. У 1534 р. англійський парламент 

проголосив незалежність церкви від папи і англійського короля її главою. Від 

англійців вимагалося повне підкорення новій церковній організації. За заперечення її 

основних принципів передбачалася смертна кара. 

Англосаксонська правова система - склалася в Англії в результаті впливу на 

правові норми англійської буржуазної революції і деяких інших особливостей 

історичного розвитку країни. Основні її риси: 1) головним джерелом є загальне, 

прецедентне право; 2) дуже слабкий розвиток кодифікації; 3) архаїчність форм 

закріплення права (так, вважаються чинними усі законодавчі акти, починаючи з 

Великої хартії вольностей 1215 р.); 4) слабкий вплив римського права, звідси - 
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відсутність поділу права на публічне і приватне, повна свобода заповіту, громіздкість 

і заплутаність формулювань. А.п.с. поширювалася на території колишніх колоній 

Англії (Північної Америки, Австралії, Нової Зеландії та ін.). 

Білль про права 1689 р. - один із найважливіших правових актів, що 

оформили юридично конституційну монархію в Англії, яка встановилася у 

результаті "Славної революції". У ньому проголошувалося верховенство парламенту 

у сфері законодавства, його виняткова прерогатива щодо введення і збирання 

податків; установлювалося, що ніхто, крім парламенту, не може звільняти з-під дії 

закону, скасовувати закон або його призупиняти, визначати склад і чисельність армії, 

виділяти кошти для цієї мети; надавалася свобода виступів у парламенті та подачі 

петицій, гарантувалося часте й регулярне скликання палат парламенту. 

Велика ремонстрація 1641 р. - прийнята англійським парламентом програма 

прибічників англійської революції. В.р. повторювала вимоги Петиції про права: 

свобода торгово-промислової діяльності; заборона збирати податки без дозволу 

парламенту; відповідальність уряду перед парламентом; завершення реформації 

церкви. 

Віги - політичне угруповання в англійському парламенті, яке сформувалося у 

70-ті роки XVII ст. В. відображали інтереси великої торгової та фінансової буржуазії, 

обуржуазненої дворянської аристократії. 

Джентрі - нове дворянство в Англії. Пов'язані економічними інтересами з 

англійською буржуазією, Д. виступили на боці останньої під час англійської 

буржуазної революції сер. XVII ст. Союз буржуазії з Д. визначив незавершений, 

консервативний характер революції. 

Дигери - представники найбіднішого селянства і пролетаріату міста й села, які 

під час англійської буржуазної революції виступили з вимогою знищення приватної 

власності на землю і предмети споживання. 

Знаряддя управління - підготовлений радою офіцерів у 1563 р. в Англії 

нормативний акт про форму правління. Юридично оформив державний механізм 

військової диктатури у період так званого протекторату Кромвеля. Останній 

практично зосередив у своїх руках всю повноту влади. Головною опорою його була 
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армія. 

Левелери - політична партія в Англії часів революції XVII ст. Л. вважали 

природними і невід'ємними правами людини свободу особи, совісті, власності, 

торгової і промислової діяльності, рівність перед законом і судом. Л. виступали за 

республіку з однопалатним парламентом, який би контролювався народом і обирався 

загальним голосуванням, за розмежування законодавчої, виконавчої і судової влади.  

"Славна революція"- події, що відбулися в Англії у 1688 р., коли спроби 

англійського короля відновити абсолютну монархію викликали різке незадоволення 

не лише вігів, а й торі. Об'єднавшись, змусили короля зректися влади і запросили на 

англійський престол Вільгельма Оранського - чоловіка дочки Якова ІІ. 

Хабеас корпус акт - традиційна назва англійського конституційного закону 

"Акт про краще забезпечення свободи підданого та про попередження ув'язнення за 

морями", прийнятого парламентом у 1679 р. X.к.а. містив ряд юридичних гарантій 

недоторканності особи. Було встановлено, що кожен, хто вважав себе незаконно 

арештованим, мав право звернутися до суду. Якщо суддя визнавав необґрунтованість 

арешту, арештованого звільняли і не могли арештувати повторно за тим же 

обвинуваченням. 

 

Контрольні питання по темі 

 

1. Назвіть особливості та основні етапи буржуазної революції в Англії. 

2. Яке значення мала буржуазна революція для формування буржуазної держави 

і права?  

3. На яку категорію населення спиралася англійська буржуазія під час революції  

ХVІІ ст.? 

4. Назвіть документи, якими було закріплено конституційну монархію в Англії. 

5. Як відбувалося формування двопартійної системи в Англії? 
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Розділ 9 

ДЕРЖАВА І ПРАВО США (ХVIII-ХІХ ст.ст.) 

 

§ 1. Війна за незалежність у Північній Америці та утворення США 

 

У XVII-XVIII ст. на Атлантичному узбережжі Північної Америки було 

засновано перші 13 англійських колоній. Королівські грамоти надавали їм певну 

автономію у внутрішніх справах. Ще більше значення мали фундаментальні угоди, 

що укладалися самими колоністами. 

Залежно від того, кому належало верховенство влади, колонії в середині XVIII 

ст. поділялися на три групи: коронні, які перебували під управлінням королівських 

чиновників (південні); приватновласницькі, що вважалися власністю окремих осіб 

(Пенсільванія, Делавер, Меріленд); колонії, які користувалися самоврядуванням на 

підставі королівських хартій (Коннектикут, Род-Айленд). 

Очолювали колонії губернатори, які призначалися королем або власниками 

колоній чи обиралися всім населенням. У всіх колоніях були представницькі органи, 

які мали право видавати закони, встановлювати податки. Проте губернатори могли 

накладати вето на прийняті ними законопроекти. Через високий майновий ценз 

виборчими правами користувалися від 2 до 10% населення. 

У північних колоніях панівне становище в сільськогосподарському 

виробництві посідало вільне середнє і дрібне фермерство. У південних - велике 

плантаційне сільське господарство ґрунтувалося на праці і білих, і рабів. До речі, 

перших негрів було завезено до Північної Америки з Африки на початку XVII ст., а 

до кінця XVIII ст. праця негрів заступила працю закабалених білих. У південних і 

центральних колоніях велике землеволодіння регулювалося нормами феодального 

права про майорат, невідчужуваність маєтку тощо. Проте феодалізм, як економічна 

система, не прижився в англійських колоніях. Не останню роль у цьому відіграла 

наявність вільних земель, що дозволяло незаможним колоністам іти від феодальних 

землевласників на Захід, витісняючи при цьому корінних жителів - індіанців. 

Натхненні ідеалами «природного права», переселенці, опинившись в ізоляції 
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від іншого світу, почали самі створювати закони, за якими збиралися жити. Вже на 

кораблі «Травнева квітка», яким відпливли емігранти до Америки (1620 р.), було 

укладено угоду про об'єднання колоністів у єдину громаду, спільно вироблялися 

закони. Так діяли колоністи і згодом. Поселення утворювали політичні спілки. Уряд 

Англії скріплював їх хартіями. Так виникали колонії. 

На республіканській за духом Півночі набули широкого розвитку органи 

самоврядування, які найчастіше збиралися в церковній парафії. Уповноважені від 

міст і селищ складали щось на взірець парламенту колоній, який обирав 

губернатора. 

На Півдні (наприклад, у найстарішій з колоній - Віргінії) панували монархічні 

переконання. Губернатор тут призначався королем, існували дві палати парламенту, 

панувала англійська церква. 

Ідея об'єднання колоній у федерацію виникла ще в середині XVIII ст. Потреба 

об'єднання зумовлювалася спільністю інтересів колоній у галузі торгівлі. Перший 

проект федерації розробив видатний американський вчений і політичний діяч 

Бенджамін Франклін у 1748 р. Але уряд Англії відхилив його: він волів бачити 

колонії розрізненими, щоб легше їх було експлуатувати. Колоністи мусили терпіти 

всілякі економічні утиски. 

Незадоволення переросло у відкриту опозицію, коли Англія поклала на 

американські колонії тягар довільних податків і поборів. Особливо яскравим 

протестом було «Бостонське чаювання». Англія встановила податок на чай, що 

ввозився до колоній. 16 грудня 1773 р. у Бостонському порту обурені колоністи 

викинули в море весь чай з корабля, який прибув з метрополії. За це Англія закрила 

порт і позбавила бостонців права мати свої органи самоврядування. 

Навесні 1775 р. колоністи розпочали військові дії проти Англії. Вони 

спромоглися створити армію, знайти талановитого командувача Джорджа 

Вашингтона, зібрати кошти для ведення війни. Решту зробили бажання перемогти і 

повна нездатність англійського уряду правильно оцінити ситуацію. 

Війна колоній проти Англії мала революційний, визвольний характер. За 

своїми цілями і результатами, за рушійними силами війна за незалежність була 
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своєрідною буржуазною революцією: вона ліквідувала пережитки феодалізму, 

насаджені у свій час Англією, напівфеодальні форми землеволодіння, зокрема 

спадкову оренду, майорат тощо. 

Головними елементами революційної армії були фермери, ремісники, 

робітники. Керівництво революцією перебувало в руках купців і фабрикантів 

Півночі та плантаторів Півдня, чиї економічні інтереси збігалися. 

У перебігу визвольної війни революційні маси зуміли примусити керівництво 

армією та країною відмовитися від вагань, від політики змови з англійським урядом 

і зайняти непримиренні позиції. Війна закінчилася перемогою колоній. За миром, 

підписаним 1783 р. у Версалі, Англія визнала незалежність Сполучених Штатів. 

Перемога американського народу означала не лише завоювання незалежності, а й 

створення сприятливих умов для розвитку прогресивних на той час буржуазних 

виробничих відносин, нового права. 

На політико-правову ідеологію колоністів величезний вплив справили, 

звичайно, державні та правові інститути Великої Британії, і насамперед - Велика 

хартія вольностей 1215 р. Як писав голова Верховного суду США У. Бергер, цей 

документ мав «особливе значення для американців у 1776 р., яке виразилося в тому, 

що він був солідною правовою основою для вимог колоністів про надання їм усіх 

прав, якими англійці користуються відповідно до Великої хартії вольностей. Вони 

вимагали лише те, що їм законно належало». У хартії був перелік вольностей і 

гарантій, які стримували сваволю королівської влади. Серед іншого (і це було 

найважливішим для американських колоністів) регламентувався порядок стягування 

податків і зборів, установлювалися деякі гарантії правосуддя. 

І в наші дні Велика хартія вольностей вважається у США неформальним 

історичним джерелом конституційного права. Один з її примірників зберігається в 

Національному архіві США разом з оригіналом інших суто американських 

конституційних документів, а сама хартія підноситься офіційними колами як 

свідчення стародавньої англо-американської традиції поваги до прав і свобод 

громадян, втіленої в Декларації незалежності, у конституції, у Біллі про права. 

«Коли ми віддаємо почесті Декларації незалежності... ми водночас віддаємо данину 
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поваги Великій хартії вольностей, із якої народилася Декларація...»,— пише У. 

Бергер. 

Визначну роль у розвитку концепції природних прав і свобод громадян, в її 

практичній реалізації відіграла низка документів, які з'явилися в перебігу 

американської революції. Йдеться насамперед про дві Декларації, прийняті 1776 р. 

Одна з них - Декларація прав Віргінії, яка набрала чинності 12 червня 1776 

р., тобто на 22 дні раніше Декларації незалежності, правомірно вважається одним із 

найважливіших документів в історії американського конституціоналізму. Цей 

документ, що за суттю являє собою Білль про права, зробив найсерйозніший вплив 

на конституційну творчість незалежних штатів. У ньому містилися розділи, 

спеціально присвячені правам і свободам громадян. Відомий учений і громадський 

діяч Німеччини Юрген Кучинський, приділивши Віргінській декларації значне місце 

у своєму аналізі джерел буржуазної концепції прав людини, писав: «Білль про права 

Віргінії, безперечно, є першим і класичним державним визначенням прав людини на 

капіталістичній стадії суспільного розвитку людства». 

Важливим етапом конституційного закріплення прав і свобод стала прийнята 

на II континентальному конгресі 4 липня 1776 р. Декларація незалежності (І 

континентальний конгрес 5 вересня 1774 р. створив загальний представницький 

орган для всіх колоній). Автором проекту Декларації був 33-річний Томас Джеф-

ферсон - родоначальник демократичної ідейно-політичної традиції у США. 

Створюючи порівняно невеликий за обсягом документ, Т. Джефферсон спирався як 

на теорії американських і європейських просвітителів, так і на революційний досвід 

англійських колоній. Не всі свої демократичні перетворення йому поталанило 

втілити. Відомо, наприклад, що статтю, яка засуджувала рабство, було видалено з 

проекту на категоричну вимогу Південної Кароліни і Джорджії. Проте створена ним 

політична теорія Декларації мала яскраво виражений демократичний і 

революційний характер. 

Декларація незалежності складалася з преамбули, чотирьох частин, переліку 

«самоочевидних істин», списку викладів англійського короля і прикінцевої частини, 

в якій сказано, що «сполучені колонії відтепер є і за правом повинні бути вільними і 
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незалежними державами». 

Самий факт проголошення колишніх британських колоній незалежними 

суверенними державами (створення США як єдиної федеративної республіки 

відбудеться з набуттям чинності конституцією 1787 р.) був подією виняткової 

важливості не лише для самих американців, а й для зовнішнього світу. Проте не 

менше значення мали й положення Декларації, в яких ішлося про людей, 

суспільство і державу. 

Друга частина Декларації починалася просто й урочисто: «Ми вважаємо 

самоочевидними такі істини: усіх людей створено рівними і наділено Творцем 

певними невід'ємними правами, серед яких - право на життя, свободу і прагнення до 

щастя». 

Насамперед варто зазначити, що принцип рівності поширювався аж ніяк не на 

всіх людей, а лише на білих чоловіків - власників. Усі раби за своїм становищем 

були не суб'єктами цивільних прав, а об'єктами цивільних правовідносин - купівлі, 

продажу та обміну. Принцип рівності не поширювався також на корінних жителів 

Америки - індіанців, які хоча й не були рабами, але цілком вилучалися з політичної 

спільноти. Жінки не мали політичної правоздатності, їхню цивільну правоздатність 

було обмежено. 

Цей перелік прав виглядає досить скромно порівняно з Віргінською 

декларацією прав. У Декларації незалежності немає згадки про виборчі права, 

процесуальні гарантії правосуддя, свободу преси, свободу віросповідання. Немає в 

ній і згадки про право приватної власності, хоча це зовсім не означало її скасування. 

Оцінюючи історичне значення документа, американські вчені відзначали 

важливість положення про «прагнення до щастя». «Саме ідея про право людини на 

прагнення до щастя складає святу святих революційної доктрини Декларації 

незалежності; саме ця ідея, завдяки доданій їй величі, вічної загальної форми робить 

документ виповненим глибоким змістом і хвилюючим для всіх часів». 

Найважливіше значення мало також положення Декларації про те, що народ 

не лише має право скинути небажаний для нього уряд, а й за певних обставин 

зобов'язаний зробити це. 
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Одночасно з розробленням проекту Декларації незалежності спеціальна 

комісія континентального конгресу розробила проект Конституції «Об'єднаних 

колоній», якого було подано конгресові 12 липня 1776 р., а затверджено 1777 р. 

Однак цей документ, що іменувався «Статті конфедерації та вічного союзу», 

набув чинності тільки 1 березня 1781 р. після затвердження його всіма державами 

(штатами). «Статті конфедерації», власне, були міжнародно-правовим договором 

про утворення союзу 13 незалежних держав (конфедерації) «для спільної оборони, 

забезпечення своїх свобод, а також взаємного і загального добробуту». Кожна 

держава (штат) зберігала свій суверенітет у внутрішніх і зовнішніх справах. Члени 

конфедерації зобов'язувалися надавати допомогу в разі будь-яких посягань на один 

із штатів. 

Для керівництва загальними справами конфедерації (оголошення війни, 

укладення миру і міжнародних угод, призначення і приймання послів, установлення 

правил карбування монети, створення конфедеративних збройних сил тощо) 

затверджувався однопалатний конгрес, який складався з делегацій, обираних 

законодавчими органами штатів. Кожна делегація мала в конгресі один голос. У 

періоди між сесіями конгресу його повноваження повинен був здійснювати комітет 

штатів, який складався з делегатів від кожного члена конфедерації. 

Повноваження конфедеративних органів були дуже обмежені. Вони не могли 

приймати рішення з найважливіших питань без згоди більшості членів 

конфедерації, не мали права примушувати членів конфедерації до виконання 

прийнятих рішень. У них не було також власних фінансових засобів, оскільки вони 

не могли встановлювати і збирати податки. 

Перемога Штатів  над Англією  була поворотним моментом американської 

революції. Відтоді її керівна сила - буржуазія та великі землевласники прагнули до 

роззброєння революційної армії. У вересні 1786 р. під керівництвом Даніеля Шейса 

сталося перше значне збройне повстання американських трудящих. Вони вимагали 

повного переділу земель та "їх безкоштовного роздавання, докорінної реорганізації 

судів і адміністративних органів, анулювання державних і приватних боргів. 

Повстанці знищили в судах боргові розписки бідняків, звільнили з в'язниць 
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боржників. Повстання було жорстоко придушене. Але налякані буржуазія і 

плантатори зважилися на зміну державного ладу. 

Вранці 29 травня 1787 р. в будинку філадельфійського Стейт-хауза зібралися 

55 делегатів від 12 штатів. Вони прибули до столиці для того, щоб, за висловом Дж. 

Вашингтона, «привести революцію до щасливого завершення». Створена для 

захисту інтересів панівних класів конституція не могла не відображати духу 

американської революції. Вона стала видатним документом свого часу, закріпила в 

Сполучених Штатах буржуазно-республіканський лад. 

 

§ 2. Конституція США 1787 р. 

 

17 вересня 1787 р. Конвент схвалив проект Конституції, а після ратифікації 

3/4 штатів 4 березня 1789 р. вона набула законної сили. 

Конституція США 1787 р. складалася з 7 частин (розділів), юридично 

закріплювала такі основні принципи, як федералізм, поділ влади, стримування і 

противаги різних гілок влади, незалежність суду і суддів, пріоритет федерального 

законодавства над законодавством штатів («дуалізм права»), та проголошувала 

США республікою. 

У стислій вступній частині обґрунтовано головні причини розроблення і 

прийняття Конституції - потреба утворення більш досконалого союзу, утвердження 

правосуддя, забезпечення внутрішнього спокою, організація спільної оборони. 

У Преамбулі йшлося про сприяння добробуту тих, хто живий, і про надання їм 

та їхнім нащадкам благ і свобод. Революційні гасла Декларації незалежності про 

буржуазні права і свободи американських громадян не згадувалися. 

Упорядники прагнули закріпити права і владу в США за багатою меншістю, 

всупереч демократичній більшості. Отже, структура загальнофедеральних органів 

влади та їхня компетенція відповідали передусім інтересам великої буржуазії та 

плантаторів. У цьому плані Конституція зробила крок назад порівняно з 

Декларацією незалежності. 

Конституція не ліквідувала політичної автономії штатів, але протиставила їй 
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сильну центральну федеральну владу. Конфедерація перетворилася на федерацію. 

Основоположним принципом Конституції став поділ влади на законодавчу, 

виконавчу та судову гілки, проголошений свого часу англійським філософом 

Локком і розвинений мислителем Франції Монтеск'є - «одна влада стримує іншу». 

Вища загальнофедеральна законодавча влада доручалася Конгресові, який 

складався з двох палат; нижня — палата представників, верхня - сенат. 

Двопалатна структура парламенту відображала федеративний устрій держави. 

Палата представників обиралася на 2 роки прямим голосуванням із загалу 

громадян, які досягли 25-літнього віку. У той час виборчі округи були рівними за 

чисельністю виборців (по 30 тис. жителів). Було потрібно також, щоби кандидат у 

палату представників не менше 7 років був громадянином США і проживав на 

момент виборів у тому штаті, де обирався. 

Члени сенату обиралися законодавчими зборами штатів: по 2 сенатори від 

кожного. 17-та поправка до Конституції, прийнята 1913 р., зафіксувала, що сенатори 

обираються безпосередньо населенням штату у спосіб прямих виборів. Кандидат у 

сенатори мав досягти 30-річного віку, бути громадянином США не менше 9 років і 

жити у штаті, від якого обрався. Строк повноважень сенаторів становив 6 років. 

Через два роки третина сенаторів повинна була переобиратися. 

Головою сенату був віце-президент. Конституція наділила сенат правом 

контролю за діяльністю вищих федеральних посадових осіб, зокрема й президента. 

Якщо 2/3 сенаторів підтримають обвинувачення, висунуте палатою представників, 

то винний звільняється з посади. У даному випадку сенат діє в порядку імпічменту 

(резолюція недовіри). Це вважається дійовим засобом обмеження виконавчої та 

судової гілок влади. Лише за згодою сенату президент може укладати міжнародні 

договори, призначати послів, членів Верховного суду тощо. Отже, обсяг 

повноважень сенату - набагато ширший, ніж палати представників, і він є немовби 

противагою нижній палаті. Варто, однак, зазначити, що палата представників і сенат 

наділені однаковими правами щодо законодавчої ініціативи і прийняття законів. 

Як бачимо, компетенція конгресу порівняно з повноваженнями, визначеними 

статтями конфедерації, значно розширилася. Він дістав право: видавати закони з 
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питань регулювання зовнішньої та внутрішньої торгівлі, карбування монети, роботи 

поштових відомств, набору й утримання армії, поліції, оголошувати війну, укладати 

зовнішні позики, встановлювати одиницю мір і ваги, запроваджувати правила про 

натуралізацію майбутніх американських громадян, видавати акти з управління та 

організації судноплавства, а також щодо придушення заколотів. 16-та поправка, 

прийнята 1913 р., надала конгресові право встановлювати прибутковий податок. 

Передання багатьох прав із відання штатів до федеральних органів свідчить про 

концентрацію центральної влади. 

Члени конгресу одержували платню, але під час роботи в законодавчому 

органі не могли перебувати на державній службі. 

Штатам заборонялося вступати у спілки між собою, а також у коаліції з 

іноземними державами, мати свої армії та військовий флот тощо. Проте в їхньому 

віданні залишилися цивільне, кримінальне, процесуальне право, поліція. Кожен 

штат міг мати свою конституцію республіканського характеру. 

Виконавча влада у США доручалася президентові. Він обирався на чотири 

роки двоступеневими виборами. На першому етапі виборів населення в перший 

вівторок після першого понеділка листопада високосного року обирало виборщиків, 

кількість яких у кожному штаті мала дорівнювати загальній кількості представників 

цього штату в обох палатах конгресу. На другому етапі виборщики обирали 

президента. Вік кандидата у президенти мав бути не менше 35 років і час 

проживання в США мав становити не менше 14 років. Президент вступав на посаду 

лише після того, як принесе присягу. У день інавгурації він мав дати присягу 

шанувати й дотримуватися Конституції, виголошував промову програмного 

характеру. 

Президент - глава держави і федеральної адміністрації. Але він міг бути 

усунутий від посади резолюцією недовіри, прийнятою конгресом. Президент - 

головнокомандувач армії та флоту, міг призначати і звільняти будь-якого члена 

свого кабінету. Як глава держави, він здійснював функції представництва: приймав і 

призначав послів. За порадою і згодою сенату призначав членів Верховного суду 

США і суддів федеральної системи. Президент покликаний забезпечити точне 
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дотримання федеральних законів, йому надавалося право помилування і 

відстрочення виконання вироків у справах про злочини проти США (передбачалося, 

що це право є гарантією від сваволі суддів). 

Як глава уряду, президент визначав обов'язки всіх міністрів, посадових осіб 

США, міг вимагати від керівників департаментів і міністерств письмової думки з 

будь-якого питання. Президент - єдиний офіційний керівник виконавчої влади. 

Аналізуючи взаємовідносини законодавчої та виконавчої влади, слід 

зазначити, що у випадку розбіжностей між палатами конгресу президент мав право 

перенести термін початку сесії, а в разі потреби - негайно скликати засідання палат. 

Крім того, будь-який законопроект, прийнятий конгресом, мав бути підписаний 

президентом. Причому якщо протягом 10 днів він не висловиться проти, закон 

набуває чинності. Якщо ж президент не згоден із законом, він накладав на нього 

вето. Щоби подолати президентське вето, потрібно повторне прийняття 

законопроекту 2/3 голосів членів конгресу. Вето введено як гарантія від сваволі 

законодавців. Водночас президент не залежав від того, як буде сприйнято палатами 

проведену ним політику, крім випадків, коли здійснення цієї політики було б 

неможливим без сприяння конгресу (асигнування, укладення міжнародних 

договорів тощо). 

Вища судова влада перебувала у віданні Верховного суду США. Його члени 

призначалися президентом «за порадою і згодою сенату» і зберігали свої посади 

довічно. Конституція забороняла зменшувати їм платню. Право перегляду законів, 

прийнятих конгресом, та актів виконавчої влади у разі їх невідповідності 

Конституції ввірялося Верховному федеральному суду США, але не за прямим 

уповноваженням Конституції, а як допущена практика, що стала прецедентом від 

1803 р. 

Крім Верховного федерального суду, у США було створено систему судів 

штатів і районних судів. За влучним висновком одного з американських 

державознавців, федеральний суд виконував роль своєрідного сторожа при конгресі 

на той випадок, якщо у складі конгресу виявиться більшість радикалів. 

Слід зауважити, що американська конституція складалася власниками. Вони 
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чітко розуміли, яку мету повинна переслідувати створена ними конституційна 

система і які завдання вона покликана виконувати. Як зазначав історик В. П. 

Печатнов, «батьки-фундатори... апробували різноманітні варіанти створення міцної 

буржуазної держави. Вони цілком усвідомлювали розбіжності своїх інтересів з 

інтересами народу і в разі потреби були готові до найрішучіших дій». 

Саме тому до тексту Конституції нової незалежної держави не було введено 

спеціального розділу про права і свободи громадян. На час її ратифікації та 

обговорення ідеологи американської революції розцінювали спеціальний звід 

гарантій прав і свобод (Білль про права) як конституційну надмірність, 

висловлюючи думку, що «стримування і противаги» системи поділу влади цілком 

достатні для забезпечення законності і справедливого правління. «Конституція сама 

по собі, у будь-якому її практичному сенсі та в будь-якому її корисному 

застосуванні є Біллем про права», - доводив А. Гамільтон. 

Як підтверджують американські історики, «батьки-фундатори» вважали права 

особи «природними», а отже, такими, що не потребують фіксації в тексті основного 

закону. Їх перелік міг нібито бути витлумачений як вичерпний список усіх прав і 

свобод, що призвело б до зазіхань на ті права і свободи, які до нього не увійшли. 

Противники введення зводу гарантій прав і свобод у федеральну конституцію 

посилалися також на те, що необхідні права і свободи вже гарантовано громадянам 

відповідними нормами конституцій окремих штатів. 

Відсутність широкого переліку прав і свобод викликала різку критику 

Конституції з боку анти-федералістів і демократично налаштованих законодавців у 

штатах. Під тиском громадськості новообраному конгресові у 1789 р. було 

запропоновано проекти поправок, які містять положення про політичні та особисті 

права громадян. Прийняті 10 поправок, що дістали назву Федерального білля про 

права, було ратифіковано до 15 грудня 1791 р. 

Історично попередником американського Білля про права був британський 

Білль про права 1689 р., який обмежив владу монарха і проголосив низку прав і 

свобод його підданих. Громадяни молодої буржуазної республіки не забули сваволі, 

яку чинила британська корона стосовно своїх політичних і релігійних противників. 
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Тому вороже ставлення до влади країни-метрополії набуло форми недовіри не до 

влади взагалі, а до сильної, централізованої влади, яку уособлював федеральний 

уряд за Конституцією 1787 р. 

Отже, Білль про права 1791 р. закріпив такі положення: 

—конгресу США заборонялося видавати закони, спрямовані на обмеження 

свободи слова, преси, зборів, петицій, релігії; 

—громадянам США дозволялося зберігати і носити зброю, оскільки для 

безпеки вільної держави потрібне добре організоване ополчення; 

—встановлювалася недоторканність житла; 

—заборонялося проводити довільні й необґрунтовані обшуки чи арешти, 

визнавалася таємниця листування; 

—встановлювалося, що ніхто не може бути притягнутий до відповідальності, 

позбавлений свободи, власності, життя інакше як за вироком суду; 

—проголошувалася презумпція невинуватості: тягар доказування вини 

покладався в усіх випадках на обвинувачів; 

—обвинувачуваному надавалося право вимагати, щоб його поставили до 

відома про характер і привід обвинувачення, забезпечили очну ставку зі свідками, 

дозволили користуватися послугами адвоката; 

—заборонялося переглядати факт, який був на розгляді присяжних, з ціною 

позову, що не перевищувала 20 доларів, інакше як за положенням загального права; 

—заборонялося вимагати надмірних застав, стягувати надмірні штрафи, 

накладати жорстокі й незвичні покарання. 

При цьому перелік конституційних прав громадян не повинен був 

тлумачитись як заперечення або приниження інших прав, що зберігалися за 

народом. Повноваження, не надані Конституцією та користування якими не 

заборонено окремими штатами, залишалися у віданні штатів. 

За положеннями Білля про права чітко простежується ідеологія 

індивідуалізму, яка виходить із протиставлення особи суспільству й державі в 

інтересах обмеження влади держави лише певними заборонами в дусі буржуазного 

конституціоналізму. 
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Право володіння й розпорядження приватною власністю, будучи економічною 

основою американської буржуазної держави, побічно, але чітко гарантувалося 

низкою конституційних приписів. 

Політичні свободи, які нелегко дісталися американцям і мали ідеологічно 

першорядне значення в системі цінностей буржуазного конституціоналізму, були 

сформульовані (хоч і лаконічно) в першій поправці до Конституції. Положення, що 

стосувалися особистих прав громадян і процесуальних гарантій правосуддя, 

містилися в 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й і 8-й поправках. 

Подальший розвиток США відбувався під знаком зміцнення позицій великої 

буржуазії. Молода держава відразу ж почала проводити активну експансіоністську 

політику, спрямовану на розширення своєї території. Через купівлю колоній інших 

держав (наприклад, Флориди у Іспанії, Луїзіани у Франції, Аляски у Росії), 

загарбання мексиканських земель і особливо в результаті знищення і виселення 

індіанців, територія США до 60-х років XIX ст. зросла майже в 9 разів. Нові 

території перетворилися на штати за процедурою, яка визначалася Великим 

ордонансом 1791 р. Для цього потрібно було мати певну кількість жителів, свою 

конституцію, і відповідне клопотання до федерального конгресу. Рабство 

поширювалося на нові землі, що становило серйозну загрозу розвиткові капіталізму 

в США. 

 

§ 3. Громадянська війна 1861-1865 рр. та її вплив на розвиток 

законодавства США 

 

Основне питання другої американської революції зводилося до того, чи буде 

забезпечено подальший розвиток капіталізму у США через знищення рабства і 

перемогу «вільного фермера на вільній землі» над старим рабовласницьким 

господарством. 

До початку 20-х років XIX ст. у США налічувалося 22 штати. Половина з них 

були рабовласницькими. Між рабовласниками Півдня та буржуазією Півночі не 

припинялися конфлікти, особливо коли в конгресі вирішувалася доля нових штатів. 
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Плантатори були зацікавлені у створенні нових рабовласницьких штатів. Буржуазія 

Півночі виступала проти цього. Від розв'язання суперечки залежав результат 

боротьби за контроль над великими землями на Заході, а в підсумку - над 

федеральним урядом. Плантатори прагнули зберегти свою перевагу в палатах 

конгресу. До 1861 р. майже всі американські президенти були з південних штатів. 

Основні суперечності виникли з приводу митних тарифів. Буржуазія Півночі з 

метою створення переваги для збуту своїх товарів домагалася встановлення 

високого мита на промислові товари, які ввозилися з-за кордону. Рабовласники 

виступали проти цього. Так, законодавчі збори штату Південна Кароліна в 1832 р. 

зажадали повного скасування митних зборів, погрожуючи виходом зі США. Вони 

посилалися на доктрину «нуліфікації», відповідно до якої штати могли ігнорувати 

рішення федеральної влади, якщо ті суперечили конституції. Таке тлумачення було 

вигідне прихильникам сепаратизму, особливо на Півдні. Це стало початком 

жорстокої боротьби між двома економічними системами: буржуазною та 

рабовласницькою. 

Восени 1860 р. президентом було обрано одного з найвидатніших діячів 

Америки, республіканця Авраама Лінкольна. Виходець із бідної сім'ї, він згодом 

став переконаним противником рабства. Його обрання послужило для 

рабовласників сигналом до заколоту. «Невідворотний конфлікт» між системою 

рабства та буржуазною системою найманої праці вилився у відкриту громадянську 

війну. 

У грудні 1860 р. штат Південна Кароліна заявив про свій вихід із союзу. Те 

саме вчинили ще 10 південних штатів. У квітні 1861 р. почалися військові дії. У 

результаті 11 південних штатів утворили конфедерацію зі своїм урядом, а 23 штати 

залишилися в союзі Півночі. Заколот розколов американську державу на дві 

частини: рабовласницький Південь і вільну Північ. У кожній частині були свій 

президент, свій конгрес. 

У перебігу війни (1861-1865 рр.) уряд США видав закон про гомстеди (20 

травня 1862 р.). Він передбачав фактично безкоштовне роздавання незайнятих 

земель громадянам США та іммігрантам, які виявили бажання прийняти 
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громадянство США. А. Лінкольн підписав також Прокламацію про звільнення 

рабів від 1 січня 1863 р., яка стала подією великого політичного значення і, 

зокрема, вплинула на перебіг громадянської війни. Після опублікування 

Прокламації боротьба Півночі проти рабовласників Півдня вступила в основну 

фазу. Ці заходи перетворили війну на справжню буржуазно-демократичну 

революцію, спрямовану на повалення влади плантаторів-рабовласників, на 

знищення рабства та буржуазно-демократичне розв'язання аграрної проблеми. 

У 1865-1870 рр. було розпочато заходи, спрямовані на ліквідацію 

рабовласницької системи. У 1865 р. конгрес прийняв 13-ту поправку до 

Конституції про скасування рабства на всій території США. У 1866 р. було 

прийнято 14-ту поправку, за якою чорношкірі наділялися цивільними правами: 

кожен, хто народився у США чи був натуралізований, визнавався громадянином 

США і того штату, де він проживав. Поправка забороняла штатам обмежувати права 

громадян, позбавляти їх життя, свободи, власності без належного судочинства. Але 

південні штати 14-ту поправку тлумачили так, що чорношкірі не отримали виборчих 

прав, тому на вимогу народу в лютому 1870 р. конгрес прийняв 15-ту поправку до 

Конституції, яка того ж року набрала чинності. У ній записано, що право громадян 

не буде заперечуватися чи обмежуватися під приводом раси, кольору шкіри або 

попереднього рабського становища. Ці доповнення, як і всі зміни Конституції США, 

прийняті незабаром після громадянської війни, склали другий цикл поправок. Вони 

доповнили Білль про права. 

Війна Півночі проти Півдня мала прогресивне, визвольне значення. 

Знищивши рабство і сепаратизм південних штатів, вона сприяла зміцненню 

незалежності США. Проте буржуазно-демократичну революцію не було доведено 

до кінця. Звільнені від рабства афроамериканці землі не одержали. Крім того, під 

натиском білих терористів расову дискримінацію на Півдні було офіційно визнано 

«чорними кодексами» багатьох штатів, виданими у 1865-1866 рр. «Чорні кодекси» 

були покликані узаконити расову дискримінацію і забезпечити примусовими 

заходами південні плантації робочою силою. Було прийнято, наприклад, закони про 

заборону бродяжництва, про учнівство (темношкірі діти мали віддаватися білим на 
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навчання, а фактично - на роботу), про заняття певними професіями (заборонялося 

чорним сільськогосподарським робітникам під страхом кримінального покарання 

розривати трудовий договір раніше встановленого терміну), про заборону шлюбів 

між білими і чорними та ін. 

14-та поправка до Конституції, прийнята конгресом США 1866 р., що зрівняла 

в правах білих і чорних, викликала різку протидію з боку південних штатів, які 

відмовилися її ратифікувати. 

За цих умов радикальні кола північної буржуазії, які мали більшість у 

конгресі, провели закон «Про реконструкцію Півдня» (2 березня 1867 р.), 

відповідно до якого у південних штатах було введено режим військової окупації, а 

їхніх представників усунуто від участі у роботі конгресу, поки південні штати не 

погодяться на ратифікацію 14-ї поправки. 

Зламавши опір південних штатів і зміцнивши своє панування, буржуазія 

почала згортати «реконструкцію». У 1877 р. федеральні війська було виведено з 

південних штатів, а представники останніх зайняли свої місця в конгресі. 

Важливим результатом громадянської війни стало також зміцнення федерації. 

У конституційному праві США затвердилося положення: штати не вправі визнавати 

недійсними федеральні закони, не мають права виходити з федерації. 

 

Ключові терміни і поняття 

 

Акт про гомстедів 1862 р. - прийнятий у США в розпалі громадянської війни 

між Північчю і Півднем; передбачав фактично безплатну роздачу незайнятих земель 

заходу громадянам США та іммігрантам, які виявили бажання стати громадянами 

США. Це сприяло перетворенню війни в буржуазно-демократичну революцію і 

посилювало армію Півночі, оскільки з'явився важливий стимул для її підтримки з 

боку широких верств північноамериканського населення, зацікавленого у вирішенні 

аграрного питання. 

Білль про права 1791 р. - перші десять поправок до Конституції США, які 

містять перелік наданих громадянам і штатам прав і свобод. У Б.п.п. проголошена 
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свобода слова, друку, мітингів і демонстрацій, віросповідання. Конгресу 

заборонялося приймати закони, що порушують ці свободи. Б.п.п. зобов'язує державу 

забезпечити недоторканність особи, житла, документів і майна, а також захист від 

необґрунтованих обшуків та арештів. Б.п.п. проголосив право громадян на суд 

присяжних, заборонив двічі карати за один і той же злочин і дозволив громадянину 

не свідчити проти себе. Обвинуваченим гарантувалося право на отримання 

інформації про характер і підстави обвинувачення, право на захист. Заборонялося 

збирати надмірні податки, штрафи, застосовувати жорстокі та незвичайні покарання.  

Декларація незалежності Сполучених Штатів Америки - прийнята 4 липня 

1776 р., містила положення про рівність усіх людей, їх право на "життя, свободу і 

щастя". Проте рівноправність стосувалася лише білих чоловіків-власників. 

Стверджувався принцип народного суверенітету і самовизначення, проголошувалося 

право й обов'язок народу на зміну чи повалення уряду, який порушує ці права. 

Колишні англійські колонії оголошувалися "вільними і незалежними штатами". 

Конституція США - прийнята у 1787 р., набула чинності 1788 р. К. 

складається з преамбули і 7 статей. В основу організації владних структур було 

покладено принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову; 

взаємовідносини між ними визначалися системою стримування і противаги. Кожна 

гілка влади має особливе джерело формування, різні строки повноважень і може 

нейтралізувати узурпаторські зазіхання інших. Законодавчу владу представляє 

двопалатний конгрес. Виконавчу владу – президент, який є головою держави і уряду. 

Судову владу очолює Верховний суд. К. визначає компетенцію федеральних органів 

влади та права штатів як суб'єктів федерації.  

Статті Конфедерації - прийняті в США Другим континентальним конгресом у 

листопаді 1777 р., ратифіковані усіма штатами і набрали чинності в 1781 р. Являли 

собою міжнародний правовий акт про утворення союзу (конфедерації) 13 

незалежних держав-штатів з метою "спільної оборони, забезпечення своїх свобод". У 

С.К. закріплювалася республіканська форма правління у штатах, збереження 

суверенітету штатів, їх право самостійно визначати ввізне мито, мати збройні сили. 

Засновувався однопалатний конгрес, який обирався щорічно і мав консультативні 
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повноваження. 

"Чорні кодекси" - законодавчі акти, видані в 1865-1866 рр. у південних 

штатах США. "Ч.к." мали за мету узаконити расову дискримінацію, забезпечити з 

допомогою примусових заходів південних плантаторів робочою силою. "Ч.к." 

містили норми, що забороняли шлюби між білими та неграми, а також норми про 

бродяжництво, навчання, заняттях певними професіями тощо.  

 

Контрольні питання по темі 

 

1. Назвіть причини та особливості буржуазної революції в Північній Америці.  

2. Якою є правова природа статей Конфедерації 1781 р.? 

3. Назвіть основні принципи конституції США 1787 р. 

4. Охарактеризуйте систему "стримування та противаги"  за конституцією США   

1787 р.  

5. Який вплив мала Громадянська війна 1861-1865 рр. між Північчю і Півднем на 

розвиток законодавства США? 
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Розділ 10 

ДЕРЖАВА І ПРАВО ФРАНЦІЇ  

ХVIII-ХІХ ст. 

 

§ 1. Буржуазна революція 1789-1794 рр. та створення буржуазної держави 

 

Буржуазна революція XVIII ст. у Франції порівняно з нідерландською 

революцією XVI ст. і революцією XVII ст. в Англії була більш послідовною і 

радикальною щодо скасування феодально-абсолютистського ладу. Вона, власне, 

відкривала нову епоху революцій 1789-1871 рр., а за часом майже збігалася з 

американською революцією. 

В останній чверті XVIII ст. феодальний лад у Франції остаточно зжив себе, а 

режим абсолютної монархії гальмував розвиток продуктивних сил. 

У Франції носієм нових виробничих відносин був третій стан, на відміну від 

Англії, де, крім буржуазії, склалася особлива соціальна категорія - нове дворянство 

(джентрі) - представники класу феодалів, які обуржуазилися. Процес формування 

капіталістичних відносин у Франції відбувався значно повільніше, ніж в Англії. 

Привілейовані стани - дворянство і духовенство - складали незначну меншість 

усього населення. 

Влада короля була безмежною. Існувало юридичне обґрунтування 

божественного походження королівської влади, відповідно до якого король 

зобов'язаний звітувати за свої дії лише перед Богом. У руках короля зосередилася 

законодавча, виконавча і судова влада. Воля короля вважалася законом. За власним 

розсудом він оголошував війни, укладав договори з іноземними державами, 

розпоряджався скарбницею і майном підданих, призначав і зміщав міністрів і 

чиновників, послів і офіцерів, видавав, змінював і скасовував закони, карав і 

милував. Генеральні штати не скликалися з 1614 р., а управління державою 

здійснювалося за допомоги величезної бюрократичної машини, що 

підпорядковувалася лише королю. Структура центральних органів держави була 

надзвичайно складною. Будь-який опір королівському абсолютизму жорстоко 
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карався. Протягом двохсот років розвитку абсолютистського режиму у Франції 

влада монарха розширювалася, зміцнювалася і в часи царювання Короля-сонця, як 

називали Людовіка XIV (1643-1715 рр.), досягла найвищого розквіту. 

Сваволя королівської влади, привілеї дворянства і духовенства, феодальні 

побори і непосильні податки, феодальна власність на землю, обмеження купівлі-

продажу землі, численні внутрішні митниці і зростання незліченних митних зборів, 

цеховий лад і пов'язана з ним регламентація виробництва, королівські монополії в 

галузі торгівлі й мануфактур, політичне безправ'я, феодально-абсолютистська 

політика і діяльність церкви - стали основними причинами революції. 

Політичним авангардом третього стану була буржуазія, яка перетворилася до 

кінця XVIII ст. на могутню силу. У руках буржуазії було зосереджено величезні 

багатства, торгівлю, промисловість. Спільним прагненням усіх соціальних груп, які 

входили до складу третього стану, починаючи від міської бідноти і закінчуючи 

верхівкою класу буржуазії, був протест проти всієї феодальної системи. Протест цей 

вилився у прагнення ліквідації абсолютної монархії та станової нерівності. 

Основною рушійною силою революції мав стати народ, але селянство було 

неорганізованим і розрізненим, не мало чітких економічних і політичних цілей. 

Робітничого класу, власне, не було. Тож єдиною суспільною силою, спроможною 

очолити боротьбу проти феодальної системи, стала буржуазія. 

Характерно, що задовго до революційних подій склалася прогресивна 

ідеологія, яка виражала антифеодальні вимоги. Ця могутня ідейна течія, спрямована 

проти феодалізму, що увійшла в історію під назвою Просвітництва, дала світові 

низку блискучих імен - Вольтера, Монтеск'є, Маблі, Дідро, Руссо, Гольбаха, 

Мореллі, Гельвеція та багатьох інших. 

Прелюдією французької революції кінця XVIII ст. стали численні й потужні 

народні повстання, в яких селянство виступало разом із міською біднотою. 

Революційна ситуація набула особливої гостроти через те, що кілька неврожайних 

років спричинили голод, який у деяких провінціях доходив до крайньої межі. 

Революційну ситуацію у Франції загострила також фінансова криза. У другій 

половині XVIII ст. уряд Людовіка XVI, останнього представника французького 
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абсолютизму, поставив Францію перед реальною загрозою фінансового 

банкрутства. Марнотратна політика королівського двору призвела до того, що 

скарбниця спорожніла, а державний борг Франції сягнув величезних розмірів. 

Відстроченням краху могло стати обкладення державними податками 

привілейованих станів - дворянства і духовенства. Найбільш далекоглядні 

представники правлячих кіл Франції пропонували королю вдатися до цього 

останнього засобу. Але, не бажаючи порушувати багатовікову традицію і 

побоюючись конфлікту з тими, хто був опорою абсолютизму, Людовік XVI 

відхилив ці пропозиції. Спроба поставити це питання на зборах вищої аристократії 

в 1787 р. виявилася невдалою. Вирішено було провести засідання станово-

представницької установи - Генеральних штатів, які не скликалися протягом 

півтора століття. 

5 травня 1789 р. почалося засідання Генеральних штатів, на якому належало 

вирішити лише одне життєво важливе питання: про способи й можливості 

подолання фінансової кризи, тобто питання про нові державні податки. 

За давньою традицією голосування на засіданні Генеральних штатів 

відбувалося по станах (один стан - один голос), незважаючи на вимогу депутатів 

третього стану голосувати персонально. У ситуації, що склалася, стара система 

голосування заздалегідь забезпечувала перевагу дворянству і духовенству, які 

виступали єдиним табором. 

Перший етап революції. Засідання Генеральних штатів вилилось у відкритий 

політичний конфлікт між королем і привілейованими станами, з одного боку, і 

третім станом - з іншого. Конфлікт цей завершився тим, що 17 червня 1789 р. 

депутати від третього стану оголосили себе Національними зборами на тій 

підставі, що третій стан є переважною більшістю французької нації. Національні 

збори проголосили себе вищим представницьким і законодавчим органом усього 

народу Франції. 

Уряд Людовіка XVI зачинив перед депутатами Національних зборів двері залу 

засідань. Зібравшись в одному з версальських палаців, Національні збори 

проголосили себе Установчими зборами, тобто органом, покликаним установити 
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новий політичний лад. Спроба розігнати ці збори викликала повстання народу в 

Парижі, проти якого було спрямовано королівські війська. Міська біднота, 

ремісники, торговці, представники інтелігенції, дрібна буржуазія піднялися на 

боротьбу і 13 липня 1789 р. створили орган міського самоврядування, названий 

Паризькою комуною. Незабаром було організовано цивільну гвардію – армію 

повсталого народу. 

Збройне повстання 14 липня 1789 р. і взяття Бастилії викликали широкий 

резонанс по всій країні. Приклад Парижа наслідували багато інших міст Франції, де 

також створювалися органи державного самоврядування і формувалися загони 

цивільної гвардії. У другій половині липня всі соціальні категорії, які входили до 

складу третього стану, виступили єдиним фронтом, оскільки їх згуртувало 

прагнення до ліквідації феодальної системи. Буржуазія на першому етапі революції 

відіграла керівну роль, спираючись на підтримку всього третього стану. 

Установчі збори розпочали діяльність із видання декрету про ліквідацію 

старого адміністративного поділу французького королівства. Надзвичайно важливе 

значення мали також декрети, спрямовані на ліквідацію феодального земельного 

режиму. Було урочисто проголошено, що «феодальний режим цілком знищено». 

Але декрети з аграрного питання ліквідували лише другорядні феодальні повинності 

селян. Найбільш тяжкі повинності, які впродовж багатьох століть гнітили селянство, 

зберігалися. Так, зокрема, панщина і поземельний чинш підлягали викупові. Згодом 

декрети, прийняті в березні 1790 р., визначили дуже складні умови викупу селянами 

цих феодальних повинностей. Отже, вирішення аграрного питання мало значною 

мірою декларативний характер. 

А от проблему церковних володінь розв'язали радикально. Католицька церква 

була власником величезних земельних багатств, найбільшим феодалом королівства. 

Установчі збори декретами, виданими в червні-листопаді 1790 р., поставили церкву 

під контроль держави: було введено цивільний устрій церкви, скасовано церковну 

десятину. Земельні володіння церкви, що перейшли у власність держави, виставили 

на розпродаж. Крім того, було значно обмежено сферу церковної юрисдикції: із 

ведення католицької церкви вилучено такі функції, як реєстрація народження, 



230 

 

шлюбів, смерті тощо. Посади священиків, як і посади світських осіб, стали 

виборними. Священики почали одержувати платню від держави нарівні з іншими 

посадовими особами. При вступі на посаду вони зобов'язувалися складати присягу, 

як і інші державні службовці. 

Велике значення для розвитку капіталістичних відносин мали декрети 

Установчих зборів, які ліквідували різні феодальні обмеження (систему внутрішніх 

митниць, цехів тощо). 19 червня 1790 р. збори прийняли декрет про скасування 

спадкових дворянських титулів і станового поділу суспільства. 

Найважливішим програмним документом французької революції стала 

Декларація прав людини і громадянина, прийнята Установчими зборами 26 

серпня 1789 р., яка згодом увійшла до Конституції 1791 р. Декларація спиралася на 

положення теорії природного права. Вона починалася з преамбули, містила ідеоло-

гічне обґрунтування вчення про невід'ємні права кожної людської особистості, 

даровані їй самою природою. 

У першій статті зазначалося: «Люди народжуються і залишаються вільними і 

рівними в правах». Цим іще раз підкреслювалося скасування будь-яких станових 

привілеїв. Метою держави проголошувалося забезпечення природних прав людини, 

до яких, передусім, належали свобода, власність, опір гнобленню та безпека. 

У Декларації прямо не згадувалося про форму правління, але йшлося про те, 

що «джерело суверенітету ґрунтується, власне, в нації», і що жодна корпорація та 

окрема людина не можуть мати у своєму розпорядженні владу, яка не виходить явно 

від нації. Вища законодавча влада доручалася представницькому органові, який 

повинен був виражати волю народу. Стаття 6 буквально формулювала: «Закон є 

виразом загальної волі». 

Один із пунктів Декларації містив принцип обґрунтованого арешту, 

здійснюваного лише на підставі відповідного закону. Вперше цей принцип було 

проголошено в Англії в XVII ст. у знаменитому «Хабеас корпус акті». Він закріпив 

одну з найважливіших процесуальних гарантій. Декларація встановила принцип 

презумпції невинуватості, на противагу феодальному праву з його презумпцією 

винуватості. 
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Вперше в історії було проголошено такі громадянські права, як свобода слова, 

свобода совісті, свобода преси. 

У 17 статтях Декларації в узагальненому вигляді було сформульовано 

принципи майбутнього конституційного устрою суспільства. Декларація була дуже 

прогресивним документом для свого часу, оскільки буржуазія в той період 

виступала від імені всього народу. Це обумовило антифеодальну спрямованість 

Декларації. Але класова сутність Декларації прав людини і громадянина чітко 

проявилась у тому, що буржуазія понад усі інші свободи і принципи ставила право 

приватної власності - «недоторканне і священне». 

У 1791 р. на основі Декларації прав людини і громадянина було розроблено і 

прийнято першу в історії Франції Конституцію. Вона закріпила політичне 

панування великої буржуазії, яка пішла на певний компроміс із дворянством, 

установивши у Франції конституційну монархію. 

Законодавча влада належала однопалатним Національним зборам. Король не 

мав права розпускати ці збори. Їх депутати мали право недоторканності. До 

компетенції Національних зборів було віднесено законодавство, заснування нових 

державних посад, вищу фінансову політику, вирішення питань війни і миру. 

Виконавча влада відповідно до Конституції вручалася королю. При цьому 

підкреслювалося, що «король править лише на підставі закону, і лише ім'ям закону 

він може вимагати покори». Місцеві органи управління були виборними. Суд 

оголошувався незалежним від законодавчої та виконавчої влади. Було введено 

цензове виборче право. 

Порівняно з Декларацією прав людини і громадянина 1789 р. Конституція 

1791 р. являла собою крок назад, оскільки вона відходила від демократичних 

принципів у питанні правління, зберегла у Франції монархію. Рівність усіх перед 

законом, проголошена в Декларації, відкрито була замінена в Конституції 

політичною нерівністю (запроваджено високий майновий ценз). 

Після прийняття Конституції 1791 р. революція для великої буржуазії 

закінчилася, оскільки головної мети - завоювання політичної влади - було 

досягнуто. 
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Конституція 1791 р. діяла до серпня 1792 р. Протягом цього періоду, що 

становив перший етап революції, у процесі розмежування третього стану склалися 

основні політичні угруповання. Так виникли партії, які виражали певні позиції 

різноманітних прошарків буржуазії. Інтереси великої буржуазії, яка була 

прихильницею конституційної монархії, виражала партія фельянів. Середня 

буржуазія, переважно торгово-промислові кола, була представлена жирондистами. 

Партією дрібної буржуазії, яка єдналася з народом, були якобінці. Останнє 

політичне угруповання було найбільш революційним і ставило перед собою 

завдання широких демократичних перетворень. До складу Паризької комуни 

входило чимало представників якобінської партії, що значною мірою визначило 

характер її діяльності. 

Влітку 1792 р. проти французької революції було кинуто об'єднані сили 

європейських держав. Тоді ж у самій Франції готувалася контрреволюційна змова, 

очолювана королівським двором Людовіка XVI. 

У цій складній зовнішній і внутрішній ситуації, коли революції загрожували 

сили феодальної реакції, народ під керівництвом якобінців піднявся проти монархії. 

Перед загрозою вторгнення до Парижа коаліційних армій керівництво повстанням 

народу перебрала Паризька комуна. 

Другий етап революції. 10 серпня 1792 р. влада в Парижі повністю перейшла 

до рук Паризької комуни. Людовіка XVI було заарештовано за обвинуваченням у 

контрреволюційній змові. Закінчився період конституційної монархії. Франція стала 

республікою. Конституція 1791 р. втратила чинність. 

Після повалення монархії було створено тимчасовий орган вищої влади - 

Національний конвент, обраний на основі нового, загального (для чоловіків) 

виборчого права, набагато демократичнішого, ніж за Конституцією 1791 р. 

Більшість на виборах до Конвенту здобула партія жирондистів, тож до влади 

доступилася середня буржуазія в особі цієї партії. Виконавчу владу було передано 

тимчасовому урядові, названому Тимчасовим виконавчим комітетом. 

Жирондисти не лише не прагнули до подальшої революційної боротьби і 

демократичних перетворень, але, навпаки, вважали для себе революцію 
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завершеною. За короткий відтинок часу вони перетворилися на контрреволюційне 

угруповання. 

Короля Людовіка XVI стратили за вироком революційного суду народу. 

Незалежно від політичної позиції правлячої партії жирондистів народні маси 

продовжували боротьбу за радикальне, демократичне вирішення аграрного питання, 

за остаточне знищення феодальних відносин на селі. Революційна ситуація набула 

особливої гостроти через відсутність продовольства і голод, що почався в Парижі. 

По всій країні спалахували повстання селянства і міської бідноти. В окремих 

департаментах Франції відбувалися контрреволюційні заколоти. Найзначнішим із 

них був заколот у департаменті Вандея. Жирондисти відкрито перейшли до табору 

реакції та повернули зброю проти народу і революції. 

2 червня 1793 р. в Парижі сталося збройне повстання народних мас, керованих 

дрібною буржуазією, у результаті якого влада перейшла до якобінців. Так 

закінчився другий етап революції, що тривав од 10 серпня 1792 р. по 2 червня 1793 

р. 

Третій етап революції. Останнім етапом французької революції кінця XVIII 

ст. був період якобінської диктатури (1793-1794 рр.). 

Якобінська партія почала своє правління з видання закону про продаж 

селянської землі, конфіскованої у феодалів. Потім було прийнято закон про 

безоплатну ліквідацію всіх феодальних прав. Аграрне законодавство якобінців 

закріпило їхній політичний союз із народними масами. Селянство стало опорою 

якобінського уряду і революції. 

За час правління якобінського Конвенту було видано два найважливіші 

документи: Декларацію прав людини і громадянина 1793 р. і Конституцію 1793 

р. Декларація 1793 р., на відміну від Декларації 1789 р., своєю теоретичною 

основою мала вчення Руссо про народний суверенітет. Вона була більш 

розгорнутою, ніж перша. Ряд положень у якобінському документі конкретизувався 

детальніше. Крім того, в Декларації 1793 р. були цілком нові за змістом статті. До 

них, передусім, належала стаття, що забороняла монархію під страхом смерті: 

«Кожен, хто привласнив собі належний народові суверенітет, буде негайно відданий 
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смерті вільними громадянами». 

Величезне політичне значення мала також остання стаття якобінської 

Декларації: «Коли уряд порушує права народу, повстання для народу і для кожної 

його частини є священним правом і невід'ємним обов'язком». Ця стаття, що 

закріпила право народу на революцію, істотно відрізняла якобінську програму від 

Декларації прав людини і громадянина 1789 р. 

Конституція 1793 р. Декларація прав людини і громадянина 1793 р. лягла в 

основу якобінської конституції того ж року, відповідно до якої Францію було 

проголошено республікою. Верховним органом законодавчої влади став 

Законодавчий корпус (Національні збори). Тільки йому належало виняткове 

право видання законів і декретів. Виконавчу владу перебрала Виконавча рада. Всі 

органи - від центральних до місцевих - стали виборними. Виборче право прибрало 

набагато демократичніший характер, ніж за Конституцією 1791 р. (було знижено 

віковий ценз із 25 до 21 року, ценз осілості і майновий ценз). Значно розширився 

розділ про цивільні права і свободи. Конституція проголосила рівність, свободу та 

безпеку громадян, свободу совісті, необмежену свободу преси, зборів. Водночас, 

незважаючи на всю свою революційність і демократизм, якобінці не відмовилися від 

захисту приватної власності. Як представники дрібної буржуазії, вони вбачали у 

приватній власності священні права, властиві суспільству в цілому і кожній 

людській особистості зокрема. 

Введення Конституції в дію перешкоджав контрреволюційний переворот    

1794 р., який поклав край існуванню якобінської диктатури. 

Отож, Конституція 1793 р. залишилася тільки пам'яткою права: вона ніколи не 

діяла. Фактично тоді ж склалась особлива система державних органів, які являли 

собою тимчасовий революційний уряд. Цей державний механізм якобінської 

диктатури вирізнявся чіткістю. Вищим органом влади, як і раніше, залишався 

Конвент. Він володів законодавчою владою та управляв країною через систему 

різних комітетів і комісій. Надзвичайно важливу роль відігравали Комітет 

громадського порятунку і Комітет громадської безпеки. Обидва вони обиралися 

Конвентом. 
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Комітет громадського порятунку мав дуже широкі повноваження - від 

дипломатичних відносин до адміністративних та репресивних функцій. Фактично 

він був надзвичайним урядовим органом. Його очолював один із вождів якобінської 

партії Робесп'єр. 

Комітет громадської безпеки виконував завдання боротьби з внутрішньою 

контрреволюцією. Для суду над ворогами республіки навесні 1793 р. було 

засновано Революційний трибунал. 

Армію якобінців було сформовано на демократичних засадах. Вона мала 

надзвичайно високу боєздатність, революційний ентузіазм у поєднанні з твердою 

дисципліною. У її лавах було чимало селян, які захищали республіку, що значною 

мірою сприяло здійсненню сподівань народу. 

За короткий період свого правління якобінці здійснили низку найважливіших 

заходів - остаточне знищення феодальних повинностей селянства, демократизацію 

державного апарату, знищення рабства в колоніях тощо. 

Влітку 1794 р. в якобінській партії та державному апараті склалася 

суперечлива ситуація. Подальші демократичні перетворення стали об'єктивно 

неможливими. Суперечливість була властива самій якобінській диктатурі та 

діяльності революційного Конвенту. Знищуючи рештки феодального ладу, якобінці 

цим відкривали простір для розвитку капіталістичних відносин. Дрібнобуржуазна 

партія не могла послідовно проводити лінію демократичних перетворень. 

Складність ситуації зростала через те, що якобінці продовжували боротьбу 

проти великої буржуазії. Несприятливою була і зовнішня обстановка. Революцію у 

Франції кинулися гасити всі реакційні сили феодально-монархічної Європи. 

Все це сприяло перемозі контрреволюційного перевороту, організованого 

великою буржуазією 27 липня 1794 р. (за якобінським календарем - 9 термідора). В 

результаті термідоріанського перевороту якобінська республіка перестала існувати, 

її вождів було страчено, розпочалося панування терору і реакції. Падіння 

якобінської диктатури завершило третій, найвищий і останній етап французької 

революції кінця XVIII ст. 
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§ 2. Формування буржуазного права Франції 

 

Разом з буржуазною державою виникло і за час революції в загальних рисах 

сформувалося буржуазне право. Будучи історично прогресивним типом права, воно 

заступило застаріле феодальне право, закріпило нові виробничі відносини. Але, 

виражаючи волю панівного класу, буржуазне право було за сутністю 

експлуататорським, хоча, на відміну від рабовласницького і феодального, воно 

проголошувало формальну рівність усіх перед законом. Цей принцип формальної 

рівності прикривав собою фактичну нерівність. 

Інститут приватної власності був наріжним каменем буржуазної правової 

системи. Право необмеженої власності було закріплено в обох деклараціях і в 

конституціях 1791 і 1793 рр. 

Основу зобов'язального права становили формальні принципи свободи і 

рівності, які заклали юридичний фундамент для обґрунтування свободи договору і 

рівності сторін. 

У галузі кримінального права сталися великі зміни. У перебігу революції 

буржуазія висунула прогресивні принципи кримінального права і процесу, вперше 

сформульовані ще в Декларації прав людини і громадянина 1789 р. Було видано 

перший кримінальний кодекс, який закріпив буржуазні засади кримінального права і 

кримінального судочинства. Він установлював суворі санкції за посягання на 

священне право приватної власності. Будь-який виступ проти чинного порядку 

влади тягнув за собою особливо жорстокі покарання, які мали на меті залякування. 

У цьому проявилися пережитки феодального кримінального права. 

Свідченням того, що вже на початку революції велика буржуазія була 

налаштована антидемократично, був закон Ле Шапельє (про робітничі корпорації) 

1791 р. Він забороняв корпоративне об'єднання представників однієї професії. 

Робилося це під приводом боротьби з відродженням феодальної цехової системи, 

але насправді закон Ле Шапельє був спрямований проти організації профспілок. 

Що стосується судової системи, то вона за час революції не встигла 

стабілізуватися, хоча загалом форми її визначилися. Було встановлено єдиний для 
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всіх станів суд. Усі інститути інквізиційного феодального процесу скасовувалися, і 

принципи кримінального судочинства, подібно до принципів кримінального права, 

було відображено в програмних буржуазних деклараціях. 

 

Цивільний кодекс Наполеона 1804 р. 

Створення єдиної національної правової системи французька буржуазія 

вважала одним із головних завдань революції 1789-1794 рр. Спершу йшлося не 

лише про створення нового законодавства, а й про його систематизацію. Про це 

свідчать спроби кодифікації, розпочаті в перебігу революції. Ще в серпні 1790 р. 

Установчі збори прийняли резолюцію, відповідно до якої «цивільні закони повинні 

бути об'єднані й реформовані законодавцем, який мусить скласти загальний кодекс 

простих законів, ясних і відповідних конституції». 

Положення про розроблення цивільного кодексу було внесено й до 

Конституції 1791 р. У 1793, 1794, 1796 рр. було запропоновано проекти такого 

кодексу. Проте ці спроби кодифікації не приводили до позитивних результатів. 

Причини неуспіху - цілком зрозумілі. Відбувалася постійна зміна груп, які 

перебували при владі й мали розходження в ідеології та конкретних цілях. Відіграли 

свою роль і тимчасовий характер низки заходів, і боротьба великої буржуазії проти 

вимог найбідніших прошарків населення. Все це перешкоджало стабілізації нових 

суспільних відносин і створенню єдиних кодексів. Нарешті, не було ще тієї 

кристалізації принципів права, яка є необхідною передумовою кодифікації. 

Лише після зміцнення влади великої буржуазії уряд Наполеона остаточно 

скасував дореволюційне право і низку законів, прийнятих за часів революції, які не 

відповідали інтересам великої буржуазії, та розпочав вироблення нових кодексів. 

Наполеонівська епоха ознаменована створенням п'ятьох основних кодексів - 

цивільного, кримінального, торгового, цивільно-процесуального і кримінально-

процесуального. 

Першим було прийнято Цивільний кодекс, який увійшов в історію як Кодекс 

Наполеона. 

13 липня 1800 р. було призначено комісію для розроблення проекту кодексу. 
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До її складу ввійшли знані юристи того часу - Тронше, Порталіс, Мальвіль, Біго-

Преамне. У своїй роботі вони спиралися на законодавство, доктрину, попередні 

проекти кодексу, римське право (особливо очевидний вплив римського права у 

регулюванні зобов'язальних відносин), а також звичаї, які вони прагнули викласти й 

переробити відповідно з духом буржуазного суспільства. 

Наполеон особисто брав участь в обговоренні деяких статей кодексу, 

усуваючи з проекту деякі положення, що затвердились у французькому праві в 

період революції та здавалися великій буржуазії надмірно радикальними. Протягом 

чотирьох місяців проект було складено й надіслано на обговорення вищих судів. 

Останні менше ніж за один рік подали свої зауваження, після чого проект 

розглянула Державна рада. Потім проект належало розглянути в Трибунаті, 

Законодавчому корпусі та Сенаті. 

У Трибунаті проект кодексу наразився на серйозну опозицію: деякі його члени 

не могли погодитися з ліквідацією завоювань революції, проведених у проекті 

кодексу. Перший титул «Про право і закони взагалі» було відхилено. Така ж доля 

судилась і титулу другому. Тоді уряд відкликав проект, і Наполеон здійснив 

примусові заходи: членів Трибунату, які були основними критиками проекту, 

вилучили з його складу. Так було створено слухняну волі Наполеона більшість. 

Після цього проект розглядався швидко, і всі титули кодексу було прийнято. 

Закон від 21 березня 1804 р. об'єднав усі 36 титулів у єдиний кодекс. У 1807 р. 

цей документ був названий Кодексом Наполеона, а 1816 р. знову дістав назву 

Цивільного кодексу. Але в історії він справедливо залишився під назвою Кодексу 

Наполеона. 

Кодекс закріпив ліквідацію феодальних відносин - і в цьому його прогресивне 

значення. В основу кодексу було покладено принципи формально рівної 

правоздатності всіх громадян і необмеженої приватної власності. Це приводило до 

свободи підприємництва, а на селі - до закріплення права власності селян на землі, 

придбані ними в період революції. 

Попри консервативне перероблення, цивільне право Франції, яке дістало в 

Кодексі Наполеона класичне вираження, мало революційне значення для своєї 
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епохи. Німецький соціолог Ф. Мерінг наприкінці XIX ст. писав про кодекс як про 

«дітище революційної епохи», оскільки «конвент, з лабораторії якого Наполеон 

одержав його в значно погіршеній формі, втілював собою буржуазний клас в усій 

свіжості його юнацьких сил». Але водночас кодекс відображав контрреволюційні 

установки, робив крок назад порівняно з законодавством періоду Великої 

французької буржуазної революції. 

Французький цивільний кодекс відіграв велику роль. Енгельс називав цей 

кодекс «зразковим зводом законів буржуазного суспільства». Вперше в історії 

кодекс дав у стислій і точній формі основні положення буржуазного цивільного 

права, він послідовно закріпив принципи капіталізму. 

Французький цивільний кодекс 1804 р. посів центральне місце в системі 

наполеонівських кодексів, оскільки ним регулювали найважливіші економічні 

відносини капіталістичного суспільства. 

Цей кодекс - найзначніший за обсягом (у першому виданні в ньому 

налічувалася 2281 стаття). Він уважається найдосконалішим із класичних кодексів 

за формою викладу та структурою. 

Кодекс виходив із поділу приватного права на цивільне й торгове. Останнє 

присвячене взаємовідносинам між купцями і регулюванню торгових угод, навіть за 

участі не купців (торговим правом регулювалися, наприклад, відносини за 

векселем). Отже, Цивільний кодекс охоплював лише відносини цивільно-правові у 

вузькому розумінні цього слова, тобто приватноправові. 

Кодекс Наполеона складався зі вступного титулу і трьох книг. У невеличкій 

вступній частині викладено порядок дії цивільних законів у часі і просторі, а також 

деякі правила, що стосувалися набуття чинності й застосування правових норм. 

У складі кодексу можна побачити принципи побудови римського права: 

особи, речі, зобов'язання. Така структура кодексу в буржуазному цивільному праві 

дістала назву інституційної. 

Книга перша «Про осіб»  

Книга перша Кодексу мала назву «Про осіб». Вона запровадила такі принципи 

буржуазії, як рівність і свобода, у сферу регулювання майнових відносин, переклала 
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буржуазні уявлення про рівність на мову цивільно-правових норм. Кодекс у цілому 

продовжив лінію, що позначилася ще в революцію, - на скасування феодального 

правопорядку, феодальних станових привілеїв, станових обмежень у правоздатності. 

Відповідно до ст. 5, «будь-який француз користується цивільними правами». 

Характерною рисою Кодексу Наполеона було те, що в усіх його положеннях, 

де йшлося про осіб як про носіїв цивільних прав, малися на увазі окремі індивіди 

(фізичні особи), а не колективи (юридичні особи). Поняття юридичної особи взагалі 

не відоме Кодексові Наполеона. Законодавець не вважав за потрібне надавати 

особливі права на участь у цивільному обігу об'єднанням осіб. 

Хоча Кодекс ґрунтувався на прогресивній буржуазній ідеї універсальності 

цивільних прав, він відновлював окремі інститути феодальної епохи, скасовані 

революційним законодавством. Так, кодекс передбачав використання «цивільної 

смерті» як міри кримінального покарання. «Цивільна смерть», відповідно до ст. 25, 

означала, що засуджений втрачав право власності на все майно, яким він володів. Це 

майно переходило до законних спадкоємців так само, як у випадку, коли б він помер 

природним чином та без заповіту. У Кодексі передбачалася низка обмежень 

цивільних прав жінок. Наприклад, жінки не могли бути свідками, запрошеними для 

складання актів цивільного стану. 

У першій книзі закріплювалися також основні принципи сімейного права. Тут 

Кодекс робив особливо помітний крок назад порівняно із законодавством періоду 

революції, коли було декларовано важливі особисті й майнові права жінок, 

послаблено батьківську владу над дітьми тощо. Кодекс значною мірою спирався на 

положення римського права і феодального звичаєвого права. Стаття 212 твердила, 

що «подружжя зобов'язане до взаємної вірності, допомоги, підтримки». Але в 

цілому Кодекс відкрито закріплював панівне становище чоловіка в сім'ї, 

поблажливо ставився до моральної розбещеності чоловіка, закріплював владу 

чоловіка над особистістю і майном дружини та владу батька над дітьми. Чоловік - 

глава сім'ї, воля якого визначала весь лад сім'ї та який об'єднував у своїх руках усе 

сімейне майно. Відносини між подружжям визначалися ст. 213: «Чоловік 

зобов'язаний заступатися за свою дружину, дружина - слухатися чоловіка». Про 
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рівноправність подружжя не було й мови. Дружина була зобов'язана жити разом з 

чоловіком і слідувати за ним, якщо він змінить місце проживання (ст. 214). 

Нерівноправність жінки виявлялась і в її майновому становищі в сім'ї. За загальним 

правилом, передбачався режим спільності для майна чоловіка і дружини. Але за ст. 

1421 «чоловік один управляє майном, яке входить у спільність. Він може його 

продавати, відчужувати і встановити на нього іпотеку без участі дружини». 

Дружина не могла відчужувати і набувати майно, виступати в суді без дозволу 

чоловіка» (статті 215-216). 

Майнові відносини подружжя визначалися шлюбним договором, який 

укладався до здійснення шлюбу. Кодекс установлював ряд режимів майнових 

відносин - на вибір майбутнього подружжя. Але, за загальним правилом, якщо в 

шлюбному договорі спеціально не передбачено іншого, майно дружини надходило у 

власність чоловіка, і останній розпоряджався прибутками від цього майна. 

Розлучення припускалося лише в суворо визначених випадках (порушення 

подружньої вірності, тяжкі образи та ін.). Характерно, що правила про розлучення 

через порушення подружньої вірності узаконили поблажливе ставлення буржуазії 

до статевої розбещеності чоловіків. Якщо чоловік міг вимагати розлучення в усіх 

випадках порушення дружиною подружньої вірності, то дружина могла вимагати 

розлучення лише в тому випадку, якщо чоловік поселив свою коханку в одному 

будинку з дружиною (ст. 230). Цю принизливу для жінки умову було скасовано 

лише в 1884 р. У початковій редакції Кодексу було збережено запроваджене під час 

революції розлучення за взаємною згодою подружжя, хоча й після тривалої та 

складної процедури. Але під впливом католицької церкви правила Кодексу про 

розлучення було скасовано 1816 р. і відновлено 1884 р., причому дружині надали 

такі ж права на розлучення, які мав чоловік. 

Що стосується відносин батьків і дітей, то влада над дітьми належала лише 

батькові. До матері ця влада переходила - та й то з обмеженнями - лише після 

припинення шлюбу або в деяких випадках зловживання батьком владою. Діти 

перебували під владою батька до повноліття (сини - до 25 років, дочки - до 21 року), 

без згоди батька не могли одружуватися і залишати отчий дім (ст. 148). Якщо батько 
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«мав дуже серйозні приводи до невдоволення поводженням» дитини, він міг 

позбавити її свободи строком до одного місяця, якщо дитина не досягла 16-літнього 

віку, і на строк до шести місяців, якщо дитина досягла 16 років (статті 375, 377). 

Батько управляв майном дітей і мав з нього прибутки. 

Кодекс у ст. 340 заборонив пошуки батьківства, чим практично погіршив 

становище позашлюбних дітей. 

Але кодекс містив і прогресивні положення про сім'ю, зокрема передав шлюб 

із сфери церковної до сфери державного регулювання, чим розвинув положення 

Конституції 1791 р. про те, що шлюб - цивільний договір. Зберіг він і запроваджене 

в період революції розлучення, що означало розрив з дореволюційними 

католицькими традиціями. 

Книга друга «Про майно і різні видозміни власності» 

Друга книга Кодексу, присвячена регламентації майнових прав, також 

виходила з класичного римського поділу: право власності, узуфрукт, узус та ін. 

Центральне місце тут посідав інститут власності. Самі французькі юристи, 

наприклад Лагері, таким чином визначали значення цього інституту: 

«Найдорогоціннішим правилом Цивільного кодексу, найголовнішою і 

найважливішою його постановою є те, що він освячує право власності; всі інші його 

положення - це просто лише наслідки або вибірки з нього». 

Власність, закріплена в Кодексі Наполеона, являє собою за суттю 

приватнокапіталістичну власність, яка давала буржуа необмежене право на 

розпорядження своїм майном, на одержання прибутку і земельної ренти. 

В основі всього Кодексу лежала необмежена приватна власність як «право 

користуватися і розпоряджатися речами найбільш абсолютним чином, з тим щоб 

користування не було таким, яке заборонене законами і регламентами» (ст. 544). 

Власність на річ надає право на все, що ця річ виробляє (ст. 546). Власність на 

землю включає в себе власність на те, що перебуває під землею і над землею (ст. 

552). Практично для того часу це означало, що власник землі ставав повним і 

абсолютним хазяїном усіх корисних копалин, виявлених на його ділянці. Це 

положення було дуже незручним і невигідним для буржуазної держави в цілому, а 
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також для промисловців, і 1810 р. вони домоглися його скасування. Статті 5 і 6 

закону від 21 квітня 1810 р. передбачали, що рудники можуть експлуатуватися лише 

на основі концесії, наданої державою. 

Кодекс являв собою подальший розвиток і підтвердження виражених іще в 

конституційних документах революції положень про «святенність» і 

«недоторканність» приватної власності. Стаття 545 зазначала: «Ніхто не може бути 

примушеним до уступки своєї власності, якщо це не робиться з причини суспільної 

користі і за справедливе й попереднє відшкодування». Прогресивне значення 

положень Кодексу Наполеона про власність полягало в тому, що він закріпив 

основні завоювання революції, перемогу буржуазної власності над феодальною. 

Речі за Кодексом поділялися на рухомі й нерухомі. Цей поділ відображав той 

етап розвитку капіталістичного суспільства, коли нерухомість (земля, будівлі тощо) 

становила велику цінність для окремого підприємця і класу капіталістів у цілому, а 

тому потребувала особливого правового режиму і захисту. Так, розпорядження 

нерухомим майном було обставлене великими юридичними формальностями і 

складностями. 

Спробою законодавця пом'якшити суперечності, що виникали у зіткненні 

інтересів окремих приватних власників, стало встановлення ряду сервітутів: про 

загальну стіну, про право проходу тощо. 

Буржуазні юристи, які аналізують Кодекс Наполеона, зазначають, що 

«завжди, коли конкурують права власника з правом не власника, право сильного з 

правом слабкого, Кодекс стає на сторону перших». Саме тому статті Цивільного 

кодексу про власність буржуазія протягом тривалого часу розглядала як ідеальну 

форму виразу своїх інтересів. 

Книга третя «Про різні засоби, якими набувається власність» 

Третя, найбільша за обсягом книга «Про різні засоби, якими набувається 

власність» містила правила, які регулювали придбання власності. Сюди належало 

спадкування - за законом і за заповітом, договори. Тут же викладено майнові 

відносини подружжя, засновані на шлюбному договорі, і позадоговірні зобов'язання 

(які виникають, наприклад, у разі заподіяння шкоди). Сам Кодекс у ст. 711 дав 
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перелік способів, якими набувалася власність: «Власність на майно набувається і 

передається спадкуванням, даруванням між живими або за заповітом і на підставі 

зобов'язань». 

Кодекс закріпив проведене ще в період революції скасування феодальних 

принципів спадкування у французькому праві. Відповідно до ст. 732, «закон у 

визначенні порядку спадкування не бере до уваги ні природи, ні походження 

майна». Спадкоємцями померлого ставали в указаній Кодексом послідовності діти 

та інші родичі. Найближчі ступені споріднення не допускали спадкування з боку 

більш віддалених. Родичі далі дванадцятого ступеня споріднення не успадковували. 

Позашлюбні діти могли спадкувати лише в тому разі, якщо були визнані в 

законному порядку, причому тільки майно матері й батька, але не інших родичів. 

Позашлюбні діти не могли також одержувати майно даруванням або за заповітом 

більше того, що їм дозволялося отримати за загальними правилами спадкування. 

Тобто, вони могли бути спадкоємцями лише за законом. 

Кодекс в інтересах заможних буржуазних кіл розширив свободу заповітів і 

дарувань, які нерідко використовувалися для обходу законного порядку 

спадкування. Відповідно до ст. 913, дарування або заповіт не міг перевищувати 

половини майна, якщо особа, яка заповідала, лишала після смерті одну законну 

дитину, третини майна - якщо залишалося двоє дітей, чверті - якщо в померлого 

троє чи більше дітей. За такого порядку спадкування за законними дітьми 

резервувалася певна частина майна, яке ділилося між ними порівну незалежно від 

віку і статі. Статті Кодексу про спадкування значною мірою сприяли збереженню у 

Франції великого прошарку дрібних і середніх буржуа, численних селянських 

господарств. 

Норми Кодексу Наполеона, які регулювали майнові відносини, були 

присвячені найзагальнішим, найбільш принциповим питанням цивільного обігу. 

Вони не регламентували ряду специфічних аспектів торгової, підприємницької 

діяльності. 

Основну увагу у третій книзі законодавець приділив зобов'язальним, 

передусім договірним, відносинам. Зобов'язанням із правопорушень у Кодексі 
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присвячено порівняно мало статей. Що ж стосується договірного права, яке 

регулювало відносини, пов'язані з капіталістичним обміном, а також з 

експлуатацією найманої праці, то воно було розроблене докладно й у гранично 

чіткій формі. Ясні й визначені положення договірного права, починаючи від 

загальних умов дійсності угод і закінчуючи ретельною юридичною регламентацією 

окремих договірних відносин, були значною мірою успадковані від римського 

права. 

Договір за Кодексом розглядався як «угода, за допомоги якої одна або кілька 

осіб зобов'язуються перед іншою особою або перед кількома іншими особами дати 

щось, зробити щось або не робити чогось». 

Французький законодавець запозичив з римського права і розвинув у Кодексі 

ідею про формальну рівність сторін договору, про автономію індивідуальної волі. 

Згода сторін була необхідною умовою дійсності договору. Причому за ст. 1 і 19 

«немає дійсної згоди, якщо згода була дана лише внаслідок помилки або якщо вона 

була вимушена насильством або досягнута обманом». 

Характерно, що в Кодексі Наполеона майже не було статей, які регулювали би 

відносини між господарями і робітниками, хоча для капіталістичного суспільства 

цей договір мав величезне значення. Окремі положення, які були в Кодексі з цього 

питання, відкрито підтримували хазяїв у тих випадках, коли їхні інтереси стикалися 

з інтересами робітників. Зміст договору (розмір плати, умови праці) визначався 

підприємцем, але за лицемірними формулюваннями буржуазного права цей договір 

був нібито «вільною угодою» двох рівноправних сторін. Договору про наймання 

робітників присвячено в Кодексі усього дві статті, які не містили жодних гарантій 

інтересів тих, хто наймався. 

Договір відіграв величезну роль також для торгівців і промисловців у царині 

їхніх взаємин з виробниками і споживачами. Він був юридичною формою операцій 

щодо придбання сировини, продажу готової продукції тощо. 

Звідси зрозуміло, що Кодекс Наполеона приділяв особливу увагу 

непорушності договорів і праву сторін (тобто фактично сильнішої сторони) 

встановити будь-який зміст договору. Стаття 1134 Кодексу визначала, що «угоди, 
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законно укладені, займають місце закону для тих, хто їх уклав». Договір установлює 

безумовну пов'язаність сторін: угоди «можуть бути скасовані лише за взаємною 

згодою сторін». 

У випадку невиконання договору, в якому передбачалося зобов'язання 

боржника надати річ кредиторові, останній міг через суд вимагати передання йому 

цієї речі. А за ст. 1142 «будь-яке зобов'язання зробити або не зробити призводить до 

відшкодування збитків у випадку невиконання з боку боржника». 

У Кодексі містилися чіткі положення стосовно умов укладання, змісту та 

інших особливостей окремих договорів: купівлі-продажу, міни, найму, товариства, 

позички тощо. Фіксація цих загальних положень у законі та безумовна підтримка їх 

у подальшій судовій практиці не означали обмеження свободи приватного власника 

в розпорядженні своїм майном. Кодекс установив найширші рамки, в межах яких 

будь-який власник мав повну свободу дій, свободу вибору сторін і визначення 

змісту конкретних договорів. У такий спосіб Кодекс юридично закріплював 

властиву капіталізмові свободу підприємницької діяльності. 

Явна збитковість договору для однієї зі сторін не знецінювала договору. 

Сторона в договорі не могла посилатися на те, що договір виявився для неї 

невигідним, а для контрагента був джерелом безпідставного збагачення. Лише в 

окремих випадках явна невигідність договору для однієї зі сторін могла бути 

підставою визнання його недійсним. Так, відповідно до ст. 1674 Кодексу Наполеона, 

якщо продавець нерухомості продав майно за ціною, що становила не більше 7/12 

дійсної вартості, договір міг бути визнаний недійсним. 

Крім договору, Кодекс указав й інші підстави виникнення зобов'язань. Це - 

заподіяння шкоди. Так, ст. 1384 Кодексу Наполеона встановлювала, що господарі й 

поручителі мусили відповідати за збитки, заподіяні їхніми слугами чи особами, на 

яких покладалося виконання доручення, якщо збитки було заподіяно під час 

виконання ними службових обов'язків. 

Кодексу було відомо й натуральне зобов'язання, сутність якого полягає в тому, 

що не можна вимагати його виконання в судовому порядку. Проте якщо таке 

зобов'язання буде виконане, то не можна вимагати повернення невиконаного. У 
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Кодексі Наполеона як натуральне зобов'язання названо зобов'язання дати придане 

дітям. 

Цивільний кодекс встановлював також, що зобов'язання може виникнути 

безпосередньо із закону у випадках, спеціально передбачених законом. 

Протягом XIX ст. змін регулювання зобов'язальних відносин практично не 

було внесено. Для буржуазії Кодекс став класичним зразком закріплення її 

майнових інтересів. Протягом тривалого часу правові ідеї, закладені в цьому 

Кодексі, були найточнішим відображенням панівних економічних поглядів 

буржуазії. Кодекс написаний простою і доступною мовою. Великій популярності 

Цивільного кодексу сприяли і його юридичні якості: стрункість викладу, чіткість у 

трактуванні основних інститутів, стислість і ясність формулювань. 

Вплив Кодексу Наполеона на цивільне законодавство інших країн 

Цивільний кодекс Наполеона набув значної популярності за межами Франції. 

Він справив величезний вплив на формування і розвиток права інших буржуазних 

держав. Для XIX ст. цей вплив був, безперечно, прогресивним, оскільки означав 

наступ буржуазних принципів на стару феодальну систему цивільного права. 

Історик права У. Сігль писав, що Цивільний кодекс «був правом не всіх народів, але 

правом для всіх народів. У різних країнах буржуазія, приходячи до влади і прагнучи 

зміцнити своє панування твердим правилом закону, вводила, з тими чи іншими 

змінами, французький Цивільний кодекс». Чимале значення для поширення цього 

документа мали і завойовницькі війни, що їх вела Франція за часів Наполеона. 

Наполеон «... увів свій кодекс законів у завойованих країнах, кодекс, який був 

безмежно вищий за всі кодекси, що існували, і, в принципі, визнавав рівність». У 

1804 р. Кодекс запровадили в Бельгії та П'ємонті; 1806 р.- у Баварії та Луці; 1808 р. - 

у Бадені (Німеччина) і Польщі. 

Кодекс також справив сильний вплив на цивільне законодавство Румунії, 

Греції, Швейцарії, Іспанії, Португалії та інших країн. У деяких країнах (Гаїті - 1825 

р., Домініканська Республіка - 1884 р. та ін.) цивільні кодекси складалися 

безпосередньо за французьким зразком, копіювали його, текстуально відтворювали 

основні його розділи. 



248 

 

У ряді країн, де кодифікаційні роботи проводилися в другій половині XIX ст., 

положення Кодексу Наполеона вже корегувалися, а іноді й істотно перероблялися. 

Через Цивільний кодекс Чилі 1857 р., складений юристом А. Бельйо, який був уже 

значно повніше розроблений, цивільне право Франції вплинуло на кодекси 

Еквадору, Колумбії, Нікарагуа та деяких інших латиноамериканських республік. 

Цивільний кодекс Італії 1855 р. хоч і змінив деякі інститути, загалом слідував 

французькому зразкові. Кодекс Наполеона є тим зводом законів, який лежить в 

основі кодифікацій у всіх частинах світу. Навіть у царській Росії він зберігся після 

наполеонівських війн. 

 

Ключові терміни і поняття 

 

Декларація прав людини і громадянина 1793 р. - прийнята Конвентом у 

Франції, відрізнялася великим демократизмом і революційністю. У ній 

проголошувалося, що метою суспільства є загальне щастя, тому уряд зобов'язаний 

забезпечити людині можливість користуватися своїми невід'ємними правами. 

Декларація визнавала за народом право на повстання, передбачала виборність усіх 

державних посад; громадянам надавалося ширше коло прав і свобод. 

Жирондисти – одна з впливових група депутатів Конвенту часів французької 

революції. Ж. представляли ліберальну, в основному торгово-промислову, 

буржуазію і вважали, що завдання революції вичерпуються проголошенням 

республіки, завоюванням політичних свобод, передусім свободи приватної 

ініціативи, підприємницької діяльності.  

Конвент (лат. - збори), Національний К. - вищий орган влади у Франції в 

період Першої республіки. К. утворений після повалення монархії 20 вересня 1792 р. 

за результатами двоступеневих виборів. Після повстання 31 травня-2 червня 1793 р. 

влада в країні перейшла до якобінців. К. став вищим органом влади, який здійснював 

якобінську диктатуру.  

Континентальна (романо-германська) система права - сформувалася у 

Франції наприкінці XVIII - початку XIX ст. у результаті революції 1789-1794 рр. Її 
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характерні риси такі: 1. Основними джерелами права є статути. 2. Розвинута 

кодифікація. 3. Широке використання римського права, що зумовило поділ права на 

публічне і приватне; чіткість і досконалість формулювань; обмеження свободи 

заповіту. 4. Майже повністю відсутні архаїзми. Найбільш повно ці ознаки 

проявилися в Цивільному кодексі Франції 1804 р. К.с.п. отримала поширення в 

більшості країн континентальної Європи та в їх колишніх колоніях. 

Французька Конституція 1791 р. - прийнята в результаті завершення першого 

етапу французької революції. Ґрунтувалася Ф.К. на теоріях розподілу влади Ш. 

Монтеск'є і народного суверенітету Ж.Ж. Руссо. У конституції скасовано чимало 

станових привілеїв, фіксувалися природні та громадянські права і свободи, зокрема 

свобода пересування і вибору місця проживання, свобода слова, друку, зборів без 

зброї, право громадян звертатися з петиціями до органів влади. Надавалося 

визначення свободи - "робити все, що не завдає шкоди правам інших чи громадській 

безпеці". Проголошувалася недоторканність власності. Законодавча влада належала 

однопалатним Національним законодавчим зборам, які формувалися багатоступене-

вими виборами. Для виборців  встановлювалися віковий та майновий цензи, ценз 

осілості. Король мав виконавчу владу.  

Французька Конституція 1795 р. - створена після повалення якобінської 

республіки. Конституцію відкривала Декларація прав та обов'язків людини і 

громадянина. У ній зазначалося, що власність "є основою всього соціального ладу", 

обов'язком кожного є захист держави і власності. Законодавча влада вручалася 

Законодавчому корпусу, який складався з двох палат: Ради старійшин і Ради 

п'ятисот. Вибори Законодавчого корпусу були двоступеневими. Вищим виконавчим 

органом була Директорія, яка складалася з 5 членів, обраних Законодавчим 

корпусом.  

Цивільний кодекс Франції - розроблений у 1800 р. за участю Наполеона. 

Остаточно було затверджено у 1804 р. Побудований кодекс за інституційною 

системою. У книзі "Про особи" містяться норми про рівність і свободу громадян, 

викладені положення сімейного права, закріплюється переважне становище в сім'ї 

чоловіка та батька. У книзі "Про майно та різні види власності" регулюються речові 
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правовідносини, зокрема, право власності. У книзі "Про різні способи придбання 

власності" йдеться про зобов'язальні відносини, види договорів, спадкове право. 

Кодекс вирізняється точними і лаконічними юридичними формулюваннями, ясністю 

викладу.  

Якобінська конституція - прийнята в період якобінської диктатури у 1793 р. 

В Я.к. підтверджувалося встановлення у Франції республіки. Згідно з Я.к. народ 

повинен безпосередньо обирати представників до органів управління. Законодавчий 

корпус (Національні збори) обирався у складі однієї палати на 1 рік. Центральним 

адміністративним органом була Виконавча рада, члени якої обиралися Законодавчим 

корпусом. Я.к. містить основні принципи правосуддя (формулювання обвинувачення 

присяжними, право обвинуваченого на захист, публічність розгляду справи). Я.к. не 

набрала чинності. Її введення в дію відкладалося до підписання миру.  

 

Контрольні питання по темі 

 

1. Назвіть причини, особливості та етапи буржуазної революції у Франції.  

2. Які принципи закріплені у Декларації прав людини і громадянина 1789 р.?  

3. Порівняйте Конституції Франції 1791 р. і 1793 р. 

4. Охарактеризуйте механізм Якобінської диктатури та якобінське 

законодавство.  

5. У чому виявляється буржуазний характер Цивільного кодексу Франції 1804 

р.?  
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Розділ 11 

ДЕРЖАВА І ПРАВО НІМЕЧЧИНИ У XIX ст. 

 

§ 1. Політичний розвиток Німеччини у першій половині XIX ст. 

 

Німеччина значно пізніше за інші країни Європи вступила на шлях розвитку 

буржуазної держави та права. За гучного назвою «Священна Римська імперія 

німецької нації» ховалася на початку XIX ст. мозаїчна конфедерація, що складалася 

з понад 300 князівств, герцогств, земель та вільних міст. 

Політична карта Німеччини змінилася внаслідок перемоги армій буржуазної 

Франції. Спершу в 1805 р. було створено Німецьку конфедерацію, а потім 

Рейнський союз, який мав 39 державних утворень. У Німеччині з'явилася група 

сильних централізованих держав, таких як королівства Баварія, Саксонія, великі 

герцогства - Баден, Гессен. Крім того, існували інші герцогства, декілька невеликих 

князівств та вільні міста — Любек, Бремен, Гамбург та ін. У 1806 р. було офіційно 

оголошено про припинення існування «Священної Римської імперії німецької 

нації». 

Окупація значної частини території Німеччини армією Наполеона привела до 

буржуазних реформ французького зразка. Обмежувалися феодальні права-привілеї 

світської аристократії та духовенства, скасовувалося кріпосне право, 

проголошувалася свобода підприємництва тощо. Незадоволення пригнобленням і 

приниженням Німеччини буржуазною Францією викликало збройний опір 

французьким військам, сприяло піднесенню національного патріотизму, зростанню 

національної свідомості. 

Перемога Росії над Францією у Вітчизняній війні 1812 р. привела до 

розгортання визвольної боротьби проти французьких загарбників у Німеччині. 

Союзниками Росії виступили Англія, Австрія, Пруссія. В історію Німеччини війна 

1813 р. увійшла як національно-визвольна війна за незалежність. 

За рішенням Віденського конгресу 1814-1815 рр. до Пруссії приєднувалися 

найбільш розвинені в економічному аспекті Рейнська провінція, Вестфалія та 
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шведська Померанія. Їх приєднання надало Пруссії можливість у майбутньому стати 

однією із найсильніших в Європі, об'єднати Німеччину. Віденський конгрес створив 

з німецьких держав та частини володінь Австрійської імперії на противагу 

буржуазній Франції Німецький союз, до складу якого увійшли 38 самостійних 

держав (34 монархії та 4 вільні міста — Гамбург, Бремен, Любек, Франкфурт-на-

Майні). 

Німецький союз був слабкою конфедерацією формально суверенних держав. 

Єдиним спільним органом Німецького союзу став Союзний сейм, який складався з 

уповноважених від правителів, а не від народів. Союзний сейм засідав у 

Франкфурті-на-Майні. Він ухвалював зазвичай непопулярні та реакційні рішення, 

до того ж довго й нерішуче, а тому ввійшов в історію під назвою «збори мумій». 

Австрійський уповноважений фактично головував у Союзному сеймі, Австрія — в 

Німецькому союзі. Німецький союз не мав спільної армії, флоту, союзного суду, 

фінансового та дипломатичного органу. 

Віденський конгрес не зміг відновити ліквідованих у перебігу війни 

легітимних династій більш як 300 німецьких земель і володінь, тому фактично 

узаконив ліквідацію переважної більшості з них. 

Під впливом Росії Віденський конгрес фактично затвердив панування 

феодальної реакції та абсолютизму, закріпив змінені кордони політичної карти 

Європи, а також протистояння двох німецьких держав - Австрії та Пруссії. 

За рішенням Віденського конгресу Пруссія - друга після Австрії за величиною 

і могутністю німецька держава - складалася з двох частин: шести східних провінцій 

(Бранденбург, Померанія, Сілезія, Саксонія, Західна і Східна Пруссія, Познань), де 

панували в основному феодальні відносини, та двох західних (Рейнська провінція і 

Вестфалія), в яких змогли укоренитися переважно буржуазні порядки. 

 

§ 2. Об'єднання Німеччини 

 

До середини XIX ст., після придушення буржуазної революції 1848-1849 рр., у 

Пруссії, як у всій Німеччині, запанував режим політичної диктатури юнкерів-
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поміщиків, ліберальної буржуазії та поліцейської реакції. 

У другій половині XIX ст. загострилися відносини між Австрією та Пруссією 

щодо лідерства в Німецькому союзі. У 1853 р. Пруссія спромоглася відновити 

митний союз, який економічно об'єднав під її керівництвом більшість суб'єктів 

Німецького союзу. Цей процес прискорився призначенням у вересні 1862 р. на 

посаду міністра-президента Пруссії (фактично прем'єр-міністра) прусського юнкера 

князя Отто фон Бісмарка, монархіста і реакціонера за політичними поглядами. 

Бісмарк енергійно заходився об'єднувати Німеччину «згори» - вогнем і залізом, «під 

гегемонією Пруссії». 

На цьому шляху існували великі перешкоди, насамперед - позиції Австрії та 

Франції. У 1866 р. мілітаристська Пруссія розпочала війну з Австрією за лідерство в 

Німецькому союзі та його реформування. Ця війна закінчилася поразкою Австрії та 

виходом її з Німецького союзу. 

З ініціативи Бісмарка 1866 р. сформувався Північно-німецький союз як 

федеративна держава, що об'єднала 22 землі. Юридично це було затверджено 

Конституцією 1867 р. 

Того ж року утворилася дуалістична Австро-Угорська монархія на чолі з 

імператором. Австро-Угорщина була поділена рікою Лейтою на дві частини - 

Транслейтанію та Цислейтанію. До Цислентанії входили Австрія, Чехія, Моравія, 

Сілезія, Далмація, Галичина, Буковина, Крайна, Герц, Істрія і Трієст. До 

Транслейтанії - відповідно: Угорщина, Словаччина, Закарпатська Україна, Хорватія, 

Словенія і Трансільванія. 

Пруссія продовжувала активну політику, спрямовану на зміцнення нової 

федерації та розширення її території. З цією метою вона розв'язала війну проти 

Франції в 1870 р. Перемога Пруссії відкрила широкі можливості для завершення 

об'єднання Німеччини (Баварія, Вюртемберг, Баден вступили до союзу) та 

перетворення Північно-німецького союзу на Німецьку імперію, офіційно 

проголошену в січні 1871 р. 

Отже, об'єднання Німеччини відбулося «згори», в результаті загарбницьких 

війн Пруссії. Політика мілітаризму прусського юнкерства та Бісмарка мала ключове 
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значення в об'єднавчому процесі. 

Найбільшою державою Німецької імперії була Пруссія: її територія складала 

дві третини імперії, а населення - майже 60%. Національне об'єднання Німецької 

імперії стало прогресивним явищем, сприяло швидкому розвиткові капіталізму, 

уможливило проведення єдиної економічної політики, усунення митних бар'єрів, що 

існували між окремими державами, створення єдиної системи мір і ваги, єдиної 

валюти, прийняття єдиних законів. Економічний потенціал Німеччини зріс за 

рахунок контрибуції (5 млрд. франків від переможеної Франції), що забезпечило 

можливість нагромадження капіталу, розвитку виробництва, використання 

прогресивних технологій, новітніх досягнень науки і техніки. 

Але форма об'єднання Німеччини на чолі з Пруссією була реакційною, 

реваншистською та, як засвідчив подальший розвиток подій, небезпечною для 

народів Європи і світової цивілізації. 

 

§ 3. Конституція Німецької імперії 1871 р. 

 

Конституція Німецької імперії, затверджена рейхстагом 14 квітня 1871 р., 

діяла з незначними змінами до початку 1919 р. Загальноімперська конституція 

багато в чому повторювала конституцію Північно-німецького союзу. Панівне 

становище в імперії за Конституцією 1871 р. залишалося за Пруссією, найбільшою 

та наймогутнішою державою союзу. 

Німецька імперія складалася з 25 державних утворень (4 королівства, 6 

великих герцогств, 4 герцогства, 8 князівств, 3 вільні міста) і провінції Ельзас-

Лотарингія (лише 1911 р. дістала статус державно-правової автономії - члена 

федерації). Із великих держав за межами імперії залишалась Австрія. 

Конституція юридично закріпила федеративний територіальний устрій 

Німеччини, в основі якого лежали договірні відносини між королями, князями, 

герцогами. Слід зазначити й таку особливість, як нерівноправне становище союзних 

держав у новій імперії. Особливе місце відводилося Пруссії. Прусський король був 

одночасно німецьким імператором. Він призначав і контролював канцлера, який 
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головував у союзній раді - бундесраті. 

За формою правління Німецька імперія була монархією. Очолював її 

імператор (кайзер), зокрема Вільгельм І (1871-1888 рр.), а потім - його син Фрідріх 

II (1888 р.) та онук Вільгельм II (1888-1918 рр.). Конституція закріпила широкі 

повноваження за імператором, зокрема: 

—представляти інтереси держави у міжнародних відносинах; 

—оголошувати військовий стан у будь-якій частині імперії; 

—командувати армією і флотом; 

—призначати і звільняти з посад вищих цивільних і військових чиновників; 

—скликати, відкривати й закривати засідання рейхстагу та бундесрату; 

—оголошувати війну (за згодою рейхстагу) та укладати мир; 

—призначати імперського канцлера; 

—акредитувати і приймати послів; 

—розробляти й видавати закони, контролювати їх виконання та ін. 

Загальноімперськими законодавчими органами конституція проголосила 

рейхстаг та бундесрат, тобто двопалатний парламент. Рейхстаг обирався на основі 

загального рівного і прямого виборчого права із загалу осіб чоловічої статі (з 25 

років) за таємного голосування, хоч із значними обмеженнями (військові, бідняки, 

жінки не мали виборчих прав). Один депутат обирався від 100 тис. громадян. 

Спершу рейхстаг обирався на три роки, а з 1888 р. — на п'ять років. До 1906 р. 

депутати не отримували ніякої платні та винагороди. Рейхстаг мав право 

законодавчої ініціативи. Законопроект набирав юридичної сили після ухвалення 

бундесратом і підписання канцлером. 

Союзна рада (бундесрат) як верхня законодавча палата була органом 

представництва держав, що входили до союзу, і мала спершу 58 голосів, а згодом - 

61. Бундесрат не обирався, як рейхстаг, а формувався представниками князівств, 

земель, вільних міст. Зокрема, Пруссія мала 17 голосів, Баварія - шість, Саксонія, 

Вюртемберг - по чотири голоси, Баден - три голоси, Ліппе, Любек, Бремен, Гамбург 

- по одному голосу тощо. Головував у союзній раді імперський канцлер. 

Бундесрат мав не тільки законодавчі, а й адміністративні повноваження. Крім 



256 

 

того, в деяких випадках він виступав у ролі імперського суду, зазвичай у справах 

про тяжкі й резонансні злочини, вирішував спори і конфлікти між членами союзу. 

Вищою судовою інстанцією став імперський суд, канцелярія якого перебувала у 

Лейпцигу. 

Для внесення змін до Конституції та прийняття законів достатньо було 

рішення більшості голосів обох палат парламенту. Відхилення законопроекту 

вимагало лише 14 голосів «проти» у вищій союзній раді (право вето), що давало 

Пруссії (мала 17 голосів) особливі права і свідчило про її привілейоване становище 

в Німецькій імперії. Крім того, після прийняття Конституції на всю територію 

імперії поширювалося прусське військове законодавство (регламенти, інструкції, 

рескрипти). 

Конституція закріпила пріоритет імперських законів над законами суб'єктів 

союзу, що ставило надійний бар'єр сепаратизмові та роздрібненості, сприяло 

консолідації німецьких земель в єдину федеративну державу. Кожний німець за 

конституційним обов'язком безпосередньо підлягав військовій повинності. 

Виконавча влада в Німецькій імперії зосереджувалася в руках канцлера, який 

підпорядковувався лише кайзерові. Відомство канцлера виконувало також функції 

міністерства іноземних справ, міністерства торгівлі й фінансів, керувало провінцією 

Ельзас-Лотарингія та ін. Особливістю виконавчої влади в Німеччині була фактична 

відсутність загальноприйнятої системи міністерств. Протягом 1870-х рр. у 

Німецькій імперії виникли органи державного управління, зокрема Міністерство 

іноземних справ (1871 р.), Міністерство імперських залізниць (1873 р.), 

Міністерство юстиції (1877 р.), Міністерство внутрішніх справ (1879 р.). 

Вся структура органів державної влади та управління Німеччини виражала 

інтереси прусського юнкерства і великої ліберальної буржуазії, мілітаристських 

поліцейських сил і потужно впливала на політику держави і законодавство. 

 

§ 4. Розвиток права 

 

Система права об'єднаної Німеччини формувалася на базі правових актів 
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суб'єктів імперії, зокрема звичаєвого права і законів Пруссії (Земельний кодекс 1794 

р.), Саксонії (Цивільний кодекс 1863 р.), Баварії (Кримінальний кодекс 1813 р.), 

Ганноверу (Цивільний процесуальний кодекс 1850 р.) та ін. Важливу роль у 

становленні національної правової системи Німецької імперії відіграли також 

кодекси Франції початку XIX ст. (Цивільний кодекс 1804 р., Кримінальний кодекс 

1810 р. та ін.). Однак формування національного права Німецької імперії 

відбувалося здебільшого на основі багатої історії власного законодавства та його 

кодифікації. 

Об'єднання Німецької імперії дало новий імпульс для поступового процесу 

підготування і видання нових загальнонімецьких законів з окремих галузей права, 

зокрема кримінального кодексу, цивільного кодексу та ін. 

Кримінальний кодекс 1871 р. (далі - КК) задекларував єдине кримінальне 

право на всій території Німецької імперії, подолавши правовий партикуляризм 

періоду феодальної роздробленості. Основними джерелами права КК були 

«Кароліна» 1532 р., Баварський кримінальний кодекс 1813 р., Прусський 

кримінальний кодекс 1851 р. та, безперечно, французька доктрина. 

КК складався з трьох частин. Перша частина висвітлювала загальні 

положення кримінального права, зокрема принципи розмежування протиправних 

діянь, поняття злочину, проступку, поліцейського правопорушення, визначала 

юридичну відповідальність за вчинені правопорушення. Друга частина містила такі 

загальні питання кримінального права, як форми співучасті, стадії вчинення 

злочину, обставини, які пом'якшують чи обтяжують кримінальну відповідальність, 

та ін. Третя (особлива частина) фактично закріплювала інститути кримінального 

права про різні види злочинів, зокрема проти держави і влади, проти релігії та 

церкви, проти власності, проти особи, проти правопорядку, проти правосуддя, 

проти порядку управління та ін. Кримінально-правові норми забороняли злочинні 

діяння під загрозою застосування кримінального покарання до осіб, які їх учинять. 

Система покарань передбачала смертну кару (відрубування голови), ув'язнення в 

тюрму (до 10 років), фортецю або виправний робітній будинок, конфіскацію майна, 

обмеження в правах, штраф та ін. Кримінальним покаранням підлягали тільки ті 
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протиправні суспільно небезпечні діяння, які були заборонені законом на момент 

учинення злочину. 

Основною метою кримінального покарання було залякування, а також власне 

покарання злочинців і тимчасова ізоляція їх від суспільства. 

Отже, Кримінальний кодекс 1871 р. відповідав принципам і концепціям 

буржуазного кримінального права, задекларував формально-демократичні принципи 

законності, започаткував процес становлення рецептованої французької моделі 

континентальної системи права в об'єднаній Німеччині. 

У Німецькій імперії склалася практика послідовного поділу права на приватне 

і публічне. Історично приватне право більше рецептувало римське. 

Цивільний кодекс (далі - ЦК), прийнятий 1896 р., набув чинності 1 січня 

1900 р. Складався з п'яти книг (2885 параграфів). То були: 1) загальна частина; 2) 

зобов'язальне право; 3) право власності (речове право); 4) сімейне право; 5) спадкове 

право (правонаступництво). 

Загальна частина визначала основні інститути цивільного права, зокрема 

особу, речі, угоди, строки давності, волевиявлення, реалізацію прав, самозахист. 

Кодекс передбачав, що кожна людина з народженням набуває правоздатності. За ЦК 

учасниками цивільних правовідносин виступали фізичні та юридичні особи. Він 

регулював особисті майнові відносини (право власності, сервітути, товарно-грошові 

відносини тощо) та немайнові (захист честі, гідності, життя, здоров'я і т. ін.), 

проголошував формальну рівність учасників цивільних правовідносин. 

Зобов'язальне право було викладене у другій книзі ЦК. Найбільш поширеною 

підставою виникнення зобов'язальних відносин закон визначав договори. У ЦК без 

визначення поняття договору вирізнялися характерні його риси: 

- договір розглядався як правовий зв'язок між сторонами, що 

його уклали; 

- передбачалася свобода договору, тобто сторони були вільними в його 

укладенні, враховуючи звичаї та вимоги справедливості, а також свободу для 

одержання доходів від укладених угод; 

- встановлювалися чіткі та обов'язкові умови його виконання (у письмовій 
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формі); 

- визначалися умови законності укладення договору та ін. 

Умови договорів визначали зміст цивільно-правових зобов'язань. ЦК 

врегульовував понад 20 видів договорів - купівлі-продажу, дарування, міни, оренди, 

найму, позики, послуг та ін. 

Значну групу підстав виникнення зобов'язань становили правопорушення 

(делікт). У цьому випадку виникало право потерпілої сторони на відшкодування 

завданої шкоди та обов'язок винної сторони компенсувати її. Закон передбачав 

положення та умови компенсації завданої майнової та моральної шкоди. 

Третя книга закріплювала право власності. ЦК визначив право власності та 

проголосив її недоторканність, визнав формальну рівність осіб перед законом, 

свободу підприємницької діяльності. Закон поділив усі речі на рухомі та нерухомі. 

Власник майна мав право розпоряджатися та користуватися ним. 

Визнання інституту буржуазної власності як основи суспільних відносин 

означало перемогу буржуазних принципів над феодальними, сприяло зміцненню 

централізованої Німеччини. 

Четверта книга містила норми сімейного права. Законною формою шлюбу 

визнавався цивільний шлюб. Церковний шлюб реєструвався лише після цивільного. 

Для укладення шлюбу була необхідною взаємна згода осіб, які одружуються. 

Шлюбний вік установлювався для жінок — 16 років, для чоловіків - 21 рік. Закон 

передбачав обов'язкову згоду батьків на шлюб неповнолітніх. 

ЦК забороняв укладення шлюбу між особами, з яких хоча б одна перебувала в 

іншому нерозірваному шлюбі; між близькими родичами, а також не дозволялося 

жінкам вступати в новий шлюб протягом 300 днів після припинення першого 

шлюбу. Закон передбачав також умови припинення шлюбу, зокрема: грубе пору-

шення шлюбних обов'язків подружжям, тяжка хвороба, посягання на життя одного з 

подружжя та ін. 

Майнові відносини визначалися шлюбною угодою, в якій закріплювалися 

майнові права та обов'язки. Закон передбачав збереження права власності подружжя 

на роздільне майно за відсутності шлюбного договору та пріоритет батька у 
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вирішенні сімейних справ, адже основним обов'язком жінки було ведення 

домашнього господарства. Правовідносини між батьками й дітьми, взаємні права та 

обов'язки дітей і батьків базувалися на верховенстві батька в сім'ї та походженні 

дітей. 

П'ята книга містила спадкове право. Інститут спадкового права було 

рецептовано з римського цивільного права. ЦК передбачав два види спадкування: 

спадкування за законом і спадкування за заповітом. До складу спадщини належали 

не тільки земельна ділянка, будинок чи особисте майно (папери), а й право власності 

на ці об'єкти, окремі права та обов'язки померлого. Закон закріплював коло 

спадкоємців (близькі та далекі родичі) у разі спадкування за законом. З метою 

охорони законних інтересів спадкоємців обмежувалася частка спадщини в заповіті. 

Прийняття спадщини за законом або за заповітом передбачало не вибіркове 

правонаступництво, тобто перехід деяких прав чи окремих обов'язків, а комплекс 

активів і пасивів. 

Отож, Цивільний кодекс 1896 р. покінчив із партикуляризмом німецького 

цивільного права епохи феодалізму, закріпив буржуазні принципи цивільного права, 

завершив процес формування нової єдиної континентальної системи права 

Німеччини. 

 

Контрольні питання по темі 

 

1. Які причини розпаду "Священної римської імперії германської нації"? 

2. Яку форму держаного устрою закріпила Конституція Німецької імперії 1871 

р.? 

3. Охарактеризуйте систему державного устрою, передбаченого Конституцією 

Німецької імперії 1871 року? 

4. Яку класифікацію злочинів передбачено Кримінальним кодексом Німеччини     

1871 р.? 

5. Які нові форми договорів було закріплено Німецьким цивільним Уложенням     

1900 р.? 
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Розділ 12 

ДЕРЖАВА І ПРАВО РОСІЇ У ХІХ СТ. 

 

§ 1.  Суспільний лад Російської імперії у першій половині XIX ст. 

 

На початку ХІХ ст. у Російській імперії відбувалися формаційні зміни:   

феодальні  відносини  поступово переростали  у капіталістичні. 

 Розвиток буржуазних відносин в економіці впливав на соціальну структуру 

суспільства. Замість колишніх основних соціальних станів  – дворян, поміщиків, 

залежного селянства, поступово формуються основні класи буржуазного 

суспільства — капіталісти й наймані робітники, буржуазія і пролетаріат. 

Формування нових класів відбувалося за рахунок розкладання старих. Буржуазія 

утворювалася  головним чином з купецтва і верхівки селянства, що зуміли тим або 

іншим шляхом розбагатіти. Такі селяни, відпускалися паном на оброк, 

збагачувалися й приносили  йому значно більшу користь ніж ті, які працювали на 

ріллі.  

Пролетаріат формувався із ремісників і міських низів, проте головним 

джерелом його поповнення було також селянство. Поміщики переважно 

нечорноземних губерній відпускали своїх селян на заробітки за умови сплати ними 

оброку. Такі селяни потрапляли до фабрик і заводів, де експлуатувалися як наймані 

робітники. 

Формування нових  класів суспільства породжувало  принципово нові класові 

антагонізми, а саме боротьбу праці з капіталом. У 1830-1840 рр. виник робітничий 

рух. Царизм вимушений був враховувати цей чинник. У 1835 і 1845 рр.  було 

оприлюднено перші закони про працю, спрямовані на захист  елементарних прав 

робітників.  

Водночас поділ суспільства на стани залишався непорушним. Посилювалась 

замкненість дворянства. У 1810 р. імператор Олександр I дозволив верхівці 

купецтва набувати у казни населені землі, зазначивши, що це не надаватиме 

покупцеві жодних дворянських прав. За імператора Миколи I застосовувались  
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заходи для того,  щоб ускладнити набуття дворянства по службі. У 1845 р.  різко 

підвищили вимоги до державних службовців, які претендували на отримання 

титулу дворянина. Для набуття родового дворянства відтепер потрібно було 

дослужитися до штаб-офіцерського звання в армії або до 5-го класу на штатській 

службі. Серед дворян встановлювалося нерівноправність на користь найбагатших 

поміщиків. У 1831 р. було запроваджено порядок, згідно якого брати пряму участь у 

дворянських виборах могли лише великі землевласники й власники селян,  інші  

голосували  непрямим шляхом. У другій  чверті  XIX  ст.  нараховувалося  понад 

250 тис. дворян,  з яких біля 150 тис. не  володіли  селянами, а понад 100 тис. — 

самі займалися землеробством. Проте  клас буржуазії, що постійно зростав,  

отримав невеличку поступку.  У 1832 р. у містах  запровадили новий стан —  

почесне громадянство. Почесні громадяни не сплачували податку і за своїм 

статусом були наближені до дворянства.  

Економічний розвиток країни та  селянський рух примусили самодержавство  

зробити деякі кроки щодо послаблення кріпацтва. У 1803 р. був ухвалений  Указ 

про вільних хліборобів, у 1842 р.  поміщикам  дозволили  надавати  землі селянам за 

певні повинності, у 1848 р. селянам  дозволили набувати нерухоме майно.   

Зазначені заходи суттєво не вплинули на покращення  правового стану селян.   У  

законодавстві  про селянство  лише випробувалися інститути,  що  згодом  були 

застосовані у селянській реформі 1861 р. (викуп земель, «зобов’язальний  стан» та 

ін.). 

 Розподіл суспільства Російської імперії на класи та стани доповнювався  

етнічним поділом. Іноземні феодали і феодальнозалежне  населення приєднаних до 

Росії територій входили до відповідних станів російського суспільства. У XIX ст., 

як і раніше, на державну службу приймали осіб незалежно від їх національної 

належності. У формулярних списках чиновників графа про національність була 

відсутня. 

Інтереси іноземних феодалів розходилися з інтересами російського дворянства,  

що породжувало прояви національного невдоволення. В свою чергу, 
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самодержавство намагалося проводити  гнучку політику щодо іноземних феодалів, 

з метою привернути  їх на свій бік. 

 

§ 2. Декабристський рух. Програми Південного і Північного товариств 

 

Російська буржуазія першої половини XIX ст., яка зростала кількісно й весь час 

збагачувалася,  не являла собою  політичної сили, тому що  не претендувала на 

політичну владу. Першими підбурювачами державного спокою у Російській імперії 

стали дворянські революціонери-декабристи, а згодом - революційні демократи-

різночинці. 

Внаслідок війни з Наполеоном 1812 р. та закордонних походів російської армії 

1813-1815 рр. передова дворянська молодь познайомилась з демократичними 

ідеями Європи, породженими французькою революцією.  

 В умовах суспільного невдоволення, серед офіцерської молоді, що 

повернулась із закордонних походів, у 1816 р. виникла перша декабристська 

організація – Союз порятунку. Її члени мали на  меті ліквідувати кріпацтво й 

запровадити у державі конституцію. У 1818 р.  товариство було перетворено на 

Союз благоденства. Проте поміркована позиція Союзу не задовольняла радикально 

налаштованих його членів, що  призвело до  розпуску Союзу у 1821 р. 

Майже одночасно у 1821 р.  виникли два нових товариства: Південне в Україні 

та  Північне у Петербурзі. Обидва товариства розробили власні плани перебудови 

державного та суспільного устрою Російської імперії. 

 Південне товариство очолив полковник Павло Пестель. Декілька років він 

працював над проектом своєї конституції, яку назвав «Руською правдою» на честь  

пам’ятки законодавства часів Київської Русі. Пестель вважав, що у Російській 

імперії необхідно здійснити революцію  й встановити диктатуру тимчасового 

верховного правління, яка  б захистила країну від «народних міжусобиць».   

Конституція Пестеля мала стати наказом революційному керівництву під час 

перевороту. За нею  тимчасовий революційний уряд  мав проголосити  Росію 

республікою, знищити стани й провести  підготовку до запровадження 
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представницького устрою. Проголосити  незалежність Польщі. 

 Рішуче знищувалося кріпацтво. Селяни мали звільніться від кріпацтва з 

наділенням їх землею.  За проектом, у кожній волості земля, що оброблялася,   

ділилася  на дві частини: суспільну і приватну. Перша частина розподілялася між 

тими, хто бажав займатися землеробством й виробляти «необхідний продукт». Її не 

можна було продавати та купувати. Землю можна було придбати лише з другої 

частини земельного фонду. Суспільний  земельний фонд пропонувалося утворити за 

рахунок конфіскації половини поміщицьких угідь. За конфісковану землю поміщики 

повинні були отримати гроші від держави. Під час перехідного періоду, Пестель 

передбачав деякі види селянських робіт на поміщика. Таким чином, поміщицьке 

землеволодіння частково зберігалося.  

 У кожній волості передбачалася наявність банків та ломбардів, які б надавали 

селянам позику для улаштування господарства. 

 Пестель заперечував самодержавство й тиранію. Усі стани в державі 

знищувались, «усі люди у державі мали складати тільки один стан, який називався 

громадянським». Проголошувалась рівність усіх перед законом та право кожного 

громадянина брати участь у державних справах. 

 Знищенню підлягали гільдії, цехи та військові поселення. 

 За проектом конституції, повнолітніми вважалися громадяни, які досягли 20 

років. Усі повнолітні громадяни чоловічої статі  отримували виборчі права (жінки 

таких прав не мали). Пестель був прихильником єдиної республіки з сильною 

централізованою владою, заперечував федеративний устрій. 

 Республіка Пестеля поділялася на губернії та області, які, в свою чергу, 

ділилися на повіти, а повіти – на волості. Передбачалося створити місцеві органи 

влади. У кожній волості щорічно мали відбуватися загальні волосні збори усіх 

жителів – земські народні збори, на яких обирали б депутатів у різноманітні 

«помісні зібрання»: волосне, повітове, окружне або губернське. До цих органів 

влади вибори були прямими. Помісне волосне зібрання  мав очолити виборний 

«волосний голова», повітове та губернське – «виборні посадники». Окружні помісні 

зібрання повинні були обирати представників до вищого законодавчого органу 
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влади – Народного віче. 

 Народне віче мало бути однопалатним.  Передбачалося, що до нього увійдуть 

представники народу, обрані терміном на 5 років.  Народне віче розпуску не 

підлягало. Виконавча влада доручалась Державній думі. 

 Державна дума мала складатися із 5 членів,  обраних   Народним вічем 

терміном на 5 років. Крім законодавчої та виконавчої влади, Пестель виділяв  

наглядову владу, яка б стежила за неухильним виконанням конституції в державі, а 

також контролювала межі  діяльності законодавчої та виконавчої влади. 

 Конституція Пестеля проголошувала буржуазні принципи: право власності, 

свободу діяльності, віросповідання та книгодрукування.  

 Водночас,  Пестель мав своєрідні погляди на національне питання. Він не 

визнавав за іншими національностями права відокремлення від Російської імперії.  

Усі народи, що населяли Росію, мали злитися в єдиний російський народ і втратити 

свої національні особливості. 

 Таким чином, конституційний проект Пестеля «Руська правда» був 

революційним проектом буржуазного перевлаштування кріпосної Росії. Він 

передбачав знищення кріпосного права й самодержавства, замість відсталої 

абсолютистської  держави стверджував республіку. Це був найрадикальніший 

проект серед створених революціонерами-дворянами.  

 На відміну від «Руської правди» проект конституції капітана Генерального 

штаба Микити Муравйова, який обговорювало Північне товариство, лише деяким 

чином обмежував самодержавство. Муравйов схилявся до ідеї проголошення 

конституційної монархії.  За проектом цієї конституції передбачалося знищення 

кріпацтва. Проте селян звільняли майже без землі. Їм мали  надати присадибні 

ділянки, а також по дві десятини землі на двір у порядку общинного володіння. 

Ліквідувалися військові поселення. Військові поселенці мали перейти на положення 

казенних селян. Земля військових поселень передавалася у спільну селянську 

власність. Удільні землі, на прибуток з яких утримувалися члени дому Романових, 

підлягали конфіскації і також передавались у володіння селян. Скасовувались стани. 

Всі назви станових груп анулювалися і замінювалися назвою «громадянин» або 
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«росіянин». Термін «росіянин» за проектом конституції Муравйова не вказував  

безпосередньо на національність,  а означав громадянина Російської держави. Усі 

громадяни мали стати рівними перед законом. Стверджувались буржуазні свободи. 

Значне місце відводилось поняттю  Батьківщини та її захисту. 

 За проектом конституції запроваджувався високий майновий ценз.  У 

політичному житті країни мали право брати участь тільки земельні власники або 

володарі капіталу. Жінкам виборче право не надавалося. Для громадян Росії 

запроваджувалися освітній ценз та  ценз осілості: кочівники не мали виборчого 

права. Селянам надавалося тільки право обрання  волосного старшини. 

За формою державного устрою Росія ставала федерацією: поділялася на 

федеративні одиниці, які Муравйов назвав державами. Столицею федерації повинен 

був стати Нижній Новгород. До складу федерації мали увійти 15 держав, кожна з  

власною столицею.  

 За проектом конституції відбувався поділ влади на три гілки: законодавчу, 

виконавчу та судову. Виконавча влада уособлювалася в особі імператора, який 

очолював державний  уряд. Він також був головнокомандувачем військами, проте 

не мав права оголошувати війну або укладати мир. Не міг залишити територію 

імперії, бо втрачав імператорський сан. 

Верховним органом законодавчої влади ставало двопалатне Народне віче.  

Верхня палата мала назву – Верховна дума, нижня – Палата народних 

представників. 

 До Палати народних представників мали обиратися терміном на два роки 450  

громадян держав.  До Верховної думи – 42.  Крім основної, законодавчої роботи, до 

компетенції Верховної думи  належав суд над міністрами, верховними суддями та 

іншими сановниками у випадку звинувачення їх народними представниками. Разом 

з імператором дума мала укладати мирні договори,  призначати верховних суддів, 

головнокомандувачів сухопутними й морськими силами, корпусних командирів, 

начальників ескадр і генерал-прокурора. 

Будь-який законопроект планувалося  читати тричі у кожній з палат.  У разі 

ухвалення законопроекту  обома палатами, його подавали на підпис імператору,  
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після чого він набував силу закону. Імператор міг повернути законопроект із своїми 

зауваженнями до палат на доопрацювання. Тоді законопроект обговорювався вдруге 

і у випадку його ухвалення обома палатами одержував силу закону без згоди 

імператора.  Таким чином, імператор міг відкласти ухвалення закону, але не міг 

самовільно його відхилити. 

У кожній із держав федерації  законодавча влада мала належати законодавчим 

зборам, що складалися з двох палат – палати виборних і Державної думи.  

 Члени Південного і Північного товариств намагалися спрямувати свої зусилля 

на розробку спільної ідеологічної платформи, єдиного плану дій. Повстання було 

заплановане на літо 1826 р. Проте історичні події змусили декабристів    виступити 

проти самодержавства й кріпацтва  раніше запланованого  терміну. 

1 грудня (19 листопада) 1825 р. помер імператор Олександр І. Керівники 

Північного товариства вирішили скористатися міжцарюванням, яке викликало 

розгубленість уряду.  Виступ призначили на день присяги новому імператору 

Миколі І, тобто на 26  (14) грудня 1825 р. План військового перевороту передбачав 

захоплення Зимового палацу та Петропавловської фортеці. Полки повстанців мали 

оточити Сенат і примусити його опублікувати «Маніфест до російського народу», в 

якому проголошувалися знищення самодержавства і скасування кріпацтва. 

Унаслідок поганої організації та неузгодженості дій збройний виступ у Санкт-

Петербурзі зазнав поразки. 

На початку січня 1826 р. поблизу Білої Церкви було розгромлено другу спробу 

перевороту –  заколот Чернігівського полка, організованого членами Південного 

товариства. 

Імператор жорстоко розправився з повсталими. П’ятеро декабристів  – Павло 

Пестель, Кіндратій Рилєєв, Сергій Муравйов-Апостол, Михайло Бестужев-Рюмін і 

Петро Каховський були страчені, понад сто заслані на каторжні роботи  до Сибіру,  

відправлені на Кавказ на війну з горцями. 

Проте повстання декабристів мало величезний вплив на розвиток визвольного 

руху в Російській імперії. 
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§ 3. Зміни державного механізму 

 

Дореформений період  у розвитку Російської імперії  (з початку XIX ст. до 1861 

р.) характеризується апогеєм абсолютизму. Особливо за часів царювання Миколи I. 

Уся влада належала імператору всеросійському. В Основних законах, що 

відкривали Звід законів Російської імперії, ідея самодержавства була 

сформульована чітко і безапеляційно: «Імператор Російський є монарх 

самодержавний і необмежений. Підкорятися верховній його владі не тільки за 

страх, але і за совість сам Бог повеліває». Самодержавство обґрунтовувалось 

божественним походженням. Разом із тим з'являється нова ідея — законності влади 

монарха. 

Імператор прагнув особисто втручатися навіть у дрібниці державного 

управління. Проте цар не міг обійтися без державних органів, які б впроваджували  

його бажання та політику в життя. Російський посол у Лондоні граф Семен  

Воронцов у 1801 р. писав у приватному листі: «Країна величезна для того, щоб 

государ, будь він хоч другим Петром Великим, міг все робити сам при існуючій 

формі правління без конституції, без твердих законів, без незмінних і незалежних 

судів». 

Розмови про конституцію велися  ще за часів  імператора Олександра I 

(старший брат Миколи І). Навіть було розроблено два конституційні проекти — 

Михайла  Сперанського, а пізніше — Миколи Новосільцева. І хоча ці проекти 

захищали підвалини самодержавства,  вони так і не були втілені у життя.  

Вдовольняючись відсутністю конституції, російські імператори спрямовували 

свої зусилля на вдосконалення державного апарату та його пристосування  до 

потреб нового часу.  

Незначні зміни в державному устрої Російської імперії здійснив імператор 

Олександр І. Проект вдосконалення  державного механізму він доручив розробити 

М. Сперанському. Останній запропонував створити представницький орган — 

Державну думу, яка б мала законодорадчі прерогативи й  обиралася  власниками 
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нерухомості. Одночасно  передбачалося створити суто чиновницьку Державну раду, 

на яку  також покладалися  законодорадчі й  адміністративні  обов’язки. Ідею 

Державної думи імператор рішуче відхилив, оскільки вбачав у ній спробу 

обмеження самодержавної влади. Державну раду було створено у 1810 р.  

Державна рада   розглядала усі законопроекти, а найважливіші з  них  

розробляла  безпосередньо. В «Утворенні Державної ради» підкреслювалось, що 

жоден проект не міг  стати законом без затвердження його імператором. На 

Державну раду покладалися також обов’язки   фінансового управління.  

Державна рада складалася із загальних зборів і чотирьох департаментів:  

законів,  справ військових, справ цивільних і духовних та державної економії. 

Очолював  Державну раду імператор.  Він міг доручити функцію головуючого 

одному з членів Ради, тому імператор сам жодного разу в Раді не головував. 

На початку свого правління, у 1802 р., Олександр I запровадив нові органи  

галузевого управління - міністерства: закордонних справ, військове, фінансове, 

юстиції та ін. Порядок їх роботи було закріплено у 1811 р. «Загальним заснуванням 

міністерств».  

Головна відмінність міністерств від колегій полягала у принципі 

єдиноначальства.  Міністр  відповідав за керівництво довіреної йому галузі 

управління і наділявся усіма повноваженнями для здійснення такого завдання. При 

міністрові  існував  колегіальний орган — рада міністра. Проте він не був навіть 

дорадчим, а  лише допоміжним органом, до якого з департаментів надсилалися усі 

матеріали, що подавалися міністру на підпис. 

Одночасно з міністерствами було створено Комітет міністрів – дорадчий орган 

при імператорові. Щоправда, положення про нього побачило світ лише десять років 

потому, в 1812 р. Комітет міністрів виконував міжвідомчі та надвідомчі функції, 

тобто  вирішував питання, які стосувалися  кількох міністерств або  перевищували 

компетенцію міністра. Крім того, Комітет міністрів мав  власні повноваження – 

здійснював  нагляд за губернаторами та губернськими правліннями. До складу 

Комітету міністрів входили голови департаментів Державної ради, міністри, 

керівники відомств, державний секретар. 
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Абсолютистський порядок управління Російською імперією уособлювала  така 

установа, як  Власна  його імператорської величності канцелярія. За Миколи I 

вона фактично стояла над усім апаратом управління. Таким чином, долю держави 

вирішувала невеличка група людей, які безпосередньо підпорядковувалися цареві. 

За Миколи I канцелярія мала шість відділень, повноваження  яких  майже не 

відрізнялися від повноважень міністерств.  

Друге відділення імператорської канцелярії  провело величезну роботу щодо 

систематизації законодавства Росії. Третє відділення вело боротьбу з 

революційними та прогресивними настроями у суспільстві. Йому 

підпорядковувався корпус жандармів, шефом якого вважали начальника III 

відділення. Всю країну було поділено на жандармські округи. 

Таємна поліція діяла і до Миколи І. По  сходженні на престол Олександра I, 

він скасував таємну експедицію, що існувала з XVIII ст. Проте у 1805 р. було 

створено Тимчасовий комітет вищої поліції для нагляду за громадською думкою, 

який згодом став Комітетом громадської безпеки. До його обов'язків належала і 

перлюстрація приватних листів. Наприкінці царювання Олександр I запровадив 

органи політичного нагляду  в армії. 

Місцеве управління не зазнало суттєвих змін. Губернії очолювали 

губернатори, групи губерній на околицях імперії очолювали генерал-губернатори. 

На чолі повітів були капітан-ісправники. Свої функції вони виконували разом  з 

нижніми земськими судами, що були не судовими, а поліцейськими органами. 

Повіти поділяли на стани. Для управління казенними селянами було створено 

волості.  Волості очолювали волосні правління,  до яких належали волосні голови, 

старости та писарі. 

 Судова система залишалася складною та громіздкою. Поширеними явищами у 

судах були  тяганина та хабарництво. За Павла I було трохи спрощено структуру 

станових судів, створену єкатерининським «Уставом для управління губерній». 

Скасували верхню ланку трьох станових судів: верхній  земський суд, губернський 

магістрат, верхню розправу. Нижня ланка станових судів — повітовий суд, 

городовий магістрат, нижня розправа — замкнулася безпосередньо на губернській 
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судовій палаті. Чиновництво судових органів і всього державного апарату 

характеризувалося низьким освітнім рівнем. Тому, у 1809 р. за ініціативою М.  

Сперанського було висунуто вимогу наявності певної освіти для просування по 

службі. За Олександра I розширили мережу учбових закладів, у тому числі й 

університетів. Проте бажаних  результатів цей захід  не дав. 

У державному механізмі спостерігались кількісне зростання чиновництва та 

бюрократія. Це вимагало величезних коштів, як і зовнішня політика Російської 

імперії, спрямована на захоплення нових територій. Держава вишукувала кошти 

випробуваним способом - підвищенням податків. У 1810-1812 рр. вони зросли 

більш ніж удвічі. 

Численні війни першої половини XIX ст. призвели до збільшення складу армії 

та спроби  її  самозабезпечення. Найпомітнішою подією в історії збройних сил 

цього періоду стало створення військових поселень.  Проте заощадити на 

утриманні армії не вдалося. Спроби провести економію  за рахунок зменшення 

асигнувань на військових поселенців викликали масові хвилювання. Повстання 

військових поселенців відбувались  також через зловживання начальників та утиски 

з боку командирів.  

Військові поселення поступово перетворилися на підсобні господарства. 

Солдатів, що працювали у них, звільняли від стройової служби та зобов’язували 

забезпечувати продукцією, яку вони  виробляли,  певні воїнські частини. На кінець 

даного періоду, ці поселення були повністю скасовані. 

У першій половині XIX ст. відбулися зміни західного, південного  та  південно-

східного кордонів Росії. Внаслідок загарбницької зовнішньої політики  Російської 

імперії,  її  територія збільшилася приблизно на 20%, а населення досягло 70 млн.  

Розпочата у 1808 р. війна Росії  зі Швецією завершилася у 1809 р. підписанням 

миру у Фрідріхсгамі, за яким  до Росії відійшла Фінляндія. Після війни з 

Туреччиною, яка завершилась у в травні 1812 р. Бухарестським договором, до Росії 

відійшли Бессарабія і ділянка Чорноморського узбережжя  Кавказу з містом Сухумі. 

Проте приєднання Бессарабії не призвело до возз’єднання  в її межах молдавського 

народу: частина його залишалась за р. Прут.  
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За рішенням Віденського конгресу, що ознаменував перемогу над Наполеоном, 

значна частина Герцогства Варшавського, створеного французьким імператором з  

відібраних у Пруссії польських земель, також була передана  Росії. Ще раніше, за 

Тильзитським договором Олександра I з Наполеоном, від Пруссії  до Росії відійшла 

польська Білостокська область. 

Розширилися межі Російської імперії і на Кавказі. На початку XIX до Росії були 

приєднані   Грузія,   Північний Азербайджан,  Єреванське і Нахічеванське  ханства, 

з яких створили Вірменську область. У першій половині XIX ст. до складу 

Російської імперії увійшов  Казахстан. 

Приєднані землі інкорпорувалися. Проте, існували райони, що  мали особливий 

правовий статус. Так,  широкого  самоврядування у складі Російської імперії набула 

Фінляндія.  

На сході і південному сході Російської  імперії запроваджувалась   політика 

спрямована на знищення державних утворень. Після приєднання Закавказзя до 

складу Російської імперії, державність, що тут існувала, поступово скасували. У 

1801-1802 рр. було ліквідовано Карталіно-Кахетинське царство,  з його території 

утворено Грузинську губернію.  Державність у Північному Азербайджані також  не 

збереглася.  Після входження до складу Росії, його територію було поділено на 

провінції, а останні - на магали.   

Таким чином, у формуванні державної єдності Російської імперії 

спостерігалися дві взаємопов'язані тенденції:  тенденція до ускладнення, зумовлена 

розширенням території імперії; і тенденція до спрощення, обумовлена політикою 

царизму на зміцнення централізації, одноманітності та русифікації національних 

околиць. При цьому архаїчні, суто феодальні форми державної єдності 

(сюзеренітет-васалітет, особиста унія) замінювалися на притаманні буржуазній 

державі стосунки адміністративної інкорпорації й унітаризму, хоча процес цей і не 

було доведено до кінця. 
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§ 4. Систематизація російського законодавства 

 

Консерватизм і реакційність політичної надбудови Російської імперії першої 

половини XIX ст. визначили особливості російської правової системи. Зміни в праві 

робилися лише для того, щоб відстояти засади феодалізму та абсолютистські 

порядки.  

Останньою універсальною систематизованою збіркою законів, що охоплювала 

майже усі галузі російського права, було Соборне Уложення 1649 р. У XVIII ст. 

неодноразово здійснювались  спроби створення нового Уложення. Проте вони не 

мали успіху. 

Олександр I у 1801 р. заснував десяту за рахунком комісію зі складання законів. 

Її очолив  Петро Завадовський.  Комісія провела значну підготовчу роботу. Проте 

по-справжньому розгорнути і завершити систематизацію російського законодавства 

вдалося лише Миколі I.  

На діяльності комісій відбивались суперечності,  в основі яких було питання 

про доцільність існування кріпосного права, тобто самого феодалізму. Так було і з 

останньою, десятою комісією. Коли «головний виконавець робіт» комісії Г.  

Розенкампф запропонував здійснити перегляд законодавства про селянство, він 

натрапив на різку відсіч Олександра I. 

Микола І також дав настанову не вносити змін у право, а лише привести у 

порядок існуючі норми. Імператор особисто спостерігав за впровадженням у життя 

цієї директиви.  Тому Кодифікаційну комісію  створили не при Державній раді, яка 

готувала законопроекти, а перетворили у II відділення Власної його величності 

канцелярії. Коли було підготовлено Звід законів, імператор заснував сім 

ревізійних комісій з метою перевірки тотожності Зводу існуючому законодавству. 

Перевірка полегшувалася тим, що кожна стаття Зводу мала посилання на джерело 

— відповідний акт в Повному зібранні законів, з датою та номером. 

Успіху роботи Кодифікаційної комісії сприяв і суб'єктивний чинник: її 

фактично очолив М. Сперанський - відомий юрист, людина надзвичайної 

працездатності. Вперше його  залучили до кодифікаційних робіт  у 1808-1809 рр. 
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Микола I неохоче погодився на кандидатуру Сперанського, оскільки був знайомий з 

його ліберальними поглядами. Тому  II відділення очолив  вихователь Миколи І 

Балуг’янський. Втім, Сперанський цілковито прийняв настанови Миколи I та діяв 

на їх підставі. 

Сперанський  організував роботу поетапно. Він запропонував зібрати усі 

закони, видані з часу ухвалення Соборного Уложення 1649 р.,  систематизувати  та 

на їх основі створити нове Уложення. Робота розгорнулася саме в такий 

послідовності.  

Спочатку розпочалася підготовка Повного зібрання  законів (ПЗЗ), що увібрало 

у хронологічному порядку нормативні матеріали від Соборного Уложення 1649 р. 

до початку царювання Миколи I. Таких актів набралося понад 50 тис. Вони склали 

46  томів. Згодом ПЗЗ доповнювали поточним законодавством. Як наслідок,  

з'явилося друге Повне зібрання законів Російської імперії, що охоплювало 

законодавство до 1881 р., і третє, до якого увійшли закони з березня вказаного року. 

Проте не всі закони було включено до ПЗЗ. Деякі акти кодифікаторам не 

вдалося віднайти. Річ у тому, що державні архіви Росії перебували у поганому стані. 

У жодному з них не було навіть повного реєстру існуючих законів. У деяких 

випадках окремі акти свідомо не вносилися до ПЗЗ. Насамперед, документи 

зовнішньополітичного характеру, які зберігали оперативну таємність. Не вносилися 

також закони, видані з обставин надзвичайної важливості; приватні справи, що 

стосувалися окремої персони або містили правила внутрішнього розпорядку 

державних органів. 

Водночас, до Повного зібрання увійшли акти, які не мали характеру законів, 

оскільки власне поняття «закон» в теорії ще не було розроблене. У Повному 

зібранні законів можна знайти акти неюридичного характеру, судові прецеденти. 

По виданні Повного зібрання законів Сперанський розпочав другий етап 

роботи — створення Зводу законів Російської імперії. При його укладанні 

вилучали норми, що вже не діяли,  усували суперечності, проводили редакційну 

обробку тексту. Акти подавали в орфографії XIX ст. Елементи закону, які 

кодифікатор вважав несуттєвими, відкидалися. Так, в «Установі для управління 
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губерній» 1775 р. було знято заголовки статей, що значно скоротило обсяг 

документа. Разом із тим, зник зручний для читача допоміжний  апарат до тексту. 

Через швидкий темп роботи вкрадалися і помилки. Саме так, очевидно, «Коротке 

зображення процесів» і Артикул військовий потрапили під загальну назву 

Військового статуту й були датовані 1716 р. Проте зазначені недоліки  не 

зменшують  історичного значення роботи, яку виконав Сперанський із невеликим 

колективом.  

При створенні Зводу законів М. Сперанський виходив з того, що «Звід є вірним 

зображенням того, що є в законах, але він не є ні доповненням їх, ні тлумаченням». 

Проте, на думку дослідників, Сперанський сам неодноразово формулював нові 

норми, які не спиралися на діючий закон,  особливо у галузі цивільного права. 

У Зводі законів матеріал був розташований за особливою системою, 

розробленою  Сперанським. Якщо ПЗЗ будувався за хронологічним принципом, то 

Звід -  за галузевим. 

У підвалини Зводу було  покладено поділ права на публічне та приватне. Поділ  

походив від західноєвропейських буржуазних концепцій, які в свою чергу, брали 

витоки з римського права. Ці дві групи законів Сперанський  назвав державними і 

цивільними. Працюючи над Зводом, Сперанський вивчив кращі зразки західної 

кодифікації - римський, французький, прусський, австрійський кодекси. Проте не 

скопіював їх, а створив власну оригінальну систему. 

Звід законів Російської імперії вийшов у ХV томах  об’єднаних у 8 книг.  Книга 

1-а переважно містила закони про органи влади, управління і державну службу;  

2-а - статути про повинності; 3-а - статут казенного управління (про податі, мито, 

питний збір та ін.);  4-а - закони про стани; 5-а - цивільне  законодавство;  6-а - 

статути державного впорядкування (статути кредитних установлень, статути 

торгові, про промисловість та ін.); 7-а - статути благочинства (про народне 

продовольство, громадське піклування, лікарську справу тощо); 8-а -  кримінальні 

закони. Законодавець постановив, що структура Зводу повинна залишатися 

незмінною, не зважаючи на вдосконалення окремих законів. Цього принципу 
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дотримувалися протягом дії Зводу, тобто до Жовтневого перевороту 1917 р.  Тільки 

у 1885 р. до Зводу було додано XVI том, який містив процесуальне законодавство. 

Після виходу у світ Зводу законів Сперанський замислив приступити до 

третього етапу систематизації - створення Уложення, яке  б не тільки містило старі 

норми, але й доповнювало їх новими, тобто розвивало право. Але саме цього не 

хотів імператор. 

Таким чином, робота з систематизації права фактично припинилася  на другому 

етапі. Елементом третього етапу можна вважати видання  у 1845 р. Уложення про 

покарання кримінальні і виправні - першого справжнього кримінального кодексу 

Російської імперії. 

Розробка Уложення про покарання тривала спочатку в Міністерстві юстиції, а 

потім у II відділенні імператорської канцелярії. При розробці проекту був 

використаний том XV Зводу законів. Проте автори Уложення не обмежилися 

виключно російським досвідом. Вони також вивчили численні західноєвропейські 

кримінальні кодекси, навіть проекти деяких кодексів. 

Проект Уложення і пояснювальна записка до нього були готові  до 1844 р. 

Після розгляду проекту в Державній раді він був затверджений імператором у 

серпні 1845 р. і введений в дію з 1 травня 1846 р. 

 Уложення про покарання містило  понад  2 тис. статей, які були поділені на 12 

розділів. Таке нагромадження законів можна пояснити  тим, що його укладачам  не 

вдалося позбавитися казуальності, властивій феодальним кримінальним збірникам. 

Законодавці прагнули передбачити різноманітні види злочинів, не покладаючись на 

узагальнюючі формулювання. Частково цьому сприяв низький професійний  рівень 

російських суддів, які не могли розібратися в юридичних абстракціях. Їм потрібно 

було показати склад злочину якомога простіше і наочніше. 

Вперше у російському законодавстві в Уложенні містилася Загальна частина. Її 

функції  виконував перший розділ закону. Уложення  поділяло правопорушення на 

злочини і проступки. Проте межа між ними була дуже нечіткою. У першому розділі 

мова йшла  про вину як підставу відповідальності; про стадії  злочинної діяльності; 

про співучасть; обставини, які пом’якшували або звільняли від відповідальності 
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тощо. Військовослужбовці потрапляли під дію  Військово-карного статуту 1839 р.,  

який  замінив собою Артикул військовий. 

У системі злочинів на першому місці стояли злочини  проти релігії, держави, 

порядку управління, посадові злочини. 

Уложення передбачало складну систему покарань, які поділялася на розряди, 

роди і ступені. Покарання  за злочини і проступки поділялися на кримінальні та 

виправні. До кримінальних відносилися: позбавлення всіх прав стану у поєднанні зі  

стратою, каторгою або засланням. Виправними покараннями вважалися: втрата всіх 

особливих приватних і станових прав і привілеїв у поєднанні із засланням до Сибіру 

або інших місць; ув’язнення у  фортеці, тюрмі, короткочасний арешт та деякі інші. 

Зберігався становий принцип застосування покарань: злочинців ділили на тих, до 

кого можна було застосовувати тілесні покарання, і на тих, до кого вони не 

застосовуються. Передбачалася така міра покарання, як позбавлення станових прав 

і привілеїв. 

Створення Уложення про покарання кримінальні і виправні мало велике 

значення у розвитку кримінального законодавства Російської імперії, хоча й воно 

було перевантажене феодальними принципами.  

Паралельно із систематизацією загальноімперського права було проведено 

роботу щодо інкорпорації  остзейського (прибалтійського) права, яке охороняло 

привілейоване становище місцевих дворян, міщан і духівництва.  

У 1828 р. при II відділенні Власної  його імператорської величності канцелярії 

було створено комісію з систематизації остзейського права. За рішенням Державної 

ради з усього краю збиралися і доставлялися в Сенат стародавні документи, які 

склали 23 величезних пакети. Ці документи на німецькій, латинській, польській, 

шведській  мовах були відправлені з Сенату до зазначеної комісії. Результатом 

роботи кодифікаційної  комісії  стало  видання у 1845 р. перших двох частин Зводу 

місцевих узаконень губерній Остзейських (частина перша - Установи, частина друга 

— Закони про стани). Значно пізніше побачила світ  третя частина - Закони 

цивільні. 
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Таким чином, у першій половині XIX ст. була оформлена система російського 

права, що проіснувала в своїй основі до останніх днів Російської імперії. 

 

§ 5. Буржуазні реформи в Росії у другій половині XIX ст. 

 

Селянська реформа 1861 р. 

У середині XIX ст. в Росії різко загострилася криза кріпосного господарства, 

викликаючи погіршення становища селянства, оскільки поміщики в роки кризи 

вдавалися до посиленої експлуатації. Число виступів проти поміщиків зростало з 

кожним роком. Кримська війна 1853-1856 рр. ще більше ускладнила ситуацію в 

країні. Наявність феодальних виробничих відносин гальмувала розвиток 

капіталістичної промисловості. Зростала кількість підприємств, але кріпосне право 

не давало можливості створити резерв робочої сили. Росія дедалі більше відставала 

від європейських країн за кількістю і якістю виготовленої продукції. Криза охопила і 

промисловість, і сільське господарство, і соціальні відносини.  

До 1859 р. у Росії виникла революційна ситуація. Селянські повстання, які 

набирали сили з року в рік, прискорили прийняття імператором Олександром II 

рішення про необхідність скасування кріпосного права «згори», доки селяни не 

звільнилися «знизу». 

Спершу було створено Таємний комітет із селянських справ. Його очолив шеф 

жандармів А. Орлов. За рік комітет було перейменовано на Головний комітет із 

селянських справ, якому підпорядковувалися губернські дворянські комітети. До 

кінця 1859 р. таких було вже 50. У кожному комітеті для здійснення контролю було 

по два представники від уряду. 

19 лютого 1861 цар Олександр ІІ підписав маніфест та низку законів про 

скасування кріпосного права,  у яких регламентувалися порядок і умови звільнення 

селян: Загальне положення про селян, які вийшли з кріпосної залежності; 

Положення про викуп селянами, які вийшли з кріпосної залежності, їх присадибної 

осілості та ін.  

Згідно з цими документами селяни ставали суб'єктами права. Найбільш тяжкі 
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станові обмеження були ліквідовані. Селяни отримали право без дозволу поміщика 

займатися ремеслом і торгівлею, змінювати місце проживання, купувати рухому й 

нерухому власність, укладати угоди, вступати до навчальних закладів і на службу, 

змінювати соціальний стан тощо. Поміщики вже не могли продавати й купувати 

селян, втручатися у їхні сімейні справи. 

Але землю селяни мали викупити у поміщиків. Селянин у більшості випадків 

не міг сплатити суму, визначену положенням про викуп. Тим більше, що в основу 

визначення викупної суми було покладено не фактичну вартість землі, а суму 

оброку, який поміщик одержував до реформи. Таким чином, викуп землі прикривав 

фактично викуп феодальних повинностей, викуп особистості селянина.  

При укладанні угоди селянин сплачував 20% вартості, решту суми держава 

надавала у кредит, який слід було виплатити протягом 49 років разом із відсотками. 

Таким чином, викупна операція, з одного боку, задовольняла інтереси поміщиків, 

оскільки вони відразу отримували всі належні гроші. Державна скарбниця також 

мала вигоду, бо отримувала великі відсотки по кредитах. Викупні платежі майже 

півстоліття залишалися важким тягарем для селянства.  

Протягом перших двох років після проголошення скасування кріпацтва 

селяни продовжували відбувати на користь поміщиків колишні повинності. Ці 

селяни називалися тимчасовозобов'язаними, а по суті залишалися феодально-

залежними. У цей час почалося складання статутних грамот, у яких фіксувалися 

конкретні умови звільнення селян в окремих селах. Статутні грамоти укладалися не 

з окремими селянами, а з сільськими общинами. У збереженні общини були 

зацікавлені і царський уряд, і поміщики, оскільки община відповідала круговою 

порукою за всі платежі, податки і повинності селян. Селянин був приписаний до 

общини і не міг вийти з неї, доки не викупить свій наділ. Це давало поміщикам 

можливість мати дешеву робочу силу.  

Для реалізації селянської реформи і контролю над органами сільського 

управління були засновані так звані мирові посередники. Вони призначалися з 

найбільш родовитих і багатих поміщиків даної місцевості.  

Після викупу земельних наділів (або укладення викупної угоди) селяни 
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переходили до категорії селян-власників. Але для багатьох селян 

тимчасовозобов'язаний стан затягнувся на роки. Революційна ситуація, що склалася 

в Росії у 1879-1880 роках змусила царський уряд остаточно скасувати феодальні 

повинності. У 1881 р. було видано закон, за яким усі тимчасовозобов'язані селяни до 

1 січня 1883 р. мусили перейти на обов'язковий викуп. 

Скасування кріпосного права зумовило необхідність створення органів 

управління селянами.  У селах та волостях (волость складалася з кількох сіл) були 

створені органи селянського самоврядування: сільські й волосні сходи.  

Селянський сход домогосподарів розподіляв землю, податки, рекрутські 

набори, дозволяв вихід з общини, обирав посадових осіб, зокрема сільського 

старосту. Сільський староста виконував рішення сходу, наглядав за виконанням 

повинностей, охороняв порядок, вів дізнання.  

Волосний сход складався з представників суміжних сільських сходів. Він 

обирав волосне правління на чолі з волосним старостою та волосний суд. Волосний 

сход вирішував питання збору податків, відбуття селянами повинностей, общинного 

землеволодіння тощо, а посадові особи здійснювали контрольні та поліцейські 

функції. Волосний суд розглядав незначні кримінальні й цивільні справи. 

Органи селянського управління підпорядковувалися місцевій адміністрації.  

Загальні умови звільнення селян від кріпосної залежності поширювалася на 

поміщицьких селян 47 губерній Росії.  

В наслідок селянської реформи селяни отримали особисту свободу та деякі 

громадянські права, але зберігалося поміщицьке землеволодіння. Частина селян (які 

не уклали викупні угоди)  втратили землю. Зменшилися наділи селян у порівнянні з 

дореформеними, погіршилася якість землі. Селяни потрапляли у кабалу до 

поміщиків. Община фактично втратила свої права на користування лісами, лугами і 

водоймами. Повинності на користь держави зросли. 

Селяни без землі, обтяжені викупними платежами, різними повинностями, 

зубожіли, розорялися. Однак, незважаючи на це, реформа мала велике значення для 

розвитку капіталізму в Росії. Промисловість отримала вільні робочі руки. Швидко 

розширявся внутрішній ринок. Відбувався розвиток капіталізму в сільському 
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господарстві.  

 

Буржуазні реформи органів управління 

Реформи істотно не змінили державного устрою Російської імперії - вона 

залишалася абсолютною монархією. Імператорська влада не підлягала ніяким 

законам, цар був повновладним монархом, мав необмежену владу. Однак реформи 

означали певний рух у бік буржуазної монархії. 

Державна рада залишалася вищим законодавчим органом, де 

обговорювалися всі проекти законів. Закон спершу розглядався у відповідному 

департаменті, а потім - на загальних зборах Державної ради. Схвалений нею закон 

передавався на розгляд царя. Компетенція Державної ради входила в ту сферу, де 

влада царя діяла безпосередньо. Це були, крім законодавства, адміністративні, 

фінансові й судові питання, які потребували згоди імператора. Державна рада, крім 

того, проводила слідство у справах про відповідальність міністрів, генерал-

губернаторів та інших вищих посадових осіб. 

Комітет міністрів зберігав колишні структуру і компетенцію, зовсім 

невизначену. Він розглядав ті справи, які перевищували ступінь влади, наданої 

кожному міністрові окремо, справи, передані до Комітету царем, а також широке 

коло справ, що стосувалися загального спокою та безпеки, різних надзвичайних 

подій. Комітет не міг розглядати підзвітні йому справи з власної ініціативи - він 

розглядав справи або за велінням царя, або за поданням міністра. Рішення Комітету 

міністрів мали силу тільки після затвердження царем. 

Власна імператорська канцелярія відігравала виняткову роль. Із чотирьох 

відділень виокремилися друге і третє. Друге відділення займалося кодифікацією, 

редагуванням і розробленням проектів законів, керувало виданням другого 

«Повного зібрання законів», перевиданням окремих томів «Зводу законів». У     1882 

р. це відділення було ліквідовано. Зростала роль третього відділення, оскільки 

активізувався революційний рух. Третє відділення складалося з кількох інспекцій, 

кожна з яких відала різними питаннями державної безпеки. У своїй практичній 

діяльності третє відділення спиралося на корпус жандармів. 



282 

 

Сенат зберігав повноваження у галузі управління, він став вищим судовим 

органом імперії. Після судової реформи 1864 р. у ньому було зосереджено функції 

касаційного перегляду справ. Розв'язання підвідомчих Сенату проблем 

здійснювалось у департаментах або на загальних зборах. Збори розглядали питання 

в тому разі, коли департамент не міг вирішити його самостійно. Нагляд за 

правильністю діловодства у департаментах Сенату було покладено на обер-

прокурорів. Канцелярські обов'язки виконували обер-секретарі, секретарі та їхні 

помічники. 

Місцеві органи управління. Продовжували діяти місцеві органи влади, 

створені після губернської реформи 1775 р. Губернські урядові органи поповнилися 

рядом нових: контрольною палатою (що була місцевим органом державного 

контролю), губернським акцизним управлінням, статистичним комітетом та ін. 

 

Земська реформа 1864 р. 

Головною метою цієї реформи було пристосування феодального устрою 

Російської імперії до потреб капіталістичного розвитку шляхом створення 

всестанових органів місцевого (земського) самоврядування, до якого допускалися не 

лише дворяни, але й окремі представники міщанства і селянства. Земства мали 

сприяти поліпшенню місцевого господарювання. На них покладалося вирішення 

багатьох місцевих економічно-фінансових проблем. 

1 січня 1864 р. цар затвердив Положення про губернські та повітові земські 

установи. Ним запроваджувалися губернські та повітові земські збори – 

розпорядчі органи, які відали організацією продовольчої справи, опікувалися 

питаннями освіти, охорони здоров'я, торгівлі, будівництва доріг, місцевим 

бюджетом, надавали допомогу у проведенні державних зборів тощо. 

Система виборів членів зборів – гласних - гарантувала перевагу 

представникам дворянства. Вибори у повітове земське зібрання проводилися на 

трьох виборчих з'їздах: повітових землевласників, міських виборців і представників 

сільських громад. Для землевласників та власників підприємств передбачався 

високий майновий ценз. Для селян був встановлений складний кілька-ступеневий 
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порядок виборів.  

Спочатку відбувалися вибори членів повітових зборів, які потім обирали 

представників до губернських зборів. Земські збори скликалися щорічно, зазвичай – 

восени. Головували у них повітові та губернські керівники дворянства. 

Виконавчими органами повітових та губернських зборів були обрані ними повітові 

та губернські земські управи.  

Земства були  підконтрольні урядовим органам (губернатору та поліції), не 

мали адміністративної влади, реалізуючи  свої рішення через державні відомства. 

Разом із тим, земства мали певний вплив на місцях, були центром ліберальної 

опозиції, відпрацювали механізм захисту інтересів буржуазії, яка не мала доступу  

до державних органів. У цьому плані земську реформу можна оцінювати як 

буржуазну. 

 

Міська реформа 1870 р. 

Зміни міського управління було проведено на тих самих засадах, що й 

земського. Розвиток капіталізму після скасування кріпосного права викликав 

швидке зростання міст. Але їх благоустрій залишався незадовільним. У 1864 р. було 

розроблено проект міської реформи, але лише у 1870 р. Міське положення було 

нарешті затверджено царем. 

Положення передбачало створення органів міського самоврядування. 

Керівними органами були міські думи, а виконавчими - міські управи, обрані 

думами.  Думу й управу очолював міський голова, якого затверджували на посаді 

губернатор або міністр внутрішніх справ. Чини міської думи - гласні - обиралися 

населенням, незалежно від станової належності на 4 роки. Право обирати та бути 

обраним мала незначна частина населення через високий майновий ценз. 

Компетенція органів міського самоврядування, як і земського, була обмежена 

суто господарськими питаннями:  благоустрій міста, пожежна безпека, розвиток 

місцевої торгівлі й промисловості, охорона здоров'я та народна освіта. На міські 

думи було покладено обов'язкові витрати з утримання пожежної команди міста, 

поліції, в'язниць. 
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Міські органи самоврядування перебували під контролем царської 

адміністрації – міністерства внутрішніх справ та губернаторів. 

 

Судова реформа 1864 р. 

У 1864 р. царський уряд після тривалої підготовки провів реорганізацію 

судової системи, яка вважається однією з найвизначніших буржуазних реформ 60-х 

рр. XIX ст. Законодавчою базою реформи стали чотири Судові статути. Перший з 

них називався "Засади  судових положень" і містив загальні принципи правосуддя. 

Статут карного судочинства  та Статут цивільного судочинства регламентували 

відповідно кримінальний та цивільний процес. Статут про покарання, що 

накладаються мировими суддями містив норми про судоустрій та судочинство у 

мирових судах. 

Судові статути проголосили буржуазні принципи судоустрою. Зокрема, було 

запроваджено чітку систему судових інстанцій, загальний суд для всіх станів, суд 

присяжних, прокурорський нагляд, незалежність суду, відокремлення його від 

адміністрації, незмінюваність та  частково виборність суддів.  

Встановлювалися принципи буржуазного судового процесу: рівність усіх 

перед судом, відокремлення суду від попереднього слідства, гласність і відкритість 

процесу, участь у процесі обвинувачення і захисту, рівність сторін судового процесу, 

апеляція і касація. 

Судова система поділялася на дві гілки: місцеві та загальні суди. До 

місцевих належали мирові суди та з’їзди мирових суддів. Крім того, місцевими 

судовими органами були судово-адміністративні установи та волосні суди. 

Мирові суди були виборними органами, але обирало їх не населення, а 

повітові земські збори (у містах - міські думи). Список кандидатів у мирові судді 

спершу затверджувався губернатором. Після обрання склад мирових судів підлягав 

затвердженню Сенатом. Установлювалися освітній та майновий цензи. Крім того, 

вимагалося, щоби мирові судді були місцевими жителями. 

Мирові судді поділялися на дільничних і почесних. Дільничний суддя 

здійснював правосуддя на своїй дільниці, де була його камера (службове 
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приміщення). Дільничні мирові судді діяли одноособово. Почесні мирові судді не 

мали своїх камер, могли обіймати інші посади і не отримували платні. Вони навіть 

могли й не жити у тому окрузі, який їх обрав, але користувалися правами мирового 

судді. 

Мирові судді округу утворювали з'їзд мирових суддів, який був апеляційною 

інстанцією для дільничних суддів (апеляцією вважалося прохання про новий 

розгляд справи за суттю). Судді мирового з'їзду обирали зі свого кола голову з'їзду 

та неодмінного члена, до обов'язків якого належала підготовка матеріалів на розгляд 

з'їзду. З'їзд мав також канцелярію, очолювану секретарем, судових приставів і 

приватних повірених. Засідання з'їзду вимагали участі не менше трьох мирових 

суддів. 

Нагляд за органами мирової юстиції належав касаційним департаментам 

Сенату та міністрові юстиції. На околицях імперії та в колоніальних областях 

організація мирової юстиції мала істотні відмінності.  

Загальними судовими органами були окружні суди та судові палати. 

Територія, на яку поширювалися повноваження окружного суду, називалася  

судовий округ (здебільше він збігався з губернією). Кілька окружних судів 

утворювали округ судової палати.  

Окружний суд складався з коронних суддів та присяжних засідателів,  

розглядав кримінальні справи з присяжними та цивільні справи без присяжних. 

Окружний суд був судом першої інстанції. Вироки окружних судів вважалися 

остаточними і могли бути оскаржені в порядку касації лише в Сенат.  

Судді призначалися царем з дворян за поданням міністра юстиції довічно.   

Колегія присяжних - «лава присяжних» - складалася з 12 осіб. Присяжні 

обиралися повітовими земськими зборами й міськими думами на три роки. Для 

кандидатів у присяжні не було станових обмежень, але встановлювався достатньо 

високий майновий ценз. Списки присяжних узгоджувалися з губернатором чи 

градоначальником. 

Судові палати були судом першої інстанції у найважливіших кримінальних 

справах про державні та деякі посадові злочини, а також другою, апеляційною 



286 

 

інстанцією для окружних судів у справах, розглянутих без присяжних засідателів. 

Крім того, судова палата була органом нагляду за окружними судами. 

Судові палати була колегіальними установами і поділялися на департаменти – 

цивільні і кримінальні.  

Касаційною інстанцією для усіх судів імперії були два департаменти Сенату 

– кримінально-касаційний та цивільно-касаційний.  

При окружних судах і судових палатах працювали судові слідчі, судові 

пристави, прокурори, а при судових палатах, крім того, - рада присяжних повірених. 

На судових слідчих покладалося порушення та припинення кримінального 

переслідування, проведення слідчих дій. Судові слідчі призначалися міністром 

юстиції і були незмінні, користувалися правами членів окружних судів, але з 

деякими обмеженнями. Вони могли розраховувати на допомогу поліції, а в разі 

потреби – і військових команд.  

Прокуратура зобов’язувалася наглядати за законністю діяльності суду, 

слідства і місцями позбавлення волі. Прокурори мали підтримувати обвинувачення 

у суді, виносити протести на незаконні вироки та рішення судів.  

При Сенаті було засновано посади обер-прокурорів, а в судових палатах і 

окружних судах - посади прокурорів і товаришів прокурорів. Усі прокурори 

призначалися імператором за поданням міністра юстиції. Найвищий нагляд за 

діяльністю прокурорів належав міністрові юстиції – генерал-прокурору. 

Прокурором міг бути громадянин, який мав вищу юридичну освіту, значний стаж 

роботи за фахом і особливу політичну благонадійність. 

Адвокати поділялися на дві категорії - присяжних повірених і приватних 

повірених. Щоби бути присяжним повіреним, належало мати атестат університету 

про закінчення юридичного факультету, а також прослужити не менше п'яти років у 

судовому відомстві, кандидатом на службовій посаді або помічником присяжного 

повіреного. Нагляд за діяльністю присяжних повірених здійснювала виборна рада 

присяжних повірених. Вищий нагляд за діями присяжних повірених належав 

судовій палаті та Сенатові. 

Приватні повірені могли брати участь у справах лише тих судових місць, від 
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яких вони отримали спеціальний дозвіл. Приватними повіреними могли бути всі 

особи, які мали право представляти чужі інтереси в суді (за винятком жінок). Суд 

перевіряв знання претендента та вивчав відомості про цю особу. 

Для посвідчення ділових паперів, оформлення угод та інших документів у 

губернських і повітових містах засновувалася система нотаріальних контор. 

 

Реформування поліції 

Реформи 60-70-х років торкнулися і поліції. Метою реформування було 

удосконалення структури та конкретизація компетенції поліції. Реорганізація 

стосувалася насамперед поліцейських органів на місцях.  

25 грудня 1862 р. було видано Тимчасові правила про устрій поліції, які 

об'єднали міську поліцію (городничого та його канцелярії) з поліцією повітів 

(земського справника та земського суду). Об'єднаний орган дістав назву повітового 

поліцейського управління, очолюваного справником, який призначався 

губернатором із дворян даного повіту. У губернських містах було створено міські 

поліцейські управління. В інших містах замість управ благочинства створювалися 

канцелярії, очолювані обер-поліцмейстерами, поліцмейстерами та 

градоначальниками. В апараті міської поліції запроваджувалися відділення 

кримінального розшуку. 

Піддавалась істотній перебудові політична поліція. Згідно Положення про 

Третій округ корпусу жандармів 1864 р., структурними підрозділами цього 

корпусу були: окружне жандармське управління, повітові жандармські управління 

(жандармські команди) та Варшавський жандармський дивізіон. 

У 1880 р. керівництво політичною поліцією було покладено на новостворений 

департамент державної поліції МВС. Він мав  розглядати справи про державні 

злочини, наглядати за діяльністю поліцейських установ, охороною громадської 

безпеки і порядку. 

 

Тюремна реформа  

Тюремна реформа відбувалась у напрямку збільшення кількості тюрем та 
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централізації управління ними. У 1879 р. у складі Міністерства внутрішніх справ 

було створено Головне тюремне управління. У 1890 р. воно було включене до 

складу Міністерства юстиції, де діяло до скасування царизму. 

Місцевими органами Головного тюремного управління були створені у 1890 р. 

губернські тюремні інспекції. Цим органам були підпорядковані всі місця 

ув'язнення - як загально-кримінальні, так і політичні. 

Наприкінці XIX ст. відбулися зміни в системі місць покарань. Припинили 

існування будинки праці, арештантські роти й торгові в'язниці, що не відповідали 

умовам капіталістичного розвитку. Але зберігалися політичні тюрми, зокрема 

Петропавловська та Шліссельбурзька фортеці. 

У 70-х роках створювалися в'язниці центрального підпорядкування Головному 

тюремному управлінню - «централи» - для ізоляції учасників революційного руху. 

Нові каторжні в'язниці було засновано на острові Сахалін, в Якутії. 

 

Військова реформа 

Головним завданням військової реформи було створення сучасної боєздатної 

армії для ведення війни. Поширення революційного руху також вимагало 

перебудови збройних сил. Реформуванню підлягали практично усі галузі військової 

справи - центральне та місцеве керівництво, організація, комплектування та 

озброєння армії, підготовка і навчання військових кадрів. 

Важливу роль у військових перетвореннях відігравав Статут про військову 

повинність, затверджений царем 1 січня 1874 р. Він скасував рекрутську 

повинність і проголосив про перехід до загальностанової військової повинності. Все 

чоловіче населення імперії, яке досягло 21-річного віку, попри належність до будь-

якого стану, було зобов'язане відбувати військову повинність. Суттєво змінилися 

строки служби, які для суходільних військ становили 6 років дійсної служби і 8 

років у запасі, для флоту - 7 років дійсної служби і 3 роки в запасі. Оскільки 

кількість осіб, які щорічно призивалися на військову службу, була значно меншою 

від загалу призовників, які досягли 21-річного віку, то лише частина з них 

зараховувалася на дійсну службу. Інші переводилися в ополчення. Встановлювалися 
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пільги для призовників - за сімейним станом, освітою тощо. 

Командний склад армії залишався дворянським.  

 

Контрреформи 

У 1879-1880 роках у Росії знову виникла революційна ситуація. Після 

вбивства народовольцями 1 березня 1881 р. царя Олександра II уряд посилив 

репресії. Царський маніфест 1881 року проголосив непохитність самодержавства. 

Положення про заходи щодо охорони державного порядку і громадського 

спокою, видане того ж року, передбачало можливість  запровадження 

надзвичайного стану, обмеження прав, застосування карально-репресивних заходів 

щодо правопорушників, винних посадових осіб і преси. Законом 1892 р. 

передбачалася можливість запровадження військового стану, за якого уся влада 

передавалася військовим установам, а до цивільних застосовувалася військова 

юрисдикція.  

Період 1880-х – початку 1890-х років характеризувався політикою 

послідовного скасування інститутів і принципів, запроваджених в результаті 

буржуазних реформ.  

У 1889 р. було прийнято Положення про земських начальників. 

Запровадження інституту земських начальників було спробою реставрації 

кріпосницьких порядків. На ці посади призначалися виключно дворяни. Вони мали 

широкі адміністративні та судові повноваження, які дозволяли втручатися у 

діяльність органів сільського самоврядування, впливати на призначення та 

звільнення посадових осіб. За невиконання своїх вимог земський начальник мав 

право застосовувати до селян (і навіть до посадових осіб сільського управління) 

штрафи та арешт. 

Згідно Положення про губернські та повітові земські установи 1890 р. та 

Міського положення 1892 р. обмежувалася компетенція місцевих органів 

самоуправління. Посилювався контроль державної адміністрації  за їх формуванням 

та рішеннями. З метою забезпечення переваги великого дворянства в органах 

самоврядування майновий виборчий ценз був підвищений, запроваджувалися 
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обмеження за соціальним станом.  

Найбільших змін зазнала судова система та принципи її функціонування. 

Суттєво обмежувалася незалежність судової влади та гласність судового розгляду. 

Було скасовано принцип незмінності суддів. Істотно звужувалася компетенція суду 

присяжних. Фактично була ліквідована мирова юстиція,  припинена організація рад 

присяжних повірених.  

 

Ключові терміни і поняття 

 

Військові поселення – особлива організація військ у Російській імперії у 1810 

– 1857 рр., при якій військова служба поєднувалася із заняттям сільським 

господарством, для чого військові частини розташовували в сільській місцевості з 

прикріпленням до них і місцевих жителів (чоловіків, головним чином селян віком 

від 18 до 45 років). 

Гласні - члени повітових і губернських земських зборів, а також міських дум. 

Декабристи – учасники повстання в Санкт-Петербурзі 14 (26) грудня 1825 р. 

та в Україні, а також члени причетних до цього антиурядових гуртків. 

Декабристським організаціям передували Союз порятунку (1816-1818 рр.) та Союз 

благоденства (1818-1821 рр.). Південне і Північне товариства декабристів діяли у 

1821-1825 рр. 

Дільничний мировий суддя - у Росії з 1864 р. обирався голосуванням 

повітових земських зборів. Утримувався на гроші держави.  

Звід законів Російської імперії - систематизована інкорпорація діючих 

законів, введена у дію у 1835 р. Перший розділ включав основні закони - акти вищих 

органів державної влади, закони про центральні державні установи, про губернські 

установи, "Статут про цивільну службу". Другий розділ включав статути про 

рекрутів і земські повинності. Третій - статути про податі, мита, алкогольні збори, 

акцизи, а також митний, монетний, гірський статути. Четвертий розділ містив закони 

про стани; п'ятий - закони цивільні та межові; шостий - статути кредитних установ і 

шляхів сполучення, а також торгові, промислові статути; сьомий - статути щодо 
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продовольства, громадського піклування; восьмий - закони про злочини, покарання 

та кримінальне судочинство. У 1892 р. виданий XVI т., що об'єднав судові статути 

1864 р.  

Земська реформа 1864 р. - одна з буржуазних реформ у Росії, під час якої 

були створені органи місцевого самоуправління. У губерніях та повітах скликалися 

земські збори та управи. Повітові земські збори обирали повітові земські управи та 

гласних у губернські земські збори. Останні обирали губернські земські управи. 

Вибори мали становий характер, надавали перевагу дворянам. Збори були 

директивними, управи - виконавчими органами. До компетенції земств належало: 

ведення місцевих господарських справ, утримання шляхів сполучення, будівництво 

та утримання шкіл, лікарень, піклування про місцеву торгівлю і промисловість.  

Контрреформи 1880-1890 рр. у Росії - зміна внутрішньої політики, перегляд 

суттєвих положень, установлених у ході буржуазних реформ 60-70-х років XIX ст.  

Мирові посередники - у Росії з 1861 р. посадові особи, призначувані Сенатом 

для проведення селянської реформи. Регулювали взаємовідносини між поміщиками і 

селянами. 

Міська реформа 1870 р. - у Росії проведена на підставі Міського положення 

1870 р., яке передбачало перехід від станового управління містами до міського 

самоуправління на всестановій податково-цензовій основі. Виборцями могли бути 

лише власники будинків і торгово-промислових підприємств. Створювалися міська 

дума (директивний орган) та обрана нею міська управа на чолі з міським головою, 

компетенція яких обмежувалася місцевими "потребами". Реальна влада у містах 

зберігалася за представниками державної адміністрації.  

Окружний суд - судовий орган, заснований у Росії в ході судової реформи 

1864 р. О.с. розглядали як цивільні, так і кримінальні (за участю присяжних 

засідателів) справи. 

Остзейське право – (від нім. назви Балтійського моря -  Ostsee), теж саме, що 

й Прибалтійське право. 

Повне зібрання законів Російської імперії - інкорпорація різноманітних 

законодавчих актів розміщених при публікації в хронологічному порядку. Перше 
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зібрання складалося з 46 томів. Із них 40 томів складали тексти законів, а 6 томів - 

додатки. Зібрання було складено за ініціативи М.М. Сперанського, надруковане в 

1830 р. і включало понад 30 тис. законодавчих актів як чинних, такі таких, що 

втратили силу, виданих у період із 1649 р. до 12 грудня 1825 р.  

Почесний мировий суддя - у Росії відповідно до Заснування судових 

установлень 1864 р. обирався повітовими земськими зборами або міською думою. 

Формально не був чиновником, не отримував зарплати, міг замінити дільничного 

мирового суддю у випадку його відсутності, брати участь у засіданнях мирового 

з'їзду і судити будь-яку приватну справу на прохання обох сторін у третейському 

порядку. 

Присяжний повірений - у Росії з 1864 р. адвокат при суді, судовій колегії. 

Пролетаріат (робітники) – соціальна група (клас) людей, професійно зайнята 

фізичною працею у сфері матеріального виробництва (промисловість, будівництво, 

транспорт тощо).  

Селянська реформа 1861 р. у Росії - скасування кріпосного права. 19 лютого 

1861 р. імператор Олександр II підписав низку документів, за якими селяни 

виходили з особистої кріпосної залежності від поміщиків. Земельні ділянки вони 

зобов'язані були викупити. Відтоді поміщики вже не могли розпоряджатися долею 

селян, продавати і карати їх. Селяни могли самостійно виступати в суді, брати участь 

у виборах до органів самоуправління, отримувати право власності на нерухоме і 

рухоме майно, укладати договори, займатися торгівлею тощо.  

Сільський сход - у Росії з 1861 р. головний орган управління селянської 

общини, до складу якого входили селяни-домогосподарі. С.с. мав судово-

поліцейську владу. 

Судова реформа в Росії 1864 р. – запроваджувала нові принципи судоустрою: 

відокремлення суду від адміністрації, виборність суддів, введення професійного 

представництва і захисту, участь у розгляді справ присяжних засідателів, 

відокремлення попереднього слідства від судового та ін. Судочинство ґрунтувалося 

на принципах: усності, гласності, змагальності, безпосередньої участі сторін і 

підсудних при розгляді справи тощо. Створювалися місцеві та загальні суди. До 
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перших належали мирові судді та з'їзди мирових суддів; до других - окружні суди і 

судові палати. Вищим судовим органом залишався Сенат. 

Судові палати - засновані під час проведення судової реформи в Росії 1864 р. 

як друга, апеляційна, інстанція у справах, що вирішувалися в окружних судах без 

участі присяжних засідателів, і перша інстанція - у найбільш важливих справах про 

державні, посадові, деякі релігійні та інші злочини. С.п. створювалися по одній на 

кілька губерній і складалися з двох департаментів: цивільного та кримінального. При 

С.п. працювали прокурори, судові слідчі та присяжні повірені. 

Устав про покарання, накладені мировими суддями - один з судових 

статутів, що законодавчо оформили судову реформу 1864 р.; був адміністративно-

правовим кодексом. Перша глава містила загальні положення, наступні - склади 

правопорушень, підвідомчих мировим судам.  

Централи - у Росії з 1879 р. - великі тюрми з центральним підпорядкуванням у 

системі Міністерства внутрішніх справ. 

 

Контрольні питання по темі 

 

1. Вкажіть, у чому полягала  відмінність програмних документів Південного та 

Північного товариств. 

2. Оцініть результати кодифікаційної роботи у Росії у першій половині ХІХ ст. 

3. Назвіть причини та передумови буржуазних реформ в Росії у 60-70 рр. XIX ст. 

4. Які зміни суспільного устрою зумовила селянська реформа 1861 року?  

5. Які принципи судочинства було  запроваджено в ході судової реформи 1864 

р.?  
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Розділ 13 

ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА В РОСІЇ. 

УТВОРЕННЯ СРСР 

 

§ 1. Створення радянського державного апарату 

 

Важко було знайти в Європі країну більш далеку від соціалістичних ідеалів, 

ніж Росія. Сам В. І. Ленін говорив у 1920 р.: «Доки ми живемо в дрібноселянській 

країні, для капіталізму в Росії є міцніша економічна база, ніж для комунізму». 

Жовтнева революція, що уявлялася більшовикам як шлях до справжньої 

демократії, як антибюрократичний переворот, виявилася на ділі дорогою до 

диктатури, до встановлення бюрократичної системи, ще потужнішої, ніж була в 

царській Росії. Які ж причини цього парадоксу? 

Насамперед, вони полягають в об'єктивних умовах: війна, господарська криза, 

небувале загострення соціальних суперечностей, і як наслідок - поляризація 

народних мас, які втомилися від злигоднів і жадали негайно вирішити найгостріші 

соціально-економічні проблеми. Усі ці чинники не сприяли виживанню в Росії 

демократичних форм влади. 

Цим, зрештою, було обумовлено і невдачу меншовицької альтернативи, що 

орієнтувалася на парламентську буржуазно-демократичну або революційно-

демократичну державність. До того ж, затримка зі скликанням Установчих зборів, 

страх меншовиків і есерів розірвати коаліцію з кадетами призвели до того, що 

критичну віху, на якій ще можна було реформувати Росію, було пройдено. 

Щоби змінити природний перебіг речей, змусити країну розвиватися всупереч 

«стихійним» економічним законам, потрібен був ефективний метод державного 

управління, яким і стала диктатура - «влада, що спирається безпосередньо на 

насильство, не зв'язана ніякими законами». Мало того, В. І. Ленін відверто писав, 

що диктатура - це війна: «диктатура пролетаріату необхідна і перемога над 

буржуазією неможлива без тривалої, завзятої, відчайдушної війни». 

Трагедія революції полягає в тому, що країна спробувала шукати 
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альтернативний капіталістичному шлях розвитку за несприятливих умов (невисокий 

рівень розвитку продуктивних сил, мала питома вага пролетаріату в загальній 

чисельності населення, неписьменність більшості трудящих). Ленін це розумів і 

робив ставку на світову революцію. Її відсутність і призвела до того, що радянська 

політична система компенсувала недостатність передумов соціалізму в Росії 

надмірною концентрацію сил і влади під утопічним гаслом диктатури пролетаріату. 

Другий Всеросійський з'їзд Рад, який відкрився ввечері 25 жовтня (7 

листопада) 1917 р. у Смольному, де перебували Петроградська Рада і Центральний 

Комітет партії більшовиків, відіграв важливу роль у створенні Радянської держави 

та права. Важливо зазначити, що за партійним складом із 650 делегатів з'їзду 

більшовиків було близько 400, есерів і меншовиків (які представляли інтереси 

селянських рад Росії) - 40-80. 

З'їзд прийняв ряд документів, в основі яких лежали головні ідеї більшовицької 

фракції РСДРП: 

1) відозва «Робітникам, солдатам і селянам» про перехід усієї державної 

влади в країні до Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів. У ній 

виокремлювалися конкретні завдання радянської влади у центрі і на місцях; 

2) Декрет про мир, який одночасно був декларацією, зверненою до всіх 

народів світу. Він проголошував засади зовнішньої політики радянської держави, 

давав визначення справедливого і демократичного миру без анексій (захоплення 

чужих земель і насильницького поневолення інших народів) і контрибуцій 

(компенсації, яку держава-переможниця стягує з переможеної країни). 

Скасовувалася таємна дипломатія. Декрет звертався не лише до урядів, а й до 

народів, особливо до робітників трьох провідних країн - Англії, Франції та 

Німеччини - з пропозицією довести до кінця справу миру і, водночас, звільнення 

трудящих від будь-якого рабства та експлуатації. Радянський уряд не вважав указані 

в декреті умови миру ультимативними і погоджувався розглянути будь-які інші 

умови (в подальшому це привело до Брестського миру); 

3) Декрет про землю, який оголосив про скасування поміщицької власності 

на землю і перехід її в руки народу без будь-якого викупу на засадах зрівняльного 
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землекористування. Цей декрет - дітище Селянського з'їзду Рад, який склав 

Селянський наказ про землю ще влітку 1917 р. під керівництвом найбільш 

впливової серед селян партії есерів. До нього увійшли 242 накази селян, які 

виражали вимогу про скасування поміщицької власності на землю, а також 

ліквідацію права власності на землю. Принцип зрівняльного землекористування не 

схвалювався більшовиками, але оскільки більшість селян висували саме цю вимогу, 

її було прийнято і закріплено в декреті. Відповідно до Декрету про землю 

пропонувався вільний вибір землекористування: подвірний, хутірський, общинний, 

артільний, залежно від рішення громади села. Підлягали конфіскації кінні заводи, 

племінні тваринницькі господарства, які переходили у користування держави або 

общини. 

Поряд з названими декретами з'їзд прийняв ряд постанов: про скасування 

смертної кари на фронті, про негайний арешт О. Ф. Керенського, про утворення в 

армії тимчасових революційних комітетів, про перехід влади на місцях до Рад, про 

боротьбу з контрреволюційними виступами і забезпечення революційного порядку 

та ін. 

Проголосивши встановлення влади Рад, 2-й Всеросійський з'їзд Рад утворив 

для управління країною, аж до скликання Установчих зборів, тимчасовий 

робітничий і селянський уряд - Раду Народних Комісарів (РНК), яку очолив Ленін. 

Обрав з'їзд і ще один новий керівний орган - Всеросійський Центральний 

Виконавчий Комітет (ВЦВК), головою якого було обрано Л. Б. Каменева. Цим 

ліквідовувалися повноваження попереднього ЦВК, обраного на 1-му 

Всеросійському з'їзді Рад, оскільки його члени не визнавали декретів і програми 

нової влади. Так само ліквідовувалися повноваження всіх комісарів і голів, 

призначених попереднім ЦВК, в армії та на місцях. ВЦВК другого скликання 

складався з 362 більшовиків, 29 лівих есерів, дев'яти соціалістів і одного 

максималіста. 

Одразу ж після 2-го з'їзду Рад у центрі й на місцях під керівництвом партії 

більшовиків почалося пристосування старого державного апарату та створення 

нових органів влади і управління. 
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Ще впродовж трьох тижнів після оголошення на 2-му Всеросійському з'їзді 

Рад арешту Тимчасового уряду більшість його міністрів і товаришів міністрів 

(заступників) продовжували виконувати свої функціональні обов'язки. Про це 

свідчить звернення Тимчасового уряду «Ко всем гражданам Российской 

республики» від 16 (29) листопада 1917 р. У ньому зазначалося, що після 

державного перевороту в Петрограді «залишається дедалі менше можливостей для 

того, щоби багнету і насиллю протиставити право і закон... Народ зраджують ті, хто 

діючи насиллям, запалює полум'я злоби, ненависті і громадянської війни». 

Під час здійснення пролетарської революції проводилися надзвичайні заходи 

для припинення спроб буржуазії реставрувати старий режим. Першого удару було 

завдано пресі. 28 жовтня 1917 р. РНК ухвалила закрити органи преси, які не 

погоджувалися з рішеннями нової влади. «Свобода преси в РРФСР, оточеній 

буржуазією та її вірними слугами, меншовиками і есерами... Ми цього не зробимо, 

ми всесвітній буржуазії допомагати не будемо». Тоді як іще 1905 р. Ленін 

підкреслював: «Кожен вільний говорити і писати все, що йому завгодно, без 

найменших обмежень... Свобода слова і преси повинна бути повною». Під 

практичним кутом зору все логічно: до революції свобода преси була зручною 

пролетаріатові, а після його перемоги не потрібна (навіщо, якщо є влада). 

Наприкінці листопада 1917 р. кадетську партію було оголошено поза законом, 

а її керівники вважалися ворогами народу і підлягали негайному арештові й 

переданню військовому трибуналу. Це започаткувало припинення діяльності всіх 

політичних партій, які виступали проти постанов радянської влади. «Ми, 

соціалісти, - писав Ленін, - є прихильниками демократії лише якщо вона полегшує 

становище трудящих і пригноблених». Знову підтвердився той факт, що всі цінності 

розглядалися крізь призму класової боротьби та утопічної ідеї диктатури 

пролетаріату. 

У ті напружені дні виконком профспілки залізничників, який не визнавав Ради 

Народних Комісарів та її рішень, зажадав створення коаліційного, багатопартійного 

уряду, до складу якого увійшли б представники усіх, навіть дрібнобуржуазних, 

партій, або замінити уряд новим органом - Народною Радою. Один із діячів 
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профспілки підкреслював у ті дні: «В даний момент з'ясовується, що за деяких 

обставин і за умови нашого входження в ЦВК можлива буде ліквідація уряду... 

Можливо буде висловити недовіру Леніну і тим уникнути безпосереднього впливу 

останнього на управління країною». Дрібнобуржуазні партії намагалися мирним 

шляхом поділити владу з більшовиками, не допускати розвитку соціалістичної 

революції, яка, на їхню думку, була передчасною і приреченою. 

У принципі ЦК РКП(б) уважав за можливе ввести представників профспілки 

залізничників і політичних партій до складу ВЦВК і РНК. Проте неодмінною 

умовою ставилось обов'язкове визнання ними декретів II Всеросійського з'їзду Рад. 

Голова ВЦВК Каменєв порушив інструкції РНК та Леніна і пішов на занадто 

великі поступки есерам і меншовикам, погодившись із багатьма їхніми 

пропозиціями. Його підтримала частина більшовиків, яких ЦК назвав 

фракціонерами і усунув від займаних посад. Головою ВЦВК було призначено Я. М. 

Свердлова. У такий спосіб на початку листопада 1917 р. було «відбито» спробу 

парламентськими методами змінити склад вищих органів влади й управління, 

змінити перебіг революції, відстояти право на інший шлях розвитку Росії. 

Листопадова криза не змогла зупинити створення нових органів влади і 

управління. ВЦВК і РНК винесли рішення про необхідність об'єднання Рад 

робітничих і солдатських депутатів із Радами селянських депутатів, щоб 

забезпечити свій вплив на селі, де переважала думка есерівської партії. Партія 

правих есерів у той період переживала глибоку кризу і всіляко протидіяла 

скликанню чергового Селянського з'їзду. Проте за допомоги лівих есерів з'їзд 

відбувся. 

Надзвичайний Всеросійський з'їзд Рад селянських депутатів, який проходив 

від 10 по 25 листопада, засвідчив, що есери мали значну підтримку на селі і їм 

належала переважна більшість у селянських Радах. На з'їзді точилася боротьба між 

більшовиками і правими есерами. За підтримки лівих есерів більшовики здобули 

перемогу: з'їзд підтвердив декрети II Всеросійського з'їзду Рад, було досягнуто 

згоди про об'єднання Рад робітничих і солдатських депутатів із селянськими. 

В результаті до складу ВЦВК увійшло 100 членів від селянських Рад. За два 
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тижні до складу уряду увійшло ще шість лівих есерів. Наркомом землеробства 

призначили есера Колегаєва. Так уряд став двопартійним. Незважаючи на те, що ліві 

есери відповідно до своєї програми заперечували диктатуру пролетаріату, не 

схвалювали багатьох антидемократичних кроків радянської влади, вони півроку 

протрималися в уряді та склали якоюсь мірою опозицію деяким рішенням і законам 

органів влади і управління РРФСР. Єдиний раз в історії Радянської держави уряд 

був двопартійним. 

До Жовтневого перевороту (1917 р.) більшовики і представники інших 

політичних партій активно боролися за скликання справді демократичних 

Установчих зборів. Другий Всеросійський з'їзд Рад декларував, що нова влада 

забезпечить своєчасне їх скликання. 

Вибори до Установчих зборів відбулись у листопаді 1917 р. Більшість місць 

(62%) здобули представники партій меншовиків і есерів. Тому наприкінці листопада 

РНК своїм рішенням перенесла відкриття Установчих зборів з 28 листопада на 

невизначений строк. Під тиском опозиції 5 січня 1918 р. Установчі збори все ж 

розпочали роботу в Таврійському палаці у Петрограді. Вони відмовилися визнати 

державний переворот партії більшовиків і затвердити їхні декрети. 

Тому за декретом ВЦВК від 6 січня 1918 р. Установчі збори припинили 

існування, а мітинги й демонстрації на їх підтримку були жорстоко придушені 

революційними військами. Фактично Росія зробила ще один крок назустріч 

громадянській війні. З листа голови Установчих зборів В. М. Чернова В. І. Леніну: 

«Ваша влада зійшла як на дріжджах, на явно обдуманому обмані. Але коли влада в 

самому походженні своєму ґрунтується на глибокій брехні, на моральній фальші, то 

ця зараза пронизує її наскрізь і тяжіє над нею до кінця». 

Створення надзвичайних комісій 

Через крайнє загострення класової боротьби всередині країни з'явилася 

потреба створення спеціального органу для боротьби з контрреволюцією і 

саботажем. 7 грудня 1917 р. з ініціативи Леніна було прийнято рішення про 

організацію при РНК Всеросійської Надзвичайної Комісії (ВНК) під 

головуванням Ф. Е. Дзержинського. На місцях створювалися губернські й повітові 
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надзвичайні комісії. У червні при губернських НК було організовано залізничні 

відділи для боротьби зі злочинами на залізничному транспорті. Боротьбу з 

контрреволюцією в армії та на флоті вів особливий відділ НК. 

ВНК та її місцевим органам надавалися надзвичайні повноваження. 

Працювали вони в тісному контакті з народними комісаріатами внутрішніх справ і 

юстиції, революційними трибуналами. 

Правове становище революційних трибуналів спершу визначалося 

Інструкцією Наркомюсту від 19 грудня 1917 р. Їхню компетенцію на той час іще не 

було визначено достатньо повно, але, в основному, вони розглядали справи про 

антирадянські повстання, змови, тероризм, злісний саботаж, спекуляцію. Трибунал 

міг призначити різні міри покарання - від штрафу до позбавлення всіх прав. 

Створення радянської міліції 

Серед 13 наркоматів, які увійшли до складу першого радянського уряду, був 

Народний комісаріат із внутрішніх справ. На НКВС було покладено, зокрема, 

організацію охорони громадського порядку в країні. 28 жовтня (10 листопада) 

НКВС затвердив постанову «Про робітничу міліцію». Міліція (народне ополчення) 

розглядалася передусім як збройна сила пролетаріату, покликана захищати права і 

свободи народу, придушувати дії контрреволюції та вести боротьбу за радянську 

владу. Керуючись цією постановою, ради на місцях почали створювати збройні 

формування трудящих. Загальною рисою формувань, які охороняли суспільний 

порядок, була відсутність штату постійних професійних працівників. Проте 

нагально необхідним було створення штатних державних органів охорони 

громадського порядку, захисту держави. 

Провівши необхідну підготовку, народні комісаріати внутрішніх справ і 

юстиції 12 жовтня 1918 р. затвердили інструкцію «Про організацію радянської 

робітничо-селянської міліції», якою завершилося правове оформлення створення 

радянської міліції. Організація і діяльність міліції регламентувалися декретом РНК 

«Про радянську робітничо-селянську міліцію» від 3 березня 1919 р. 

Досвід будівництва радянської міліції було узагальнено в Положенні про 

робітничо-селянську міліцію, затвердженому декретом ВЦВК від 10 червня 1920 
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р. Положення визначило структуру апарату радянської міліції: міська і повітова 

міліція; промислова; залізнична; водна (річкова, морська); розшукова. Так радянська 

робітничо-селянська міліція остаточно сформувалася як спеціальний апарат охорони 

громадського порядку і боротьби зі злочинністю. 

 

§ 2. Конституція РРФСР 1918 року 

 

30 березня 1918 р. пленум ЦК РКП(б) з ініціативи В. І. Леніна рекомендував 

ВЦВК утворити Конституційну комісію для підготовки проекту Конституції 

РРФСР, щоб подати його на затвердження Всеросійського з'їзду Рад. Головою 

комісії було обрано Я. М. Свердлова, секретарем - В. А. Аванесова. Конституційна 

комісія ВЦВК працювала від 5 квітня по 5 липня 1918 р. 

До складу комісії поряд із більшовиками увійшли есери, максималісти, ліві 

комуністи, які виступали проти основних принципів Радянської держави, 

закріплених Третім Всеросійським з'їздом Рад. Заперечуючи принцип диктатури 

пролетаріату, вони намагалися звести Ради до рівня органів господарського 

управління. 

На противагу Декларації прав трудящого й експлуатованого народу, есери і 

ліві комуністи склали Декларацію прав та обов'язків трудящих і проект «Основних 

засад Конституції РРФСР». Їхня Декларація не містила ідей союзу пролетаріату і 

селянства за керівної ролі пролетаріату, державної власності на основні засоби 

виробництва, право націй на самовизначення аж до відокремлення. 

За остаточного розгляду проекту Конституції в комісії РКП(б) під 

керівництвом В. І. Леніна в основу Конституції було покладено найважливіші 

рішення Третього Всеросійського з'їзду Рад - Декларація прав трудящого й 

експлуатованого народу і постанова «Про федеральні засади Російської республіки». 

Проект Конституції було подано на затвердження 5-го Всеросійського з'їзду 

Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів, який зібрався в Москві 4 липня 

1918 р. Дві третини з'їзду були більшовиками. На засіданні з'їзду з доповіддю про 

діяльність Раднаркому виступив В. І. Ленін, про діяльність ВЦВК - Я. М. Свердлов. 
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За цими доповідями з'їзд прийняв резолюцію, в якій схвалив зовнішню і внутрішню 

політику радянської влади. Не знаходячи підтримки на з'їзді, ліві есери спробували 

захопити владу шляхом організації контрреволюційного заколоту, який закінчився 

поразкою. 

10 липня з'їзд продовжив роботу, але вже без участі лівих есерів. Того ж дня 

він затвердив першу Конституцію РРФСР. 19 липня 1918 р. її текст опублікували 

«Известия», і вона набула чинності. Конституція складалася з шести розділів: 

Декларація прав трудящого та експлуатованого народу; Загальні положення 

Конституції РРФСР; Конституція радянської влади; Активне і пасивне виборче 

право; Бюджетне право; Про герб і прапор РРФСР. 

Розділи Конституції було поділено на 17 глав, а глави - на статті (загалом 90). 

Конституція декларувала перемогу соціалістичної революції в Росії та 

створення пролетарської держави. У ст. 1 закріпили положення, що вся влада в 

центрі й на місцях у Радянській республіці належить Радам робітничих, солдатських 

і селянських депутатів. Конституція проголосила принцип диктатури пролетаріату. 

У ній декларовано права трудящого та експлуатованого народу. Конституція 

проголошувала свободу зборів, мітингів, створення організацій. Преса звільнялася 

від залежності від капіталу і зобов'язана була служити інтересам робітничого класу і 

найбіднішого селянства (статті 13-16). 

Почесне право захищати соціалістичну батьківщину надавалося лише 

трудящим. Це право визнавалося за всіма громадянами незалежно від статі, расової 

та національної належності. Гарантувалося право політичного притулку тим, хто у 

себе на батьківщині або в іншому місці переслідувався за політичну діяльність в 

інтересах пролетаріату (вони могли стати громадянами республіки). Ставилося 

завдання дати трудящим повну всебічну безплатну освіту. Праця оголошувалася 

обов'язком усіх громадян. Підтверджувалися відокремлення церкви від держави і 

школи від церкви, свобода релігійної та антирелігійної пропаганди. Закон засудив 

імперіалістичні війни, колоніальну політику. 

За державним устроєм РРФСР проголошувалася вільним союзом вільних 

націй як федерація радянських національних республік. 
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Конституція юридично оформила перехід у державну власність відібраних в 

експлуататорів земель, промислових підприємств, громадського транспорту, 

запровадила монополію зовнішньої торгівлі. 

Верховним органом влади було проголошено Всеросійський з'їзд Рад, 

обраний із представників міських Рад пролетарів за нормою: один депутат від 25 

тис. міських жителів, а з селян - від 125 тис. жителів. Нерівність представництва 

пояснювалася тим, що потрібно було забезпечити політичне керівництво новим 

суспільством з боку більш організованого, більш свідомого, хоч і порівняно 

нечисленного на той час класу робітників. В. І. Ленін казав, що така нерівність має 

тимчасовий характер та обумовлена специфічним становищем Росії - селянської 

країни, де переважна більшість населення, особливо на селі, була неписьменною. 

Доводилося враховувати й те, що жителі села за рівнем політичної свідомості, 

організованості значно відставали від жителів міст. Цей принцип виборчого права 

утвердився ще до Жовтневого перевороту, в 1917 р., в період виборів делегатів на 1-

й Всеросійський з'їзд Рад. 

З'їзд Рад мав скликатися не рідше двох разів за рік. На його скликанні могли 

наполягати як самі делегати, так і місцеві Ради, за умови що вони представляли не 

менше третини всього населення республіки. У період між з'їздами влада належала 

Всеросійському Центральному Виконавчому Комітетові, склад якого було 

визначено у 200 осіб. ВЦВК оголошувався вищим законодавчим, розпорядчим і 

контрольним органом. Розмежування між законодавчою і виконавчою владою в 

умовах жорстокої боротьби з ворогами не проводилося. 

В. І. Ленін виступав проти принципу поділу влади навіть у Радах і роз'ясняв, 

що політична влада перебуває в руках одного класу. Тому члени ВЦВК працювали в 

наркоматах, тобто одночасно перебували в різних органах влади і управління. 

Водночас Конституція оголошувала, що Рада Народних Комісарів як центральний 

урядовий орган республіки обирається ВЦВК і підпорядкована йому. ВЦВК міг 

замінити наркомів, скасувати або призупинити будь-яку постанову РНК. 

Найважливіші загальнополітичні декрети рекомендувалося подавати на розгляд і 

затвердження ВЦВК. 
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До складу Раднаркому входило 18 комісаріатів: іноземних справ, військових, 

морських, внутрішніх справ, юстиції, праці й соціального забезпечення, освіти, 

пошти й телеграфу, національностей, фінансів, шляхів, землеволодіння, торгівлі й 

промисловості, продовольства, державного контролю, охорони здоров'я, а також 

Вища Рада Народного Господарства. При кожному наркоматі була колегія. 

Місцеві органи влади, за Конституцією, складалися з волосних, повітових, 

губернських (окружних) та обласних Рад. У межах відповідної території влада 

належала з'їздові Рад області, губернії, повіту, волості, а в період між з'їздами - 

відповідному виконкомові. Строк повноважень депутатів установлювався дуже 

короткий - усього три місяці, що давало населенню можливість швидко замінити 

тих, хто, на його думку, не виконував основних завдань радянської влади. 

Конституція визначила основні принципи виборчої системи. Право обирати й 

бути обраними до Рад надавалося всім трудящим із 18 років. Виходячи з принципу 

національної солідарності, Конституція надала політичні і трудові права іноземцям. 

Конституція позбавила виборчих прав осіб, які експлуатували найману працю, 

церковнослужителів, членів династії, яка царювала в Росії, службовців, агентів і 

чиновників старої поліції. Ця категорія осіб, яка складала тоді 20% загальної 

кількості громадян, не допускалася до виборів у Ради. Такі обмеження у виборчих 

правах - одна з умов держави, яка намагалася встановити диктатуру класу, що 

становив явну меншість населення Росії. 

Усі вищі органи влади формувалися в порядку багатоступеневих виборів у 

спосіб обрання депутатів Радами або з'їздами Рад. 

 

§ 3. Створення радянського соціалістичного права 

 

Цивільне право 

Основні завдання Радянської держави під час військової інтервенції та 

громадянської війни визначили і розвиток радянського цивільного права. Останнє 

мало активно сприяти придушенню скинутих експлуататорських класів, ліквідації 

капіталістичної приватної власності на засоби виробництва і створенню основ 
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соціалістичної економіки. 

Характерною рисою цього періоду було завершення націоналізації 

промисловості й експропріації майна буржуазії. В умовах іноземної інтервенції та 

громадянської війни процес націоналізації промисловості було прискорено. 

Радянська держава використовувала націоналізацію промисловості з метою 

ліквідації економічної та політичної могутності буржуазії. У 1918-1920 рр. 

націоналізація охопила також середні й дрібні промислові підприємства. 

До кінця 1920 р., з фактичною ліквідацією інституту приватної власності, 

державною власністю оголошувалися всі промислові підприємства, які перебували у 

володінні приватних осіб або товариств, із кількістю робітників понад п'ять із 

механічним двигуном або десять - без механічного двигуна. 

У руках приватних осіб залишалися лише найдрібніші підприємства кустарної 

та ремісничої промисловості. Але й вони були поставлені під контроль держави. 

Державні органи регулювали замовлення, встановлювали ціни, визначали, куди слід 

здавати продукцію. 

Після націоналізації великої, середньої та дрібної промисловості відпала 

потреба в робітничому контролі над виробництвом, оскільки робітничий клас 

формально став управляти соціалістичною промисловістю. 

Всі державні підприємства одержували необхідну сировину і розподіляли 

свою продукцію за нарядами державних господарських органів. Основною формою 

зв'язку між державними підприємствами були директивні вказівки ВРНГ та її 

главків. Хоча державні підприємства іноді й укладали договори, останні не 

відігравали істотної ролі в народному господарстві. Між державними установами і 

підприємствами встановлювалися безготівкові розрахунки, які проводилися 

списанням у Держбанку відповідних сум з рахунка організації, яка одержувала 

товар, у прибуток держави. 

Радянським установам, підприємствам та організаціям заборонялось укладати 

будь-які угоди з приватними особами і користуватися послугами ринку, тобто різні 

форми власності перебували в нерівноправному становищі. 

Найважливіші правові акти в галузі цивільного права цього періоду: 



306 

 

—декрет РНК «Про продрозкладку» від 11 січня 1919 р.; 

—декрет РНК «Про товарообмін і обов'язкову здачу населенням продуктів 

сільського господарства і промислів» від 5 серпня 1919 р.; 

—декрет РНК «Про регулювання кустарних промислів і не націоналізованої 

промисловості» від 7 вересня 1920 р; 

—постанова ВРНГ «Про націоналізацію підприємств» від 20 листопада 1920 

р.; 

—декрет РНК «Про безкоштовне надання населенню предметів широкого 

вжитку» від 17 грудня 1920 р.; 

—декрет РНК «Про безкоштовне надання населенню продовольчих 

продуктів» від 04 грудня 1920 р. 

 

Сімейне право 

Після видання перших декретів про шлюб і сім'ю з часом виникла потреба 

детальніше регламентувати ці питання. 22 жовтня 1918 р. було опубліковано Кодекс 

про акти цивільного стану, шлюбне, сімейне та опікунське право РРФСР, 

прийнятий 16 вересня 1918 р. на засіданні ВЦВК. Це був перший радянський кодекс 

законів. Він охопив усю галузь сімейних відносин. 

В основу Кодексу лягли перші декрети про шлюб і сім'ю. Він визначав умови 

взяття шлюбу, порядок його реєстрації та розлучення, випадки визнання шлюбу 

недійсним. При цьому Кодекс виходив із формальної рівності прав та обов'язків 

подружжя. 

Для взяття шлюбу потрібне було досягнення шлюбного віку: для чоловіків — 

18 років, для жінок - 16 років. Заборонялися шлюби між близькими родичами по 

прямій висхідній або низхідній лінії, між братами і сестрами, як повнорідними, так і 

неповнорідними. На могли взяти шлюб ті, хто перебували в іншому 

зареєстрованому шлюбі. 

У Кодексі встановлювалося, що різні вірування подружжя, чернецтво, 

перебування у священицькому або дяківському сані, а також раніше дана обітниця 

безшлюбності не могли бути перешкодами для взяття шлюбу. 
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У ст. 42 кодексу вказувалося: «Лише цивільний (радянський) шлюб, 

зареєстрований у РАГСі, породжує права та обов'язки подружжя». Фактичний шлюб 

ніякою охороною не користувався і жодних прав та обов'язків для сторін, які взяли 

шлюб, не створював. Реєстрація шлюбу мала істотне значення в той період, оскільки 

радянська влада відокремила церкву від держави і тому ведення записів актів 

громадського стану цілком перейшло до держави. 

 

Трудове право 

Кодекс законів про працю, опублікований 10 грудня 1918 р., відіграв 

надзвичайно важливу роль. Він об'єднав створене в попередній період 

законодавство про охорону праці, зокрема Положення про соціальне забезпечення 

трудящих від 31 жовтня 1918 р., затверджене РНК 17 червня 1920 р. Загальне 

положення про тариф, тобто правила про умови найму та оплати праці робітників і 

службовців, рівнозначне за своїм значенням Кодексу законів про працю, а також 

інші акти, які діяли у той час: декрет РНК «Про порядок загальної трудової 

повинності» від 29 січня 1920 р.; декрет РНК «Про боротьбу з прогулами» від 27 

квітня 1920 р. 

На підставі цього було законодавчо проведено і закріплено в Кодексі законів 

про працю 8-годинний робочий день для всіх трудящих як максимальний робочий 

час. Причому для осіб, які не досягли 18-літнього віку або працювали в особливо 

шкідливих галузях виробництва, а так само для гірників, зайнятих під землею, 

робочий день не повинен був перевищувати 6 годин. Заборонялися понаднормові 

роботи, як загальне правило. Жінки звільнялися від робіт протягом 8 тижнів до і 8 

тижнів після пологів зі збереженням повного заробітку за весь цей час. 

Регламентувалася діяльність інспекції праці та санітарної інспекції, які обиралися 

радами професійних спілок, і т. д. 

 

Кримінальне право 

Найважливішими правовими актами в галузі кримінального права 

аналізованого періоду були: 
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—постанова РНК «Про тривожний дзвін» від 30 липня 1918 р.; 

—постанова РНК «Про червоний терор» від 5 вересня 1918 р.; 

—декрет Ради робітничої та селянської оборони «Про заходи боротьби з 

дезертирством» від 3 березня 1919 р.; 

—декрет РНК «Про боротьбу зі спекуляцією, розкраданнями в державних 

складах, підробками та іншими зловживаннями за посадою в господарських і 

розподільчих органах» від 21 жовтня 1919 р.; 

—постанова ВЦВК і РНК «Про скасування застосування вищої міри 

покарання (розстрілу)» від 17 січня 1920 р. 

Головним завданням радянського кримінального права було придушення 

опору усунутих від влади експлуататорських класів. Контрреволюційна буржуазія 

організувала білий терор проти радянської влади, прагнучи скинення встановленого 

ладу. Своєю чергою, радянський уряд вживав відповідних заходів, і у відповідь на 

білий терор вводився червоний терор. У декреті «Про червоний терор» 

зазначалося: «... що необхідно убезпечити Радянську республіку від класових 

ворогів шляхом ізоляції їх у концентраційних таборах, що підлягають розстрілу всі 

особи, причетні до білогвардійських організацій, змов і заколотів, що необхідно 

опублікувати імена всіх розстріляних, а також підстави застосування до них цієї 

міри». На підставі названого декрету Всеросійській Надзвичайній Комісії 

надавалося право за наявності збройних контрреволюційних виступів розстрілювати 

їхніх учасників на місці. 

Введення червоного терору як однієї з форм захисту державою своїх інтересів 

визнавалося мірою необхідною і тимчасовою. Вже у січні 1920 р., після розгрому 

армій Юденича, Колчака і Денікіна, вигнання іноземних інтервентів радянський 

уряд скасував вищу міру покарання - розстріл. 

Норми кримінального права того періоду служили виконанню Радянською 

державою функції придушення опору скинутих класів, зміцненню диктатури 

пролетаріату. Поняття злочину - дія чи бездіяльність, небезпечні для інтересів 

робітничого класу і всіх трудящих, спрямовані на ослаблення могутності радянської 

влади, на підрив завоювань Жовтневої соціалістичної революції, - випливало з 
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перших декретів радянської влади і відозв військово-революційних комітетів, 

виданих із метою захисту революційного порядку. 

До контрреволюційних злочинів було віднесено: контрреволюційні змови й 

антирадянські заколоти, спрямовані на повалення радянської влади (такі як: змови 

Керенського, Каледіна, Дутова; змова кадетів наприкінці листопада 1917 р.; 

контрреволюційна змова англо-франко-американської коаліції в середині 1918 р.; 

підготовка партією кадетів збройного заколоту до моменту скликання Установчих 

зборів; заколот лівих есерів у Москві; куркульсько-есерівські заколоти та ін.); 

антирадянські виступи у пресі; присвоєння злочинними організаціями функцій 

державної влади Рад; зрада батьківщині у спосіб вступу до контрреволюційних 

військ місцевої або іноземної буржуазії або продаж зброї для озброєння 

контрреволюційної буржуазії Петрограда; шпигунство; диверсія; шкідництво; 

терористичні акти; контрреволюційний саботаж заходів радянської влади з боку 

колишніх державних службовців. 

Особливо небезпечними злочинами, які часто поєднувалися з 

контрреволюційними, визнавалися: погроми, крадіжки, бандитизм, спекуляція, 

хуліганство, мародерство, хабарництво. 

Було закладено основи військово-кримінального законодавства, 

сформульовано окремі види військових злочинів. Найтяжчим видом військових 

злочинів вважалося використання військовими спеціалістами своєї посади з метою 

контрреволюційних змов, зрадництва, співучасті з внутрішніми і зовнішніми 

ворогами. Кримінальна відповідальність встановлювалася за розкрадання 

військового майна, мародерство, здирства і насильства над населенням. До весни 

1918 р. було вперше сформульовано поняття дезертирства як самовільного 

залишення лав Червоної Армії, встановлено відповідальність за неявку за призовом 

до тилового ополчення та ін. 

Боротьба з усіма проявами злочинності велася з класовим підходом, зазвичай 

примусом, а для трудящих - переконанням. 

Завдання покарання полягало у придушенні ворожих класів, вихованні й 

перевихованні представників дрібної буржуазії та нестійкої частини трудящих. 
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Одним із перших актів, що найбільш повно перераховував види покарання, 

була Інструкція Народного Комісаріату юстиції про революційний трибунал від 

19 грудня 1917 р., якою визначалися його склад, підсудність справ, порядок ведення 

засідань. Інструкція встановлювала такі види покарання, як грошовий штраф, по-

збавлення волі, видворення зі столиці чи окремих місцевостей або за межі 

Російської республіки, винесення громадського осуду, оголошення винного ворогом 

народу, позбавлення всіх або деяких політичних прав, повна або часткова 

конфіскація майна, присудження до обов'язкових громадських робіт. 

За вказівкою В. І. Леніна грошовий штраф рекомендувалося застосовувати до 

представників багатих класів. Стосовно трудящих грошовий штраф звичайно 

замінявся примусовими роботами. Домінуючим проголошувався класовий принцип 

над принципом загальнолюдських цінностей. 

Громадсько-примусові роботи, які передбачалися радянським кримінальним 

законодавством і судовою практикою від перших днів радянської влади, мали на 

меті примусове трудове виховання засуджених. Цей захід застосовувався до тих, 

кому могло бути призначене покарання у вигляді позбавлення волі до трьох місяців 

або грошового штрафу, а також як додаткова міра покарання разом із тюремним 

ув'язненням, наприклад, за ухилення від призову, хабарництво і спекуляцію, 

розтрату хліба на самогон. Відповідальність за хабарництво і спекуляцію, крім того, 

супроводжувалася конфіскацією майна. 

Позбавлення волі спершу було трьох видів: тюремне ув'язнення, позбавлення 

волі та арешт. Відповідно до цього місця позбавлення волі поділялися на: 

—загальні місця ув'язнення - в'язниці; 

—реформатори і землеробські колонії як установи виховно-каральні, особливо 

для молодих злочинців; 

—випробувальні установи для осіб, стосовно яких були підстави для 

послаблення режиму або для дострокового звільнення; 

—карально-лікувальні установи для утримання арештантів з явно вираженими 

психічними вадами, тюремні лікарні та ін. 

Наприкінці 1918 р. з'явився ще один вид ув'язнення - табір. 
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У Сибіру, Туркестані, в Україні в'язниці були замінені виправними 

будинками. Вони організовувалися для надання певних знань у галузі науки, 

техніки, праці тощо, з метою морального перевиховання в'язнів, щоби після виходу 

з ув'язнення вони могли добути собі засоби до існування чесною працею. 

У перші місяці строки позбавлення волі були переважно короткі - від семи 

днів до одного року, і лише за найбільш небезпечні види злочинів установлювалася 

межа - «не нижче...». Наприклад, за розтрату хлібних запасів на самогон 

присуджувалося не менше 10 років в'язниці з конфіскацією майна і громадсько-

примусовими роботами. 

Арешт застосовувався в поєднанні з іншими видами покарання, наприклад, 

примусовими роботами й відбуванням в арештних будинках. 

Використовувалося й умовне засудження, здебільшого за майнові злочини, 

головним чином за дрібні крадіжки. 

Крім того, місцеві суди застосовували нові види покарань, що не були 

законодавчо закріплені, скоріше як форму виховання: оголошення громадської 

догани в присутності суду, позбавлення громадської довіри, заборона виступати на 

зборах, присудження до проходження курсу політграмоти та ін. 

У визначенні покарання враховувалися всі обставини, і головне - особистість 

обвинувачуваного, від чого залежало посилення або пом'якшення покарання. 

За повідомлення в пресі брехливих або перекручених відомостей про явища 

суспільного життя встановлювалися такі покарання, як поміщення на видному місці 

або ж у спеціальному виданні спростування помилкових даних, тимчасове чи 

остаточне припинення видання або вилучення з обігу, конфіскація друкарні або її 

майна, видань преси, якщо вони належали притягнутим до суду. 

Характерною рисою була невизначеність покарань. Часто замість 

установлення конкретних мір декрет обмежувався вказівкою на необхідність карати 

винних «за всією суворістю революційних законів», «керуючись обставинами 

справи і веліннями революційної совісті», установлював кілька видів покарання або 

визначав вид покарання, але надавав можливість судові вирішувати питання про 

строк і порядок його відбування. 
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На етапі становлення радянського права, коли система нового права ще тільки 

формувалася, натиск робився на революційну правосвідомість суддів - робітників, 

селян, які взяли владу і справу правосуддя у свої руки. Революційні правові погляди 

трудящих стали основним мірилом справедливості вироків, що їх виносили нові 

суди. 

Велике значення для кримінального права того періоду мали Керівні засади 

кримінального права РРФСР, видані Наркоматом юстиції РРФСР 12 грудня 1919 

р. Керівні засади стали першим досвідом узагальнення роботи революційних 

трибуналів і народних судів. У них вперше було сформульовано найважливіші 

принципи радянського кримінального права, які згодом лягли в основу 

Кримінального кодексу РРФСР. 

У Керівних засадах підкреслювалася класова природа кримінального права. 

Злочин розглядався як порушення порядку, суспільних відносин, які охороняються 

кримінальним правом. 

Під покаранням розумілися заходи примусового впливу. Вимагалося, щоби 

покарання було доцільним, не заподіювало злочинцеві марних і зайвих страждань. У 

визначенні міри покарання суд у кожному окремому випадку повинен був 

враховувати класову належність злочинця, ступінь його свідомості, а також те, ким 

учинено злочин - рецидивістом чи особою, яка вперше притягалася до кримінальної 

відповідальності. Бралися до уваги участь у банді, застосування насильства, а також 

причини, які викликали злочин. 

Не підлягали суду і покаранню неповнолітні віком до 14 років. До них 

застосовувалися лише виховні заходи. Такі ж заходи призначалися 

правопорушникам віком 14-18 років, якщо визнавалося можливим застосувати щодо 

них педагогічний вплив. 

Керівні засади передбачали такі види покарання: позбавлення політичних 

прав; оголошення ворогом революції або народу; примусові роботи; позбавлення 

волі, оголошення поза законом; розстріл та ін. Якщо злочин, за який передбачалося 

покарання у вигляді взяття під варту, було вчинено вперше і притому за винятково 

тяжких обставин, а ізоляція не викликалася необхідністю, суд міг застосувати 
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умовне засудження. У разі вчиненні злочину повторно вирок приводився до 

виконання. 

Незважаючи на позитивну роль Керівних засад, вони мали істотні вади. 

Керівні засади зводили завдання радянського кримінального права лише до 

придушення опору класового ворога. Автори не врахували, що суд має діяти на 

основі законів, а не революційної доцільності і не бути карально-репресивним 

органом, а захищати права та інтереси людей. 

РНК РРФСР 5 вересня 1918 р. прийняла декрет «Про червоний терор». «Ми не 

ведемо війни проти окремих осіб, - писав Лаціс у газеті "Червоний терор" за 1 

листопада 1918 р., - ми винищуємо буржуазію як клас. Не шукайте на слідстві 

матеріалів і доказів того, що обвинувачуваний діяв ділом чи словом проти 

радянської влади. Перше запитання, яке ви повинні йому поставити, - якого він 

походження, виховання, освіти або професії. Ці запитання і повинні визначити долю 

обвинувачуваного». Лаціс не був оригінальним, він просто копіював слова 

Робесп'єра в Конвенті з приводу закону про масовий терор: щоб страчувати ворогів 

батьківщини, достатньо встановити їхню особистість. Потрібне не покарання, а 

знищення їх. 

Де й коли в актах урядової політики і навіть у публіцистиці того періоду ви 

знайдете теоретичне обґрунтування терору як системи влади? Де й коли звучали 

заклики до систематичних офіційних убивств? Моральний жах терору, його 

негативний вплив на людську психіку полягає, зрештою, не в окремих убивствах, і 

навіть не в кількості, а саме в репресивній системі. Держава не ставила правову 

межу шаленству «правого» діла, а давала йому ідеологічне обґрунтування і тим 

виправдовувала будь-які жорстокості: моральне все, що сприяє класовій боротьбі 

пролетаріату, - моральне насильство, масові розстріли людей, в'язниці, приречення 

на голодну смерть. «Нехай будуть знищені тисячі, щоб мільйони були у світлому 

майбутньому». 
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§ 4. Створення Союзу РСР. Конституція СРСР 1924 р. 

 

Юридичне оформлення об'єднання радянських республік розпочалося з 

укладання у 1920-1921 роках союзних договорів. Насамперед підлягали об'єднанню 

зусилля республік у військовій та господарській галузях. У подальшому 

здійснювалася також централізація управління шляхами сполучення, зв'язком, 

торгівлею. Від початку договірні відносини передбачали нерівноправність суб’єктів 

об'єднання. Вищі органи влади РСФРР поступово зосереджували керівництво 

найважливішими галузями господарства республік, перетворюючись таким чином 

на органи союзного управління. Це було цілком закономірно та відповідало 

сталінському проекту "автономізації", що передбачав включення радянських 

республік до складу РСФРР на правах автономій. 

У серпні 1922 року була створена комісія з представників Центрального 

Комітету Російської Комуністичної Партії більшовиків (ЦК РКП(б)) і ЦК компартій 

республік для підготовки рішення про врегулювання відносин між радянськими 

республіками. Сталін подав на розгляд комісії проект резолюції, що ґрунтувався на 

ідеї автономізації. Цей проект викликав протидію в партійних організаціях 

республік (зокрема, України та Грузії). Негативно відреагував на неї і Ленін, який у 

листі до політбюро обґрунтовував іншу форму об'єднання – федерацію незалежних 

республік, де вищим органом Союзу буде загально-федеральний Центральний 

виконавчий комітет. У жовтні 1922 року ЦК РКП(б) прийняв постанову "Про 

взаємовідносини РСФРР з незалежними радянськими соціалістичними 

республіками", де вищим органом Союзу радянських республік визнавався 

Всесоюзний з’їзд рад, який обирає федеральний ЦВК. 

30 грудня 1922 року в Москві відкрився І Всесоюзний з'їзд Рад. Він затвердив 

Декларацію і Договір про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік 

(СРСР).  

Декларація про утворення СРСР проголошувала добровільне об'єднання у 

союзну державу чотирьох радянських республік – Російської федерації, Української, 

Білоруської та Закавказької федерації (останньої - у складі Грузії, Азербайджану і 
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Вірменії). Необхідність об'єднання обґрунтовувалася потребою спільного 

відновлення народного господарства, небезпекою нових нападів з боку 

капіталістичного оточення. Йшлося про єдність суспільного і державного ладу всіх 

радянських республік, що ґрунтується на диктатурі пролетаріату. Було 

задекларовано рівноправність народів у союзі, забезпечення кожній республіці 

права вільного виходу з нього, відкритий доступ для всіх соціалістичних радянських 

республік на шляху об'єднання трудящих усіх країн у Світову Соціалістичну 

Радянську Республіку. 

Договір про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік 

закріплював державну єдність республік, гарантував їх суверенітет як рівноправних 

суб'єктів союзної держави, право вільного виходу з СРСР. Договір визначив 

структуру та компетенцію вищих органів влади СРСР - з'їзду Рад, ЦВК, Президії 

ЦВК і РНК. Установлювалося єдине союзне громадянство, герб, прапор і державна 

печатка. Остаточне затвердження Декларації і Договору про утворення СРСР було 

перенесено на ІІ Всесоюзний з’їзд рад.  

У 1923 році тривало доопрацювання Договору і Декларації. Було створено 

спеціальну комісію для розробки Конституції СРСР. В процесі підготовки проекту 

Конституції розгорнулася політична боротьба з приводу обмеження суверенітету 

республік.  

У січні 1924 р. ІІ Всесоюзний з'їзд рад СРСР затвердив Конституцію СРСР, 

основою якої стали Декларація та Договір про утворення СРСР.  

До складу союзної держави увійшли союзні республіки: Російська 

Соціалістична Федеративна Радянська Республіка (РСФРР), Українська 

Соціалістична Радянська Республіка (УСРР), Білоруська Соціалістична Радянська 

Республіка (БСРР) та Закавказька Соціалістична Федеративна Радянська Республіка 

(ЗСФРР, у складі якої були  Грузія, Азербайджан і Вірменія). Республіки вважалися 

формально суверенними. Вони мали право вільного виходу із СРСР.  

Разом із тим, надзвичайно широкі повноваження Союзу РСР істотно 

обмежували суверенні права республік. Так, до компетенції верховних органів 

СРСР, належало: представництво Союзу у міжнародних відносинах, укладання 
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договорів з іншими державами; зміна кордонів Союзу; оголошення війни і 

укладання миру; керівництво збройними силами, транспортом та зв'язком; 

затвердження плану народного господарства, державного бюджету, 

загальносоюзних податків; встановлення грошової і кредитної систем; керівництво 

зовнішньою торгівлею і встановлення системи внутрішньої торгівлі; визначення 

загальних засад землеустрою та землекористування, користування надрами, лісами і 

водами; встановлення основ судоустрою і судочинства, цивільного і кримінального 

законодавства; основних законів про працю, освіту та охорону здоров'я. 

Верховним органом влади СРСР був з'їзд Рад, а в період між з'їздами Рад - 

Центральний Виконавчий Комітет СРСР (ЦВК СРСР), що складався з двох палат 

- Союзної Ради і Ради Національностей. 

З'їзд Рад СРСР формувався з представників міських Рад і Рад міських 

поселень (з розрахунку 1 депутат від 25 тис. виборців), а також представників 

губернських з'їздів Рад (1 депутат від 125 тис. жителів).  Чергові з'їзди Рад СРСР 

скликалися раз на рік. 

З'їзд Рад СРСР обирав Союзну Раду з представників союзних республік, 

пропорційно кількості населення кожної, загалом у складі 414 осіб. Рада 

Національностей формувалася з представників союзних і автономних республік. 

Центральний Виконавчий Комітет СРСР об'єднував роботу щодо 

законотворчості і управління СРСР. У період між сесіями ЦВК вищим органом 

влади була Президія ЦВК СРСР. 

Рада Народних Комісарів СРСР  формувалася ЦВК СРСР, була виконавчим і 

розпорядчим органом ЦВК СРСР і народних комісарів СРСР, і в межах наданих 

ЦВК повноважень видавала декрети і постанови.    

Вищим судовим органом був Верховний Суд СРСР. 

Для безпосереднього керівництва окремими галузями державного управління, 

що входили до відання РНК СРСР, утворювалося 10 народних комісаріатів, які 

поділялися на дві групи: загальносоюзні (єдині для всього СРСР) та об'єднані 

(органами яких у союзних республіках були однойменні наркомати). 

Загальносоюзними були народні комісаріати закордонних справ, військових і 
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морських справ, зовнішньої торгівлі, шляхів сполучення, пошти і телеграфу. 

Об'єднаними народними комісаріатами були: Вища Рада Народного 

Господарства, народні комісаріати продовольства, праці, фінансів і робітничо-

селянської інспекції. 

Республіканськими залишалися наркомати земельних справ, охорони здоров'я, 

соціального забезпечення, освіти, внутрішніх справ, юстиції. 

У межах території кожної союзної республіки верховним органом влади був 

з'їзд рад республіки, а в проміжках між з'їздами - центральний виконавчий 

комітет. ЦВК союзних республік обирали президії та утворювали свої виконавчі 

органи – ради народних комісарів. 

Загалом Конституція закріплювала перевагу загальносоюзних органів та 

верховенство загальносоюзного законодавства. 

Отже, Конституція СРСР 1924 року насамперед містила характеристику 

органів влади і управління новоутвореної союзної держави. На відміну від 

Конституції РСФРР 1918 р., у ній не було розділу щодо прав громадян.  

Утворення Союзу РСР та прийняття союзної конституції зумовили перебудову 

апарату управління союзних республік. Ці зміни були відображені у 

республіканських конституціях, прийнятих на основі Конституції СРСР 1924 р.  

Двадцяті роки стали також періодом інтенсивної кодифікаційної роботи. 

Конституція СРСР до відання союзу відносила встановлення основ законодавства 

СРСР та союзних республік. У 1924 р. були прийняті Основи судоустрою і 

судочинства Союзу РСР і союзних республік, а також Основні засади кримінального 

законодавства Союзу РСР і союзних республік. У 1928 р. було затверджено Загальні 

засади землекористування та землеустрою СРСР. На основі загальносоюзних 

кодексів здійснювалася кодифікація галузевого законодавства союзних республік. 

 

Ключові терміни і поняття 

 

ВНК (Всеросійська Надзвичайна Комісія при РНК по боротьбі з 

контрреволюцією і саботажем) - утворена 7 (20) грудня 1917 р. З 1918 р. - "ВНК по 
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боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією і посадовими злочинами". Як орган 

державної безпеки ВНК одночасно проводила боротьбу з найбільш небезпечними 

загально-кримінальними злочинами. Завданням ВНК та її органів були розшук, 

припинення і попередження злочинів, проте у критичні для Радянської влади 

моменти ВЦВК і РНК надавали ВНК надзвичайні повноваження, які зводилися до 

проведення позасудових репресій.  

ВЦВК (Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет Рад) - верховний 

законодавчий, розпорядчий і контролюючий орган Радянської Росії у 1917-1937 рр. 

Поєднував одночасно законодавчі та виконавчі функції, обирався Всеросійськими 

з'їздами Рад і діяв між ними як вищий орган влади. 

Декларація про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік - 

прийнята І з'їздом Рад Союзу РСР 30 грудня 1922 р. Д. проголошувала добровільне 

об'єднання радянських республік в союзну державу. Необхідність об'єднання 

обґрунтовувалася потребою спільного відновлення народного господарства, 

небезпекою нових нападів з боку капіталістичного оточенням. Йшлося про єдність 

суспільного і державного ладу всіх радянських республік, що ґрунтується на 

диктатурі пролетаріату. Було заявлено про рівноправність народів у союзі, забезпе-

чення кожній республіці права вільного виходу з нього, відкритий доступ для всіх 

соціалістичних радянських республік на шляху об'єднання трудящих усіх країн у 

Світову Соціалістичну Радянську Республіку. 

Декрет про землю — прийнятий Другим Всеросійським з'їздом Рад робочих і 

солдатських депутатів 27 жовтня (9 листопада) 1917 р. У ньому проголошувалося 

скасування поміщицької власності на землю, конфіскація будівель, засобів 

виробництва, скота, запасів продуктів та ін. Декрет закріпив за державою виключне 

право на користування надрами землі, лісами і водами. У ньому йшлося про 

передачу державі господарств високої культури, кінних заводів та ін., про 

неприпустимість найманої праці, про зрівняльне землекористування, про свободу 

вибору форм землекористування.  

Декрет про мир - прийнятий Другим Всеросійським з'їздом Рад 26 жовтня (8 

листопада) 1917 р. У Декреті пропонувалося усім воюючим народам та урядам 
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розпочати переговори про укладання справедливого, демократичного миру - без 

анексій і контрибуцій. У Д.п.м. визнавалися законність і справедливість визвольної 

боротьби пригноблених народів, засуджувалася колоніальна система, заявлялося про 

ліквідацію таємної дипломатії, проголошувалася рівноправність усіх народів, право 

на їх національну і державну незалежність, невтручання у внутрішні справи інших 

країн. 

Договір про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік - 

прийнятий І з'їздом Рад СРСР 30 грудня 1922 р., закріплював державну єдність 

республік, гарантував їх суверенітет як рівноправних суб'єктів союзної держави, 

право вільного виходу з СРСР. До складу СРСР увійшли Російська Соціалістична 

Федеративна Радянська Республіка (РСФРР), Українська Соціалістична Радянська 

Республіка (УСРР), Білоруська Соціалістична Радянська Республіка (БСРР), 

Закавказька Соціалістична Федеративна Радянська Республіка (ЗСФРР - Грузія, 

Азербайджан і Вірменія). Д. визначив компетенцію вищих органів влади СРСР - 

з'їзду Рад СРСР, ЦВК СРСР, Президії ЦВК і РНК СРСР. Д. установив єдине союзне 

громадянство, герб, прапор і державну печатку.  

Другий Всеросійський з'їзд Рад робочих і солдатських депутатів - розпочав 

роботу у Петрограді 25 жовтня 1917 р. У прийнятих на з'їзді резолюціях 

проголошувалася передача влади Радам, чим були узаконені результати повстання. 

З'їзд мав установчий характер. Були визначені найближчі завдання Радянської влади, 

прийняті декрети "Про мир" і "Про землю", обраний вищий орган влади в період між 

Всеросійськими з'їздами Рад - Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет 

(ВЦВК) Рад робочих і солдатських депутатів, а також сформований уряд - Рада 

Народних Комісарів (РНК). 

З'їзди Рад робочих, солдатських і селянських депутатів (після створення 

Червоної Армії - робочих, селянських і червоноармійських депутатів) - виші органи 

влади в адміністративно-територіальних одиницях, а також в автономних і союзних 

республіках з 1917 по 1936 рр. Юридично система З.Р. була закріплена в Конституції 

РСФРР 1918 р. Всеросійський З.Р. був вищим органом влади в РСФРР, а місцевими 

органами влади були обласні, губернські (окружні), повітові (районні) і волосні З.Р. 
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У період між з'їздами вища влада на відповідній території належала обраним ними 

виконкомам. 

Наркомат (Народний комісаріат) - центральний орган державного управління 

окремими галузями адміністративно-політичного, військового, господарського або 

соціально-культурного будівництва у радянських республіках і в Союзі РСР. У 1946 

р. Н. були перетворені у міністерства. 

Рада Народних Комісарів (Раднарком, РНК) - Радянський уряд з 1917 по 

1946 рр. Назва "РНК" закріплена Радянськими Конституціями 1918, 1924 і 1936 рр., а 

з 1946 р. уряд СРСР і радянських республік став називатися Радами Міністрів. 

Ради - органи влади і політична основа Радянської держави. Виникли в 1905-

1907 рр. як обрані на місцях трудящими громадські організації. Спочатку були 

органами страйкової, економічної боротьби, потім - штабами збройного повстання. 

Після жовтня 1917 р. Р. перетворилися у постійні органи влади. У назві Р. містилася 

вказівка на те, ким вони обираються і кого представляють - "Ради робочих, 

солдатських і селянських депутатів". За Конституцією СРСР 1936 р. вони отримали 

назву "Ради депутатів трудящих", а за Конституцією СРСР 1977 р. - "Ради народних 

депутатів". 

 

Контрольні питання по темі 

 

1. Як відбулося юридичне закріплення встановлення радянської влади в Росії? 

2. На яких принципах відбувалося створення радянського державного апарату?  

3. Охарактеризуйте систему державного устрою за Конституцією РСФРР 1918 р.  

4. Які категорії населення були позбавленні виборчих прав за Конституцією 

РСФРР 1918 р.? 

5. Охарактеризуйте систему державного устрою за Конституцією СРСР 1924 р.  
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Розділ 14 

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ, 

США ТА ЯПОНІЇ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XX ст. 

 

§ 1. Основні зміни державного устрою  

 

До початку XX ст. у провідних державах світу в основному завершився період 

утвердження буржуазних суспільних відносин. Економічне панування буржуазії 

об'єктивно обумовило її перевагу в політичній структурі суспільства. Держави 

упевнено обрали шлях капіталістичного розвитку. Вже до кінця XIX ст. типовою 

формою здійснення політичної влади буржуазії стала буржуазна демократія. Вона 

визначалася самим характером буржуазних революцій, а згодом - умовами боротьби 

за ліквідацію феодальних пережитків. Саме демократична держава дозволила 

буржуазії в союзі з іншими станами суспільства здійснювати політичне панування; 

саме вона забезпечувала найсприятливішу обстановку для реалізації інтересів різних 

класів і соціальних груп. 

Основними ознаками буржуазно-демократичного політичного режиму були: 

парламентаризм, поділ влади, конституційне проголошення прав і свобод громадян, 

широка участь народних мас в управлінні державою. 

Крок за кроком на основі закону і неписаних угод формувався важливий 

принцип буржуазної конституційної політики - відповідальність уряду перед 

парламентом. Встановлювалося правило, відповідно до якого до уряду входили 

члени керівництва партії, яка здобула перемогу на виборах. 

У XX ст. набуло поширення таке важливе політичне явище, як перевага 

виконавчої влади над представницькими установами. Характеризуючи розвиток 

окремих держав, зупинімося на причинах цього явища. Зазначимо, що перед 

правлячими класами постало подвійне завдання: з одного боку - зосередити 

розв'язання найважливіших державних справ у руках уряду або президента, а з 

іншого - максимально забезпечити парламентську підтримку діяльності органів 

виконавчої влади. Ось чому в ряді держав практика склалася таким чином, що 
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повновладним учасником, а іноді й керівником законодавчого процесу є президент 

або уряд. 

Такі внутрідержавні процеси супроводжувалися відповідною трансформацією 

буржуазного права. Змінилося, насамперед, співвідношення влади і права. У 

сучасному буржуазному суспільстві різко зростає перевага держави, політичної 

влади в цілому. Збільшується обсяг і розширюються межі позаправової, не 

регульованої законом, діяльності державних органів на базі зростання їхніх 

повноважень. Різко зростає обсяг позазаконної діяльності карального механізму, а 

водночас розширюється коло нормативних актів фактично неконституційного 

характеру. Нерідко закони підміняються підзаконними нормативними актами. 

 

§ 2. Державно-правовий розвиток Великобританії 

 

На початку XX ст. державний лад Великої Британії змінився як у результаті 

деяких незначних реформ конституційного характеру, так і, головним чином, через 

модифікацію попередніх положень неписаної конституції. Для Великої Британії 

були характерними більша, ніж в інших країнах, стабільність політичних інститутів, 

приховані процеси перебудови взаємовідносин державних органів. Британська 

буржуазія зуміла також зберегти і використати у своїх інтересах інститути 

феодального походження - монархію і палату лордів. 

Главою держави у Великій Британії є король (королева). За британським 

монархом зберігалася така компетенція: 

- верховний носій виконавчої влади; 

- глава судової системи; 

- верховний головнокомандувач армії; 

- глава англіканської церкви; 

- право розпуску парламенту та призначення прем'єр-міністра, право вето та 

ін. 

Вищий орган законодавчої влади складався з короля (королеви), палати лордів 

і палати общин. 
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Зміни, внесені безпосередньо до конституційного законодавства, мали в 

більшості випадків демократичний характер. Серед них варто вирізнити серію 

реформ виборчого права. 

Реформа 1918 р. вперше надала право голосу жінкам. Але брати участь у 

виборах могли лише жінки, не молодші 30 років. До того ж вони або їхні чоловіки 

повинні були мати щорічний прибуток не менше 5 фунтів стерлінгів. Через 10 років 

черговою реформою право участі у виборах було поширено на все жіноче й 

чоловіче населення віком старше 21 року. Тобто, 1928 р. у Великій Британії вперше 

було встановлено загальне виборче право. 

Внутрішні, глибинні зміни в державному ладі й політичній системі 

торкнулися, передовсім, взаємовідносин вищих виконавчих і законодавчих органів. 

Посилення ролі Кабінету міністрів супроводжувалося відносним зниженням ролі 

парламенту в царині законодавства і контролю за діяльністю уряду. Конкретно це 

проявилося в такому: 

—по-перше, в руках уряду зосередилася особлива законодавча влада, 

делегована йому парламентом. Якщо у ХVIII-ХIХ ст. «делеговане законодавство» 

(тобто акти органів виконавчої влади, які видаються з дозволу парламенту) 

стосувалося лише другорядних питань, то тепер парламент делегував виконавчим 

органам право видавати акти і з таких питань, які раніше становили виняткову 

прерогативу палати общин. Правом законодавчої ініціативи у Великій Британії 

найчастіше користується уряд - Кабінет міністрів, що сприяє зміцненню виконавчої 

влади, яка здійснює внутрішню і зовнішню політику держави; 

—по-друге, від часів Першої світової війни Кабінет міністрів отримав 

надзвичайні повноваження. Акт про надзвичайні повноваження 1920 р. надав 

урядові право видавати від імені короля укази про надзвичайний стан. Парламент 

повинен був лише схвалювати укази про надання надзвичайних повноважень, не 

розглядаючи механізм їх здійснення урядом. За період з 1920 р. по 1979 р. 

надзвичайний стан у Великій Британії оголошувався 11 раз; 

—нарешті, по-третє, у період між двома світовими війнами британський 

Кабінет міністрів став центральною ланкою політичної системи. Якщо раніше 
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формально перша особа уряду перебувала «в тіні», то 1937 р. було законодавчо 

визнано існування прем'єр-міністра та його опонента - лідера опозиції. Обидва вони 

одержували платню з державної скарбниці. У XX ст. у Великій Британії 

продовжували діяти дві політичні партії, з яких періодично одна - правляча, а інша - 

опозиційна: 

—консервативна - сформувалася на базі партії торі та представляє інтереси 

великої буржуазії та фінансової олігархії; 

—лейбористська (до 1923 р. - ліберальна партія) - сформувалася на базі 

партії вігів, виражає інтереси соціал-демократії. 

У результаті названих вище змін у політичній системі Великої Британії в XX 

ст. основні принципи конституціоналізму XVIII-XIX ст., і насамперед верховенство 

парламенту, були поступово позбавлені реального змісту. Те саме сталося і з іншим 

принципом британської конституції - парламентською відповідальністю уряду. 

Що стосується права, то значна частина чинних у XX ст. правових інститутів 

Великої Британії виникла в попередні століття. Державну систему юстиції було 

реформовано востаннє наприкінці XIX ст. 

Основним джерелом англійського права дотепер є судові та адміністративні 

прецеденти, які значною мірою визначають характер кримінального, цивільного, 

конституційного та інших галузей права. Закони з питань конституційного розвитку 

не систематизовані та не мають внутрішньо узгоджених юридичних форм. Це 

визначає суперечливий характер англійського конституціоналізму, створюючи 

розрив між тим, що проголошується, і дійсністю, між конституційною теорією та 

державною практикою. 

Нарешті, збереження в англійському праві старих феодальних форм ще одна 

характерна риса англійської правової системи. Звичайно, ці старі форми зберегли 

лише «феодальне найменування», втратили феодальний зміст і стали нормами 

буржуазного права. 

Утім, наявність таких суперечностей не породжує правового, конституційного 

хаосу. За останні три століття було прийнято багато статутів, які систематизували 

інститути права і внесли певні зміни до державного права. Це - конституційні угоди, 
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які фактично надають сили закону новим державно-правовим відносинам. 

До сказаного слід додати, що, як і раніше, символом стабільності «старої 

доброї Англії» виступала і виступає монархія, що підтримується як інститут влади 

переважною більшістю англійців. За відсутності писаної конституції межі влади 

монарха визначаються усталеними політичними традиціями. Фактичний вплив 

королівського двору на державне життя є дуже значним. 

Вищий центральний судовий орган Великої Британії - Верховний суд 

правосуддя, який складається з Високого суду (розглядає цивільні справи), Суду 

корони (розглядає кримінальні справи) та Апеляційного суду. На місцях правосуддя 

здійснюють мирові судді. Крім того, діють магістральні суди (з кримінальних 

справ), виїзні суди (з цивільних справ), поліцейські суди, шерифські суди, 

спеціальні суди (адміністративні, військові) та ін. 

 

§ 3. Державно-правовий розвиток США 

 

Розвиток державно-правових інститутів США у XX ст. відбувався відповідно 

до основних тенденцій політичної еволюції провідних держав світу. Загальні 

принципи конституції, що стосуються Конгресу та діяльності обох його палат - 

сенату і палати представників - зберегли свою силу. Водночас від початку XX ст. 

спостерігається загальна тенденція до концентрації державної влади, посилення 

федеральних органів за рахунок прав штатів, посилення виконавчої влади, 

бюрократизації та мілітаризації державного апарату. 

Стосовно Конгресу це проявилося в розширенні його податкових повноважень 

(16-та поправка до Конституції, прийнята 1913 р.) і в посиленні законодавчої 

діяльності в галузі цивільного, кримінального і трудового права. 

Сталися зміни й у відносинах між законодавчою та виконавчою владою. Як 

відомо, Конституція США ґрунтується на принципі поділу влади і повинна була, 

якщо слідувати цьому принципові, запобігти перевазі однієї з гілок влади над 

іншою. Проте конституційна практика привела до закріплення переваги виконавчої 

влади над законодавчою, президентської системи правління та безпрецедентної для 
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інших держав ролі та значення судової влади. 

І все ж, незважаючи на істотне розширення влади американського президента, 

Конгрес як орган законодавчої влади залишається найбільш впливовим 

парламентом західного зразка. 

З огляду на розвиток двопартійної системи влада президента характеризується 

певною специфікою. У Великій Британії ця система забезпечувала величезні 

переваги прем'єрові, який завжди міг розраховувати на партійну дисципліну і 

підтримку парламентської більшості. У Сполучених Штатах склався інший порядок. 

Через слабшу партійну дисципліну президент, з одного боку, не завжди міг 

сподіватися на підтримку своєї партії в палаті представників або сенаті. З іншого 

боку, оскільки президент обирається виборщиками, він завжди був більш 

незалежним у своїх діях стосовно Конгресу, ніж прем'єр-міністр Великої Британії 

стосовно парламенту. 

Американський президент виступає не лише як глава держави, глава уряду, 

лідер однієї з двох великих партій, а також головнокомандувач, головний дипломат 

держави, а й як ключова особа, відповідальна за управління країною в період криз. 

Яскравим проявом цього став «Новий курс» Рузвельта. Світова економічна 

криза 1929-1933 рр., яка з особливою силою вразила США, призвела до розладу 

фінансів, різко скоротила обсяг виробництва, спричинила розорення підприємств і 

фірм, масове безробіття. 

Обраний на виборах 1932 р. президент США Ф. Рузвельт із своїм «мозковим 

центром» (радниками) розробили систему заходів, спрямованих на державне 

регулювання американської економіки. «Новий курс» містив: 

- закон про банківську діяльність; 

- закон про обіг цінних паперів; 

- закон про відновлення промисловості; 

- закон про трудові відносини; 

- закон про регулювання сільського господарства; 

- закон про соціальне страхування і допомогу безробітним; 

- закон про справедливий найм робочої сили. 
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У «Новому курсі» - і в цьому головне його значення - дістала апробацію 

політика і практика державного втручання в приватно-економічні відносини, 

регулювання найважливіших сфер економічного і соціального життя країни. 

По-перше, величезний золотий запас Сполучених Штатів було передано до 

державної скарбниці. Уряд дістав можливість випускати долари, не забезпечені 

золотом. Обмін паперових грошей на золото було заборонено. Вміст золота в 

грошовій одиниці було скорочено майже наполовину, а на вивіз золота за кордон 

накладено заборону. Ці заходи зупинили банкрутство банків, привели до 

відновлення довіри до них та зміцнення банківської системи. За допомоги дешевих 

грошей було піднято ціни і цим штучно стимульовано товарообіг. До того ж, 

тримаючи в себе золотий запас, уряд міг контролювати фінансову ситуацію в країні 

та посилити основи капіталістичного ладу. 

По-друге, Конгрес прийняв закон про відновлення промисловості (НІРА). З 

метою ліквідації «руйнівної конкуренції» він передбачав запровадження «кодексів 

чесної конкуренції» для 17 груп промисловості. Вони складалися підприємницькими 

асоціаціями і фіксували суворо визначені норми виробництва і ринки збуту 

продукції, установлювали фіксовані ціни, умови комерційних кредитів та ін. Крім 

того, було передбачено заходи соціального характеру, які зняли гостроту трудових 

конфліктів (установлено максимум робочого дня і мінімальний рівень зарплати, 

гарантовано свободу трудових договорів і незалежних профспілок, заборонялася 

дитяча праця тощо). 

По-третє, створювався спеціальний адміністративний орган для регулювання 

сільського господарства, установлювалися компенсації для фермерів, які 

погоджувалися скоротити посівні площі та поголів'я тварин. Було врегульовано 

ціни, продовжено терміни погашення боргів фермерів, їм було надано позичку 

більш як на 2 млрд. доларів. 

По-четверте, з метою боротьби з безробіттям було збільшено допомогу з 

безробіття, організовано громадські роботи, трудові табори з будівництва і ремонту 

доріг, мостів, аеродромів та ін., які фінансувалися державою, запроваджувалося 

страхування з безробіття і пенсійне забезпечення. 
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І нарешті, закон про трудові відносини (закон Вагнера) вперше в історії США 

легалізував діяльність профспілок, визнав право робітників на страйки у випадках 

порушення трудових договорів і законів, зобов'язав власників підприємств укладати 

з профспілками колективні договори. Крім того, закон про соціальне страхування 

(1935 р.) передбачав соціальну допомогу безробітним, непрацездатним, людям 

похилого віку та ін. Пенсійний фонд формувався з різних джерел, зокрема за 

рахунок податків підприємств, робітників. 

Отже, «Новий курс» Рузвельта забезпечив пристосування державного апарату 

до політики регулювання економіки і трудових відносин, до впровадження 

елементів планування. Він дозволив державі з найменшими економічними і 

соціальними втратами вийти з глибокої економічної кризи. 

Помітну роль у функціонуванні органів державної влади відіграв 

управлінський апарат Білого дому, в якому працювали найближчі й особливо 

довірені помічники, соратники і секретарі глави уряду. З-поміж них найвизначніше 

місце посідали спеціальні помічники президента, а надто помічник у справах 

національної безпеки. 

Організація влади в штатах і місцеве управління - різні та відзначаються 

регіональним колоритом. Главою виконавчої влади штату є губернатор, який 

обирається в різних штатах на 2 або 4 роки. У деяких штатах права губернаторів 

надзвичайно великі, тоді як в інших - майже номінальні. Законодавчі органи штатів, 

як і Конгрес, двопалатні. 

У США існують практично дві судові системи: федеральні суди і суди штатів. 

Зазвичай судові справи вирішуються в судах штатів відповідно до законів цих 

штатів. Але якщо одна зі сторін вважає, що суд порушив її конституційні права, 

вона може подати апеляцію до Верховного суду США. 

Верховний суд, як вищий орган судової системи, здійснює ряд дуже важливих 

юридичних функцій. Як суд першої інстанції він розглядає лише деякі категорії 

справ. Основним обов'язком Верховного суду є судовий нагляд, що означає: 

—нагляд за діяльністю нижчих судових інстанцій; 

—перевірку конституційності законодавчих актів; 
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—перевірку законності дій посадових осіб державного апарату. 

Основною ланкою федеральної системи судів є районні (окружні) суди. У 

кожному штаті є від одного до чотирьох районних судів. Вони розглядають за 

суттю всі справи, які підпадають під федеральну юрисдикцію. 

Поліцейські сили США являють собою велику організацію, яка складається з 

багатьох установ, підрозділів, служб і агентств. Організаційно поліція поділяється 

на три ланки: федеральну поліцію, поліцію штатів і місцеву. Поліцейські сили цих 

ланок різняться обсягом повноважень, ступенем кваліфікації кадрового складу, 

науково-технічним забезпеченням, розмірами і джерелами фінансування. Чіткого 

систематичного взаємозв'язку між ними немає. 

Очолює федеральну поліцію Федеральне бюро розслідувань (ФБР), створене 

1907 р., яке входить до системи Міністерства юстиції. 

У штатах кількість функціональних поліцейських установ є незначною. 

Територіальна організація поліції складається з кількох округів, кожен з яких має у 

своєму розпорядженні загін поліції штату. Керівництво поліцією штату зосереджене 

в руках губернатора, при якому для цієї мети існує спеціальне відомство. Місцева 

поліція - це поліцейські формування міст і графств. 

Особливе місце у США посідає приватна поліція, яка складається із загонів 

зовнішньої служби і численних розшукових агентів. На приватну поліцію 

покладається охорона виробничих секретів фірм і корпорацій. Широкого розвитку 

набули приватні поліцейські сили з охорони промислових та інших підприємств, а 

також приватних будинків. 

 

§ 4. Державно-правовий розвиток Франції 

 

На початку XX ст. основи державного ладу Франції, як і раніше, формально 

визначалися конституційними законами 1875 р. Але фактично в державному 

механізмі тривали зміни, що проявилися ще наприкінці XIX ст., зокрема такі як 

подальше підвищення ролі уряду та його глави; відносне падіння ролі парламенту; 

зростання бюрократичного і поліцейського апарату. 
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Найважливіші важелі виконавчої влади у Третій республіці було зосереджено 

в руках уряду. Фактична роль глави держави - президента, як і раніше, залишалася 

незначною. Від середини 20-х років було відновлено сформовану наприкінці XIX ст. 

практику обрання на посаду президента малоавторитетних політиків. Передбачені 

законами 1875 р. президентські прерогативи, у тому числі право розпуску палати 

депутатів з санкції сенату, від кінця XIX ст. практично не застосовувалися. 

Одночасно в державному апараті Третьої республіки ще більше зростала роль 

глави уряду - голови Ради міністрів. Посилення влади уряду тривало й надалі, 

незважаючи на часті урядові кризи і відставки кабінетів, характерні для режиму 

Третьої республіки. 

Середня тривалість перебування кабінетів при владі не перевищувала шести 

місяців. 

У період між Першою та Другою світовими війнами до уряду остаточно 

перейшло право видання нормативних актів з різних питань державної політики. 

Воно спиралося на сформовану ще в ХІХ ст. доктрину «регламентарної влади», 

відповідно до якої уряд міг видавати нормативні акти без делегування йому 

законодавчих повноважень парламентом, на підставі власних прерогатив. Фор-

мально урядові декрети повинні були лише доповнювати, уточнювати 

законодавство і мали підзаконний характер. На ділі уряди неодноразово приймали 

акти, які мали силу закону, і скасовували попередні законодавчі акти. Крім того, 

парламент періодично надавав кабінетам надзвичайні повноваження і виняткове 

право правотворчості у формі декретів-законів. 

Відносне падіння ролі парламенту (Національних зборів) найбільш очевидно 

позначилося на становищі нижньої палати - палати депутатів. Більшість питань 

почали вирішуватися в комісіях палати, які обстоювали здебільш позиції уряду. 

Хоча за тих умов відповідальність уряду перед парламентом залишалася чинним 

інститутом, найчастіше кабінети йшли у відставку в результаті недовіри, вираженої 

лише верхньою палатою - сенатом. 

 

 



331 

 

§ 5. Встановлення фашистських режимів 

 

Особливості італійського фашизму 

Соціально-економічна платформа, на якій виник і доступився до влади 

італійський фашизм, у багатьох своїх рисах схожа на німецьку: економічна криза, 

погіршення соціального становища народу, падіння впливу буржуазних інститутів 

влади і політичних партій, урядова криза. В Італії справжніми керівниками фашизму 

стали фінансові, промислові кола, великі латифундисти. Вони чимраз 

наполегливіше порушували питання про встановлення сильної влади, спроможної 

стабілізувати ситуацію в країні. 

У результаті організованого Б. Муссоліні у жовтні 1922 р. походу 40 тис. 

«чорносорочечників» на Рим, поданого як прояв «волі народу», Муссоліні 

призначили главою уряду. Як того вимагала конституція, цей акт здійснив король 

Італії. 

Аби зміцнити своє становище в парламенті, фашисти провели в 1923 р. 

виборчий закон, який забезпечив їм переваги на виборах до законодавчого органу. 

Відтак на виборах у наступному році, вони отримали абсолютну більшість 

депутатських місць. 

Закріпившись при владі, Муссоліні перейшов до наступу на демократію. У 

січні 1926 р. він дістав право на видання декретів-законів. Згодом надзвичайні 

закони 1926-1927 рр. «Про захист держави» заборонили всі політичні партії та 

професійні спілки (за винятком фашистських). Демократичні права і свободи було 

відкинуто, опозиційну пресу - фактично закрито. Встановили смертну кару за 

політичні злочини, запровадили надзвичайну юстицію (трибунали, концтабори), 

адміністративне переслідування і вислання. Опозиційних депутатів було вигнано з 

парламенту, деяких з них - заарештовано. У країні почалися масові репресії проти 

політичних противників. 

Що ж являв собою механізм фашистської диктатури в Італії? 

1. Незважаючи на те, що деякі інститути влади було збережено (монархія, 

парламент, вибори до представницьких органів влади), вони з часом перетворилися 
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на прикриття відкритої терористичної диктатури. 

2. Прийнятий закон «Про повноваження глави уряду» (1925 р.) позбавляв 

парламент права контролювати діяльність уряду, звільняв прем'єр-міністра від 

відповідальності перед парламентом. Змінювався статус міністрів, їхні 

повноваження зменшувалися фактично до помічників глави уряду. 

3. Фашистська партія стала складовою частиною державного апарату. Її статут 

затверджувався королівським декретом, а керівник - «секретар» - призначався 

королем за поданням глави уряду. 

4. Встановився режим терору, репресій, придушення інакомислення. 

Відповідно посилювалася карально-репресивна роль поліцейських, судових та 

інших органів влади. Фашистські бойові загони стали складовою частиною 

репресивного управлінського апарату. 

5. Тоталітарна диктатура Муссоліні всіляко прикривалася законами про 

«корпоративну державу» (1926-1934 рр.). 

У країні було створено 22 корпорації (за галузями промисловості). У складі 

кожної з них були представники фашистських профспілок, підприємницьких спілок, 

фашистської партії. Головою кожної з 22 корпорацій був Муссоліні (як міністр 

корпорацій). 

Корпорації визнавалися державними органами й діставали право видавати 

обов'язкові для синдикатів постанови в галузі регулювання трудових угод і 

виробництва. У 1930 р. створено Національну раду корпорацій - дорадчий орган 

при уряді з питань виробництва і праці. 

Встановлення корпоративного ладу дозволило Муссоліні розправитися з 

парламентом. Замість нього в 1939 р. було створено «палату» фашистських 

організацій і корпорацій, члени якої призначалися Муссоліні. Її завдання полягало у 

співпраці з урядом, у підготуванні та виданні законів. 

Корпоративна держава була знаряддям економічного і політичного панування 

монополій, прикриттям тоталітарного фашистського режиму, вірно служила 

інтересам фашистської партії та її вождям. 
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Особливості фашистського режиму у Німеччині 

Внутрішні суперечності Другої Німецької імперії, які загострилися внаслідок 

її поразки в Першій світовій війні, стали причиною Листопадової буржуазно-

демократичної революції 1918 р. 

У лютому 1919 р. у Веймарі почали роботу Установчі збори німецької нації, 

які в липні того ж року прийняли нову конституцію, що дістала назву Веймарської 

конституції та проіснувала 14 років. 

Конституція перетворила Німеччину на буржуазну парламентську республіку, 

очолювану президентом. Вища законодавча влада належала двом палатам - 

рейхстагові та рейхсратові. 

Рейхстаг обирався на чотири роки загальним, прямим і таємним 

голосуванням. Виборчі права було надано чоловікам і жінкам віком від 20 років. 

Рейхстаг вважався нижньою палатою. 

Верхня палата - рейхсрат (імперська рада) - складалася з представників 

земель, на які поділялася Німеччина. 

Обидві палати парламенту не були рівноправними: закони підтверджував 

лише рейхстаг, а рейхсрат володів тільки правом відкладеного вето. У разі незгоди 

палат вирішувати питання належало президентові республіки: він або приєднувався 

до рейхстагу, або виносив вирішення спірного питання на референдум. 

Президент республіки обирався на сім років загальним голосуванням (як і 

рейхстаг). Його влада мало чим відрізнялася від монархічної. Президент міг 

розпустити рейхстаг. Йому належало командування збройними силами, 

призначення на вищі військові та цивільні посади. Особливі повноваження давала 

йому ст. 48, відповідно до якої він міг ввести надзвичайний стан у будь-який 

момент, який «президент вважає небезпечним для існуючого порядку». 

Президент призначав канцлера і за поданням останнього затверджував 

міністрів. Кожний акт президента вимагав контрасигнації відповідного міністра. У 

випадку вираження бундестагом вотуму недовіри канцлерові всі міністри повинні 

були піти у відставку. 

У складі країни було 18 земель: 15 республік і 3 вільні міста, які 
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користувалися автономією. Кожна із земель мала свою конституцію, складену 

відповідно до імперської, свій законодавчий орган (ландтаг) і свій уряд. 

«Федеративність» була багато в чому фіктивною. Усі важливі питання (зовнішні 

відносини, армія, грошовий обіг, митниця, зв'язок, шляхи тощо) перебували 

винятково у компетенції імперії. У питаннях кримінального і цивільного 

законодавства ландтаги могли «конкурувати» з рейхстагом, але право імперії в усіх 

випадках мало перевагу над правом земель. 

Конституція проголошувала також буржуазно-демократичні свободи. 

Проголошувалася формальна незалежність судів, заборонялася діяльність 

надзвичайних судів. Проте зберігало чинність законодавство про військові суди і 

суди в умовах облогового стану. Було збережено попередній принцип довічного 

призначення суддів. 

Встановлення фашистської диктатури в Німеччині 

Парламентарне правління Веймарської республіки регулярно переживало 

кризи. В умовах загальної економічної кризи 1929-1933 рр. суспільний настрій 

дедалі більше схилявся до відкритої терористичної диктатури, спроможної вивести 

країну з кризового стану. На авансцену політичного життя вийшла вояччина, яка 

діяла в союзі з нацистською партією. 

У 1930 р. перемогу на виборах до рейхстагу здобула націонал-соціалістична 

партія. Апелюючи до національного почуття німців, серед яких панувало 

невдоволення принизливими умовами Версальського мирного договору 1919 р., і 

запропонувавши ясну і конкретну програму соціально-економічних перетворень, ця 

партія стала головною в політичному житті країни. Відповідно до конституції 

президент П. Гінденбург 31 січня 1933 р. призначив канцлером Німеччини А. 

Гітлера. 

Протягом кількох місяців після приходу до влади фашисти повністю знищили 

інститути буржуазної демократії, закріплені Веймарською конституцією. Було 

заборонено всі політичні партії (крім націонал-соціалістичної), розпущено всі 

громадські організації. Піддавалися жорстоким репресіям усі, хто не були згодні з 

фашистським режимом. 
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Закріплюючи одноособову, диктаторську владу, Гітлер 23 березня 1933 р. 

провів у рейхстазі закон «Про повноваження уряду», який наділив імперський 

уряд правом видавати акти з будь-яких питань внутрішньої та зовнішньої політики 

без санкції рейхстагу або президента. 

Після смерті президента Гінденбурга в 1934 р. за постановою уряду посаду 

президента було скасовано, а всю владу сконцентровано в руках рейхсканцлера — 

Гітлера. 

Специфікою фашистського режиму в Німеччині була особлива форма 

організації державного управління суспільством. Механізм такого управління 

складали: 

—апарат терору (СА - штурмові загони; СС - охоронні загони; СД - органи 

державної безпеки; таємна поліція - гестапо; «народний трибунал» та інші органи 

фашистської юстиції); 

—апарат організаційного впливу на населення (націонал-соціалістична партія, 

націонал-соціалістична жіноча спілка; гітлер-югенд, «трудовий фронт» та ін.); 

—апарат пропагандистської обробки народних мас, який формував суспільну 

думку та ідеологію. 

У 1933-1934 рр. пришвидшився процес централізації внутрішнього 

державного управління на основі перегляду взаємовідносин імперських і 

провінційних органів, впровадження унітарної системи державного устрою, 

ліквідації традиційних елементів федералізму. 

До 1935 р. завершився процес створення нацистської держави в Німеччині, 

який характеризувався такими рисами: 

—провідні державні посади обіймали представники військово-фашистських 

кіл; 

—ліквідувалися представницькі установи і форми федеративної державної 

організації; 

—розпускалися всі політичні партії, крім правлячої націонал-соціалістичної; 

—ліквідувалися всі конституційні буржуазно-демократичні права і свободи; 

—режим законності замінявся терористичною військово-поліцейською 
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сваволею; 

—формально не скасована Веймарська конституція втратила чинність. 

 

Особливості японського фашизму 

В обстановці економічних потрясінь і посилення розбіжностей у правлячому 

таборі японського суспільства панівна в країні фінансова олігархія дедалі більше 

прагнула до сильної влади, до відкритої військової диктатури. 

Після періоду відносної лібералізації політичного режиму напів-

абсолютистської держави від кінця 20 - початку 30-х років почався поворот Японії 

до фашизму, який закінчився встановленням у роки Другої світової війни відкритої 

монархо-фашистської диктатури. 

Які риси фашизації Японії дістали прояв у її політико-державному устрої? 

1. У 30-ті роки було прийнято низку законів, спрямованих на подолання 

конкуренції, укладено угоди між великими фірмами про квоти виробництва, про 

контроль над розповсюдженням продукції і встановленням цін. Запроваджено 

державний контроль над фінансами, торгівлею, транспортом, робочою силою тощо. 

Ці заходи японського уряду заклали основу економічної політики військово-

фашистського режиму. 

2. Яскравим показником фашизації Японії стало бурхливе зростання 

фашистських рухів, які створювалися за прямої підтримки правлячої верхівки. 

3. Характерною рисою японського фашизму було те, що він не став наслідком 

державного перевороту чи конституційного захоплення влади фашистською 

партією. Фашизм було запроваджено конституційним урядовим способом - 

створенням 1940 р. «нової політичної структури». Першим кроком була ліквідація 

будь-якої легальної опозиції військово-фашистському курсові уряду, розпуск 

парламентських політичних партій. На відміну від Німеччини та Італії, в Японії не 

було створено єдиної фашистської партії. Головним елементом «нової політичної 

структури» стала напів-бюрократична установа «Асоціація допомоги трону», на 

чолі якої стояв прем'єр-міністр. 

4. Специфічною особливістю фашистського режиму в Японії було й те, що не 
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партія контролювала армію (як, наприклад, у Німеччині), а навпаки - армія 

контролювала партію. 

5. Нарешті, військово-фашистському режимові Японії була властива й така 

особливість, як збереження сильної монархічної влади. Збереглися пов'язані з 

монархією атрибути типу Таємної ради, Міністерства імператорського двору, 

особливих привілеїв військової еліти, аристократії, придворних. 

 

Ключові терміни і поняття 

 

Абвер (нім. - захист) - орган військової розвідки і контррозвідки фашистської 

Німеччини. Сформувався як управління при військовому міністерстві, з 1939 р. - 

самостійне відомство. 

Веймарська конституція 1919 р. - прийнята у м. Веймар у результаті 

Листопадової революції 1918 р. у Німеччині. За В.к. Німеччина ставала 

парламентською республікою з федеративним державним устроєм. В.к. визначала 

перелік основних буржуазно-демократичних прав і свобод. Вищим законодавчим 

органом оголошувався рейхстаг. Друга палата парламенту – рейхсрат - представляв 

землі. Президент обирався на 7 років населенням. Імперський уряд очолював 

рейхсканцлер, формально відповідальний перед рейхстагом. 

Виборча реформа у Великобританії 1918 р. - встановила єдність виборчого 

права у графствах і містах. Виборче право надавалося з досягненням повноліття (21 

рік) усім особам чоловічої статі, які відповідали вимогам цензу осілості (6 місяців) 

або володіли приміщеннями "для ділових занять". Жінки отримали право голосу з 

досягненням 30 років, якщо вони або їх чоловіки мали прибуток понад 5 фунтів 

стерлінгів на рік.  

Виборча реформа у Великобританії 1928 р. - урівнювала жінок у виборчих 

правах з чоловіками. Ценз осілості на виборах депутатів палати общин був 

зменшений до трьох місяців. 

Гестапо - державна таємна поліція, заснована в 1933 р. У 1936 р. Г. об'єдналося 

з СС у загальнонімецьку поліцію безпеки. 
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Декрет "Про захист німецького народу" від 4 лютого 1933 р. - надавав 

право німецькій поліції не допускати політичних зборів, якщо вони могли порушити 

"громадський спокій" або якщо на таких зборах звучали "образливі висловлювання" 

на адресу чиновників. 

Декрети "Проти зради німецькому народові" і "Про захист народу і 

держави" від 28 лютого 1933 р. - у Німеччині санкціонували необмежений терор 

стосовно усіх осіб, які були з будь-якої причини небажані для фашистів, що 

обґрунтовувалося необхідністю придушення "ворожих для держави комуністичних 

насильницьких дій". Декрет "Про захист народу і держави" скасовував дію статей 

Веймарської конституції в частині надання політичних та особистих прав і свобод. 

Закон Вагнера (Акт 1935 р. про національні трудові відносини) - прийнятий 

конгресом та підписаний 5 липня 1935 р. президентом США, легалізував профспілки, 

колективні договори і страйки робочих. Контроль за виконанням З.В. здійснювало 

особливе Національне управління з трудових відносин.  

Закон про захист держави - прийнятий в Італії в 1926 р. поновлював смертну 

кару і передбачав її застосування за такі державні злочини, як замах на короля і на 

главу уряду, збройний виступ проти державної влади тощо. Умисел за вчинення 

названих злочинів карався ув'язненням на строк від 15 до 20 років. Закон передбачав 

також створення "Особливого трибуналу", який керувався правилами воєнного часу.  

Закон про захист республіки - прийнятий в Німеччині в 1929 р. містив норми 

про нові склади політичних злочинів. 

Закон про національне промислове відновлення (НІРА) - прийнятий у США 

у 1933 р., окреслював систему заходів щодо зростання економіки. Запроваджувалися 

"кодекси чесної конкуренції", які мали регулювати умови конкуренції, зайнятості, 

найму в певних професіях і галузях промисловості. Фіксувалося право робочих на 

створення профспілкових організацій. Була створена Національна адміністрація 

відновлення промисловості.  

Закон про повноваження і прерогативи глави уряду 1925 р. — прийнятий в 

Італії, передав Муссоліні всю повноту виконавчої влади, ліквідував принцип 

політичної відповідальності уряду перед парламентом. Глава уряду формально 
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призначався і відкликався королем і відповідав перед ним за загальний політичний 

напрям діяльності уряду. Інші члени уряду були відповідальні не лише перед 

королем, але й перед главою уряду. 

Закон про регулювання сільського господарства 1933 р. - прийнятих у США 

у процесі проведення "нового курсу". Встановлював компенсації для фермерів за 

скорочення посівних площ з метою підвищення цін на продукти сільського 

господарства і запобіганню розорення фермерів. Заохочувалося знищення частини 

вже отриманої продукції. Передбачалося створення спеціального адміністративного 

органа з сільськогосподарського регулювання.  

Закон про структуру і повноваження "Великої ради фашизму" 1928 р. - 

прийнятий в Італії; санкціонував зростання державного апарату з фашистською 

партією. Виший орган партії - "Велика рада фашизму" - оголошена верховним 

державним органом. Його очолював глава уряду. 

Кодекс поліції безпеки 1926 р. - надзвичайний закон в Італії, скасовував 

основні права і свободи громадян. Поліції безпеки надавалися необмежені 

повноваження у боротьбі з політичними противниками фашистського режиму. 

Корпоративна система - створена в Італії фашистами для підняття економіки і 

воєнізації країни. Відповідно до Закону про правову організацію трудових відносин 

1926 р. і Хартії праці 1927 р. у всіх галузях виробництва утворювалися корпорації із 

представників профспілок і союзів підприємців, які повинні були вирішувати 

питання щодо умов праці і взаємовідносин між підприємцями і синдикатами. У 1930 

р. була утворена Національна рада корпорацій на чолі з Муссоліні. У 1934 р. 

корпорації охоплювали всі галузі народного господарства. 

Надзвичайний закон "Для захисту республіки і примирення країни" 1930 

р. - у Німеччині установлював покарання за публічну критику державного устрою і 

наділяв поліцію правом розганяти збори, на яких звучали критичні виступи. 

Адміністративним органам надавалося право закривати на певний строк газети і 

журнали.  

"Новий курс" - сукупність заходів, спрямованих на державне регулювання 

американської економіки, запропонованих президентом США Ф. Рузвельтом і його 
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радниками з метою пом'якшити наслідки економічної кризи 1929-1933 рр. Основні 

риси "Н.к.": золотий запас США було передано до державної скарбниці, випуск 

доларів, не забезпечених золотом; заборона обміну паперових грошей на золото; 

прийнято закони про відновлення промисловості, регулювання сільського 

господарства, Надзвичайний банківський закон, закони про трудові відносини, про 

соціальне забезпечення та ін. Для безробітних були організовані громадські роботи. 

Рейхсрат - представницький орган урядів земель в Німеччині в 1919-1934 рр. 

СА (скор. від нім. - штурмові загони) - у Німеччині 1921-1945 рр. 

напіввійськові формування фашистської націонал-соціалістичної робочої партії.  

СД (скор. від нім. - служба безпеки) - розвідувальні органи нацистської партії в 

Німеччині у рамках СС, орган внутріпартійної розвідки. У червні 1934 р. оголошені 

єдиною розвідувальною і контррозвідувальною службою нацистської партії.  

СС (нім., скор. від - охоронні загони) - військова організація нацистської партії 

в Німеччині, відокремилася в 1925 р. від СА для особистої охорони фюрера. З 1934 р. 

СС - самостійна організація, до якої входили спеціальні охоронні загони, які 

складалися із загальних загонів, військових загонів і підрозділів "Мертва голова", а 

також СД.  

 

Контрольні питання по темі 

 

1. Назвіть головні державно-правові наслідки Першої світової війни. 

2. Охарактеризуйте  виборчі реформи у Великій Британії у першій половині XX 

ст. 

3. Який вплив на державно-правовий розвиток США мав "Новий курс" 

президента Ф.Рузвельта?  

4. Охарактеризуйте державний механізм та політичний режим фашистської 

диктатури в Німеччині.  

5. Вкажіть на особливості італійського та японського фашизму. 



341 

 

Розділ 15 

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА 

ЯПОНІЇ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. РОЗПАД СРСР 

 

§ 1. Державно-правовий розвиток Німеччини 

  

Потсдамська конференція 

Примусивши гітлерівську армію до капітуляції та окупувавши територію 

Німеччини, союзники - СРСР, США, Велика Британія і Франція - виробили 

узгоджену політику відносно Німеччини. Було вирішено, по-перше, що війська 

країн-переможниць займуть кожна одну з чотирьох окупованих зон, а потім (5 

червня 1945 р.) ухвалили, що з усіх чотирьох командувачів буде утворена 

Контрольна рада, покликана вирішувати поточні питання, які мають значення для 

всієї Німеччини. 

Нарешті, влітку 1945 р. (17 липня - 2 серпня) у Потсдамі, біля Берліна 

відбулася конференція глав урядів. Союзники погодилися встановити в Німеччині 

тимчасовий окупаційний режим, для чого територію країни поділили на чотири 

зони: радянську - на сході; американську, англійську і французьку - на заході. Було 

вирішено: 

1) розпустити німецькі збройні сили і ліквідувати генеральний штаб німецької 

армії; 

2) заарештувати і передати суду військових злочинців; 

3) знищити монополістичні спілки капіталістів - опору фашистського режиму; 

4) провести очищення німецького державного апарату від військових 

злочинців (денацифікацію); 

5) ліквідувати військово-промисловий потенціал Німеччини, щоби вона більше 

ніколи не могла виробляти зброї. 

Відновлялася дія демократичних інститутів: місцевого самоврядування, 

свободи зборів, слова, преси. Управління окупованою країною зосередилося в 

Союзній контрольній раді, створеній з представників держав, які окупували 
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Німеччину. 

Так тривало до грудня 1946 р., коли було створено спершу сепаратне 

управління двома західними зонами (американською та англійською), а потім і всіма 

трьома. Логічним наслідком став поділ Німеччини, який привів до виникнення двох 

німецьких держав: однієї - на заході (майбутня Федеративна Республіка Німеччини) 

і другої - на сході (майбутня Німецька Демократична Республіка). 

 

Федеративна Республіка Німеччини 

Коли остаточно з'ясувалося, що відтворення Німеччини як єдиної держави 

неможливе, західна окупаційна влада дозволила трьом західним зонам з'єднатися в 

єдину державу під назвою Німецької Федеративної Республіки. У 1949 р. нова 

держава одержала з рук окупантів нову конституцію, названу на честь столичного 

міста Західної Німеччини Боннською. Вона відновила демократичні інститути влади 

і управління, деякою мірою була подібною до Веймарської конституції. 

Нова німецька держава була побудована на засадах федералізму. Вона 

складалася з 10 земель, самостійних у своєму бюджеті та незалежних одна від одної. 

Кожна із земель мала ландтаг і уряд, який володів значною автономією. Було 

вирішено, що уряд кожної з 10 земель призначатиме своїх уповноважених до 

верхньої палати парламенту, названої Союзною радою - бундесратом. 

Нижня палата, чи бундестаг, зберегла свою демократичну першооснову. Вона 

обиралася народом. Система голосування поєднувала в собі те, що називають 

мажоритарним і пропорційним голосуванням. У першому випадку достатньо 

одержати хоча б відносну більшість голосів порівняно з іншими кандидатами в 

депутати, у другому - за партійними списками проходить у парламент саме та 

кількість кандидатів, яка визначиться кількістю голосів, поданих за даний список. 

Партія, яка зібрала менше 5% голосів, позбавлялася будь-якого представництва. Цей 

захід, спрямовано як проти комуністів, так і проти націонал-соціалістів, і мав 

завадити їхньому проникненню до нижньої палати парламенту. 

Головним законодавчим органом був бундестаг, хоча його повноваження 

певною мірою обмежувалися Союзною радою - бундесратом. Щодо вирішення 
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деяких питань - зміна конституції, переділ території, компетенція місцевої влади і 

навіть фінанси - бундесрат наділявся правом абсолютного вето, з чим не могла не 

рахуватися нижня палата. Для інших випадків верхній палаті надавалося право 

відкладеного вето. Так стверджувався не фіктивний, а реальний федералізм Західної 

Німеччини. 

Главою держави конституція проголосила президента, який обирався на п'ять 

років. Президент пропонував на затвердження главу уряду, яким у всіх випадках 

ставав лідер партії, що перемогла на виборах. 

Дійсна влада зосереджувалася, як і всюди, в уряді, а надто в руках його глави - 

канцлера. Уряд контролював законодавство, здійснював усю надану йому 

виконавчу владу. 

Важливими функціями наділявся Федеральний конституційний суд. Він 

вирішував у спірних випадках питання про межі компетенції федерації в цілому і 

кожної землі окремо. Судді конституційного суду призначалися довічно. 

Найбільш впливовою партією ФРН є Християнсько-демократична. Під час її 

правління Західна Німеччина переборола повоєнну розруху і вийшла на одне з 

перших місць у світі як за загальним обсягом виробництва, так і за продуктивністю 

праці. Зараз Німеччина входить до трійки найпотужніших індустріальних держав 

світу поряд із США та Японією. 

Правлячою партією була певний час і соціал-демократична партія у блоці з 

партією зелених. Обом названим партіям зазвичай не вистачало голосів для 

безконтрольного панування в нижній палаті. За цих умов увійшла до кола правлячих 

нечисленна партія Вільних демократів, яка претендувала і претендує на важливі 

міністерські портфелі. Ця партія співпрацювала як із християнськими демократами, 

популярність яких останнім часом знову зростає, так і з соціал-демократами. 

 

Німецька Демократична Республіка 

Спершу Східна Німеччина управлялася радянською військовою 

адміністрацією. Незабаром до урядової діяльності було залучено Соціалістичну 

єдину партію Німеччини (СЄПН), яка утворилася в результаті злиття комуністичних 
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і соціал-демократичних партійних організацій. У вересні - жовтні 1946 р. по всій 

Східній Німеччині було проведено вибори до органів місцевого самоврядування і 

земельних парламентів - ландтагів. СЄПН одержала понад 50% голосів на 

общинних виборах і 47% - на виборах до ландтагів. 

Далі відбувалися реформи соціалістичного характеру. Було конфісковано 

майно монополій, проведено аграрну реформу. Одночасно визначилася 

соціалістична орієнтація щодо перетворення промисловості й колективізації 

сільського господарства. Народний конгрес Східної Німеччини (березень 1948 р.) 

обрав Німецьку народну раду і доручив їй виробити конституцію майбутньої НДР. 7 

жовтня того ж року Народна рада оголосила про створення Німецької 

Демократичної Республіки (НДР) як особливої та самостійної держави. Водночас 

Народна рада перетворила себе в тимчасову палату НДР. Відтак уряд СРСР надав 

урядові НДР функції державного управління, які доти покладалися на радянську 

військову адміністрацію. 

Перші загальнонародні вибори до законодавчої палати НДР відбулися 1949 р. 

Партії, які існували і легалізувалися до того часу, виступили з єдиною програмою та 

єдиним списком кандидатів у депутати. Квоту, що припадала на кожну партію, було 

визначено заздалегідь. Так почала існування східнонімецька демократія. 

У 1952 р. конференція СЄПН прийняла рішення про побудову соціалізму в 

НДР. Через 16 років нова Конституція НДР (1968 р.) констатувала факт ліквідації в 

НДР усіх форм експлуатації людини людиною - тобто перемогу соціалістичних 

виробничих відносин. 

Тим часом Західна Німеччина дедалі більше випереджала Східну за рівнем 

промислового розвитку, рівнем життя, ступенем демократизації суспільства. 

У 1989 р. в результаті політики перебудови в СРСР склалася сприятлива 

ситуація, за якою возз'єднання ФРН і НДР стало неминучим. І воно здійснилося на 

засадах Боннської конституції 1949 р. 
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§ 2. Конституційний розвиток Японії 

 

Поразка Японії у війні та її повна капітуляція справили вирішальний вплив на 

подальший державно-правовий розвиток країни. У 1945 р. в Японії висадилися 

американські війська, було встановлено окупаційний режим. Фактична влада 

перейшла до американської військової адміністрації, очолюваної генералом Д. 

Макартуром. Окупаційна влада США здійснила ряд демократичних перетворень: 

запровадила загальне виборче право, підтвердила свободу слова, друку, зборів, 

мітингів, віросповідання та ін., заборонила фашистські партії та організації. 

Головних військових злочинців було передано судові Міжнародного трибуналу і 

засуджено. Склад нового уряду було узгоджено зі штабом окупаційних військ. 

Демонтаж старого фашистського режиму почався з повної демобілізації японської 

армії, скасування всіх інших військових органів, ліквідації таємної поліції, розпуску 

мілітаристських громадських організацій, скасування нормативних актів, які 

зафіксували військово-поліцейський режим. Апарат державного управління 

піддався реорганізації та в основному позбувся найбільш шовіністично, 

промілітаристськи налаштованих чиновників. 

Важливі перетворення було проведено в царині соціально-економічних 

відносин. У 1946 р. законом про аграрну реформу скасовано велике за японськими 

масштабами землеволодіння, тобто головним чином поміщицьке. На селі 

утверджувалося фермерство. 

Перетворення у промисловості та банківській справі були пов'язані 

насамперед із декартелізацією «дзайбацу» (військово-промислових монополій). 

Хоча повної демонополізації проведено не було, та все ж завдяки певному 

переділові з'явилася значна кількість середніх, відносно самостійних, переважно 

акціонерних установ і підприємств. Контрольний пакет акцій багатьох із них 

опинився в руках великого капіталу. 

Було внесено демократичні зміни до трудового й соціального законодавства. 

Відновлялося право на створення профспілок, укладання ними колективних 

договорів, передбачалося право на проведення за наявності певних умов страйків, 
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установлювався 8-годинний робочий день, щорічні оплачувані відпустки, 

запроваджувався відносно демократичний порядок соціального страхування та ін. 

У підсумку досить радикальні соціально-економічні та політичні заходи 

перших повоєнних років привели не лише до ліквідації всього пов'язаного з «новою 

економічною» і «новою політичною» структурами, а й до скасування в Японії всіх 

пережитків феодалізму та фашизму, до перебудови суспільно-економічного ладу на 

ліберально-демократичних засадах. 

 

Конституція 1947 р. 

Ліберально-демократичні перетворення у сфері державного устрою були 

затверджені новою конституцією. Її головні положення розроблялися 

американською адміністрацією в Японії. На цій основі японським урядом було 

підготовлено проект. У 1946 р. його затвердив парламент, вибори до якого 

проводилися на початку того ж року на основі нового виборчого закону (виборчі 

права одержали жінки, було знижено віковий ценз та ін.). 

У 1947 р. Конституція Японії набула чинності. 

Встановлювалася ліберально-демократична парламентська монархія в її 

найбільш чіткій і послідовній формі. 

Збереження монархії (на чому особливо наполягала більшість парламентарів) 

припускало водночас радикальну зміну ролі та місця імператора в державі. Відтепер 

він розглядався як «символ держави та єдності держави і єдності народу». Його 

статус визначається волею всього народу, якому належить суверенна влада (ст. 1). 

Компетенція монарха істотно обмежувалася. У дусі англійського 

конституціоналізму він, за поданням парламенту, призначає прем'єр-міністра, 

головного суддю Верховного суду, за порадою та зі схвалення Кабінету міністрів 

здійснює промульгацію поправок до Конституції, законів, урядових указів і 

договорів, а також скликає парламент, розпускає палати парламенту, оголошує 

загальні вибори, підтверджує призначення і відставки міністрів, інших вищих 

посадових осіб, підтверджує загальні й приватні амністії, пом'якшує покарання 

тощо. 
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Всі інші дії імператора, які стосуються справ держави, можуть бути розпочаті 

й набути законної сили не інакше, як за порадою і зі схвалення Кабінету міністрів, 

який несе за них відповідальність перед парламентом. 

Отож, конституція відвела імператорові роль англійського монарха - 

«царювати, але не управляти», забезпечуючи історичну спадкоємність у розвитку 

держави, непорушність її основ. Можливо, правлячі кола хочуть бачити в монархії 

певний ідейно-емоційний чинник впливу на громадян, особливо в період 

виникнення виняткових, надзвичайних обставин. 

За Конституцією парламентові належить законодавча влада. Він складається з 

палати представників і палати радників. Перша обирається на чотири роки, друга - 

на шість років із переобранням половини радників кожні три роки. Передбачається 

парламентська недоторканність. Установлюється такий порядок ухвалення законів: 

проект обговорюється в палатах, а після прийняття його обома палатами стає 

законом (виняток становлять окремі випадки, передбачені Конституцією). 

Прийнятий палатою представників законопроект, щодо якого палата радників 

прийняла інше рішення, стає законом після його повторного затвердження палатою 

представників 2/3 голосів депутатів, які були присутніми. 

Важливу перевагу має палата представників і під час обговорення бюджету. 

Якщо палата радників ухвалила щодо бюджету рішення, яке відрізняється від 

рішення палати представників, і якщо угоди між палатами не було досягнуто або 

палата радників не прийняла остаточного рішення протягом 30 днів, за винятком 

часу перерви в роботі парламенту після прийняття бюджету палатою представників, 

то рішення палати представників стає рішенням парламенту. 

Кожна палата одержала право проводити розслідування з питань державного 

управління і вимагати при цьому явки і показань свідків, а також подання 

протоколів. Прем'єр-міністр і міністри повинні бути присутніми на засіданнях 

парламенту, якщо це необхідно для надання ними відповідей і роз'яснень.  

Парламент також дістав право створювати з числа депутатів суд для розгляду в 

порядку імпічменту справ тих суддів, проти яких порушено справу про усунення їх 

від посади. 
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Виконавча влада вручалася Кабінетові міністрів, який мав здійснювати її в 

рамках Конституції та законів, прийнятих парламентом. Прем'єр-міністр висувався 

парламентом із кола його членів і далі призначався імператором. Прем'єр як глава 

виконавчої влади наділявся важливими повноваженнями щодо формування кабінету 

і відповідно - у визначенні його політики. Він призначав міністрів і міг на свій 

розсуд усувати їх від посади. 

За Конституцією судова влада належала Верховному суду і судам нижчих 

інстанцій. Головний суддя Верховного суду призначався імператором за поданням 

Кабінету міністрів. Решта суддів призначалися Кабінетом міністрів із осіб, 

запропонованих Верховним судом. Цей суд як вища інстанція уповноважувався 

вирішувати питання про конституційність будь-якого закону і нормативного акта. 

До Конституції було введено спеціальну главу: «Права та обов'язки народу». 

В ній, крім традиційного переліку основних прав і свобод, оголошених 

«непорушними і вічними», йшлося про відмову у визнанні аристократичних 

інститутів, проголошувалися демократичні принципи юстиції: нікого не можна 

примушувати свідчити проти самого себе; ніхто не може бути засуджений у 

випадку, коли єдиним доказом проти нього є його власне зізнання, тощо. 

Конституція декларувала відмову Японії на «вічні часи» від війни, а також «... 

від погрози застосування збройної сили як засобу розв'язання міжнародних спорів» 

(ст. 9). В ім'я цієї мети Японія зобов'язувалася не створювати суходільних, 

військово-морських і військово-повітряних сил, так само як й інших засобів ведення 

війни. 

Проте, всупереч Конституції, незабаром після її прийняття, під 

найменуванням «сили оборони» в Японії було створено сучасні армію і флот. 

 

§ 3. Конституційний розвиток Франції 

 

Конституція 1946 р. Четверта республіка 

Влітку 1944 р. англо-американські війська висадились у Франції. До кінця 

того ж року Францію було в основному визволено. Найважливішим питанням 
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внутрішньополітичного життя країни після її визволення було майбутнє державного 

ладу, проблема нової конституції. Після розгрому фашистського рейху силами 

антигітлерівської коаліції Тимчасовим урядом Франції (серпень 1945 р.) було 

затверджено положення, відповідно до яких одночасно з проведенням виборів до 

Установчих зборів, покликаних скласти нову конституцію, мав відбутися 

референдум. Виборцям слід було відповісти на два запитання: 

1) хочуть вони, щоби було прийнято нову конституцію або мають залишитися 

в силі конституційні закони 1875 р.; 

2) буде проект конституції, прийнятий Установчими зборами, остаточним чи 

він повинен бути затверджений наступним референдумом. 

Під час референдуму 96,4% виборців висловилося за прийняття нової 

конституції, 66,3% виборців - за наступне затвердження конституції Народними 

зборами. 

У квітні 1946 р. Установчими зборами було завершено складання проекту 

конституції. Передбачалося створення однопалатного суверенного парламенту. 

Президент позбавлявся низки своїх колишніх прерогатив: права відкладеного вето, 

розпуску парламенту, помилування тощо. Конституційно закріплювалася 

націоналізація окремих галузей промисловості. 

Референдумом цей проект було відхилено. Згідно з результатами 

референдуму, потрібні були вибори до нових Установчих зборів. У перебігу нових 

виборів комуністична партія зібрала майже 5204 тис. голосів, соціалістична - 4190 

тис, МРП - 5596 тис. Було складено новий проект конституції, якого у жовтні 1946 

р. затверджено референдумом. Одночасно у Франції виникла четверта республіка. 

У преамбулі Конституції 1946 р. урочисто підтверджувалися права і свободи 

людини і громадянина, проголошені Декларацією прав і свобод людини і 

громадянина 1789 р. Крім того, проголошувалися: рівні права всіх громадян 

незалежно від статі, право на одержання роботи незалежно від переконань, поглядів, 

віросповідання тощо. 

Конституція передбачила заснування парламентської республіки. Франція 

проголошувалася неподільною, світською, демократичною і соціальною 



350 

 

республікою. Закріплювалася належність національного суверенітету французькому 

народові. 

Парламент складався з двох палат: Національних зборів (національної 

асамблеї), що формувалися способом загальних рівних виборів, і Ради республіки, 

яка формувалась комунами та департаментами на основі загального виборчого 

права. Законодавча влада зосереджувалась у Національних зборів, тоді як Рада 

республіки наділялася правом вносити поправки до законопроектів. 

Президент обирався на сім років обома палатами і мав право формувати уряд 

за погодженням із Національними зборами. Влада президента була досить 

обмеженою. Його нормативні акти визнавалися недійсними, якщо не скріплювалися 

підписом відповідного міністра, який і ніс за них відповідальність 

(контрасигнатура). 

Було затверджено Вишу раду магістратури, куди входили президент, міністр 

юстиції, шість членів, обраних Національними зборами, тощо. Рада діяла як вища 

судова інстанція. 

Органом виконавчої влади була Рада міністрів. Її голова забезпечував 

виконання законів, керував державним апаратом, збройними силами. Рада міністрів 

несла колективну відповідальність перед Національними зборами за загальну 

політику кабінету та індивідуальну - за власну діяльність. Лише абсолютна 

більшість депутатів Національних зборів могла відмовити кабінетові в довірі, що 

приводило до його відставки. 

Конституція 1958 р. (п'ятої республіки), зберігаючи традиційні засади 

поділу влади, кардинально змінювала співвідношення гілок влади. Основою нового 

державного укладу стала президентська влада. 

Президент визнавався «гарантом національної незалежності й територіальної 

цілісності» республіки. Він призначав уряд, не беручи до уваги розстановку 

політичних сил у парламенті, сам головував у Раді міністрів, мав безпосередню 

урядову владу, був главою збройних сил. Президент користувався правом розпуску 

парламенту, міг узагалі перебрати всю повноту державної влади, «коли заснування 

республіки, незалежність нації... виявляються під серйозною і безпосередньою 
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загрозою» (ст. 16). Обрання президента (на 7 років) здійснювалося тепер 

незалежною від парламенту колегією виборщиків, де депутати парламенту були в 

меншості перед представниками комун і департаментів. 

Конституція розширила й повноваження глави уряду, на якого покладалося 

завдання проведення «політики нації» (ст. 20). Заборонялося поєднувати посаду в 

уряді з депутатським мандатом, що було важливим нововведенням у французьких 

конституційних порядках. 

Другою особою в державі конституція вважала прем'єр-міністра, який керує 

діяльністю уряду та забезпечує виконання законів. Він скріплює своїм підписом 

акти президента, за що й несе відповідальність перед парламентом. 

Парламент складається з двох палат: Національних зборів, які обираються 

прямим голосуванням громадян, і сенату, що обирається непрямим голосуванням. 

Передбачається парламентська недоторканність депутатів. 

Особливу увагу Конституція приділяє відносинам між законодавчою та 

виконавчою гілками влади. Парламент видає закони тільки в межах ст. 34 

(кримінальне, цивільне, трудове право, судочинство, податки тощо). Інші питання 

вирішуються в адміністративному порядку (насамперед, декретами кабінету). 

Одночасно ст. 49 передбачає відповідальність уряду перед парламентом. 

Особливе місце Основний закон відводить Конституційній раді, яка 

складається з дев'яти радників. Вони призначаються порівну головами палат і 

президентом, але голова Конституційної ради - лише президентом, і його голос 

вирішує питання, якщо голоси розділяються порівну. До складу ради довічно 

входить і колишній президент. 

Контроль за нормативними актами виконавчої влади виконує Державна рада. 

У 1962 р. де Голль завершив конституційну реформу, провівши референдум 

(частково з порушенням правила, передбаченого Конституцією 1958 р.) про новий 

порядок обрання глави держави. Надалі президент обирався не колегією 

виборщиків (яка налічувала близько 80 тис. осіб), а загальним голосуванням, що 

додатково посилило його незалежність, причому вільне висування в президенти 

обмежувалося. Глава держави посів практично рівнозначне представницькому 
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парламентові конституційне становище, що, безперечно, збільшило його владу. 

За формою правління Франція дедалі більше ставала президентською 

республікою. 

Парламент, який складався з двох рівноправних палат - Національних зборів і 

сенату, зберіг законодавчі повноваження, але було скорочено його бюджетні права. 

Уряд знову одержав конституційне право на законотворчість у порядку ордонансів 

(із наступним їх схваленням). 

У цілком самостійний інститут влади оформилася Конституційна рада 

(утворювана з дев'яти радників на засадах рівного їх делегування президентом, 

сенатом і головою Національних зборів на дев'ять років з оновленням на третину). 

Конституційна рада отримала повноваження контролювати вибори всіх гілок влади і 

право розгляду конституційності законів - аж до їх анулювання (рішення ради 

оскарженню не підлягали). 

Загалом Конституція 1958 р. встановила цілком авторитарний режим, 

подібний до тих, які характеризували Францію XIX ст. 

У 2000 р. до Конституції було внесено зміни, згідно з якими президент 

Франції обирається загальними і прямими виборами за таємного голосування 

строком на п'ять років. 

Франція є членом Європейського Союзу. Договір про Європейський Союз 

підписали 12 держав у лютому 1992 р., зокрема Велика Британія, Бельгія, Данія, 

Італія, Іспанія, Німеччина, Португалія та ін. У 1998 р. до ЄС входили 15 держав. 

Процес розширення ЄС тривав і в XXI ст. Головна мета ЄС: формування і зміцнення 

союзу держав Європи, посилення економічної та соціальної взаємодії, розвиток 

співпраці, забезпечення демократичних прав людини і громадянина. 

Одним із найголовніших завдань після Другої світової війни стало 

формування нової міжнародної організації для підтримання миру і безпеки, 

співпраці між державами. Адже Ліга Націй, як орган колективної безпеки, не 

змогла суттєво вплинути на перебіг світового розвитку і запобігти підготуванню та 

розв'язанню Другої світової війни. Тому виникла гостра необхідність переглянути 

концепцію міжнародного співтовариства. У 1942 р. з ініціативи США, Великої 
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Британії та СРСР у Вашингтоні представники 26 держав проголосили Декларацію 

Об'єднаних Націй. У ній закріплено, що країни повинні відмовитися від 

застосування сили, погроз, агресії та встановити більш надійну безпеку, забезпечити 

мирне співіснування незалежних суверенних держав. Зазначені принципи було 

покладено в основу Статуту ООН, якого підписали 50 держав - засновниць ООН на 

конференції у Сан-Франциско в червні 1945 р. 

Серед держав - засновниць ООН - такі країни, як США, Велика Британія, 

СРСР, Франція, Китай, УРСР, БРСР, Польща та ін. Членами ООН станом на 2005 

р. є 191 держава. Керівними органами відповідно до Статуту ООН є: Генеральна 

Асамблея, Рада Безпеки, Економічна і Соціальна Рада ООН, Рада ООН з опіки, 

Міжнародний суд ООН та Секретаріат ООН. Штаб центральних установ ООН 

розміщено у Нью-Йорку (США). За центральними органами ООН закріплено 

правоздатність, привілеї та імунітети. Одним із видатних досягнень діяльності 

Генеральної Асамблеї ООН є розроблення та прийняття Загальної декларації прав 

людини 1948 р., реалізація якої має забезпечувати становлення і розвиток правової 

держави, формування громадянського суспільства. 

 

§ 4. Розпад СРСР. Утворення Співдружності Незалежних Держав 

 

 У 1985 р. генеральним секретарем Центрального Комітету Комуністичної 

партії Радянського Союзу (ЦК КПРС) став Михайло Горбачов.  Під його 

керівництвом на Квітневому пленумі 1985 р.  було проголошено курс на 

прискорення соціально-економічного розвитку країни, яке згодом отримало назву 

«перебудова». У січні 1987 р. на Пленумі ЦК КПРС була проголошена політика 

гласності, у червні – здійснена спроба розпочати економічну реформу на основі 

госпрозрахунку, самостійності та самофінансування. Проте на практиці ніяких 

значних змін не відбулося. Необхідно було, в першу чергу, реформувати політичну 

систему, що гальмувала  нововведення,  контролювала усі аспекти економічного і 

соціального життя. 

 Рішення про реформу політичної системи були ухвалені на ХІХ партійній 



354 

 

конференції 1988 р. Наступним кроком до демократичного  устрою стало 

запровадження з’їзду народних депутатів. Вибори народних депутатів СРСР 

пройшли на альтернативній основі. На І з’їзді народних депутатів, що відбувся у 

1989 р., вперше у СРСР виникла парламентська опозиція. Реформаторське крило в 

КПРС вимагало скасування законодавчого закріплення її керівної ролі, закликало 

перетворити партію на партію парламентського типу. Ініціатором скасування ст. 6 

Конституції про керівну роль КПРС виступив М. Горбачов.  У березні 1990 р. на ІІІ 

з’їзді народних депутатів цю статтю було скасовано і вперше в історії  встановлено 

інститут президентства. Обрання президента відбулося самими народними 

депутатами. Першим і останнім президентом СРСР  став М. Горбачов. 

 Одночасно в країні виникають політичні партії, народні рухи, фронти, 

пожвавлюється національно-визвольний рух. 

 У цей час на виборах у республіках Прибалтики більшість голосів отримали 

політичні сили, що виступали за відокремлення республік від СРСР. Їх подальшій 

активізації сприяла дискусія стосовно правомірності включення Естонії, Латвії та 

Литви до складу СРСР. Порушувалося питання про секретні протоколи пакту 

Ріббентропа-Молотова 1939 р.  Вимагалося відновлення незалежності цих держав. 

Естонія стала першою республікою, яка 16 листопада 1988 р. проголосила свій 

суверенітет, у розумінні верховенства республіканських законів над союзними. 

Значні позиції національно-демократичні рухи отримали в парламентах України, 

Білорусії та інших республік.  Як наслідок, у 1990 р. в СРСР починається 

«революція суверенітетів». 

 У березні 1990 р. на виборах до Верховної Ради Литовської радянської 

соціалістичної республіки перемогли прибічники незалежності.  11 березня було 

прийнято Акт про відновлення незалежності Литовської держави – Литовської 

республіки (державна незалежність була проголошена 16 лютого 1918 р., цей день 

нині вважають днем відродження Литовської держави). 

4 травня 1990 р.  «Декларацію про відновлення незалежності Латвійської 

Республіки» прийняла Верховна Рада Латвійської РСР. Відновлювалися також 

основні положення Конституції 1922 р. 



355 

 

26 травня 1990 р. про свій суверенітет оголосила  Грузинська РСР. 

 У травні 1990 р. І з’їзд  народних депутатів Російської Федерації обрав 

Головою Верховної Ради РРСФР Бориса Єльцина. Визначена Б.Єльциним і його 

однодумцями стратегія утвердження та розширення суверенітету Росії шляхом 

радикального скорочення повноважень уряду СРСР стала головною силою, яка 

розхитала союзну державу. В тексті Декларації містилися положення, які не тільки 

суперечили Конституції СРСР, а й ставили під сумнів  можливість існування 

Радянського Союзу. Саме російська Декларація про суверенітет, схвалена 12 червня 

1990 р., прискорила процес «параду суверенітетів» союзних республік. 

 Наростання демократичних процесів, ослаблення ролі Компартії України в 

суспільно-політичному житті республіки мало своїм наслідком ухвалення 

Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. Декларації про державний 

суверенітет України, яка проголосила «верховенство, самостійність, повноту і 

неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність 

у зовнішніх відносинах». У ній сформульовано основний принцип державотворення 

в Україні: «Українська РСР самостійна у вирішенні будь-яких питань свого 

державного життя».  

 23 червня 1990 р. Верховна Рада радянської соціалістичної республіки 

Молдова прийняла декларацію про суверенітет. 

 На конференції Білоруського Народного Фронту 30 червня – 1 липня 1990 р. у 

Мінську приймається Декларація про державну незалежність Білорусії, в якій від 

Верховної Ради вимагається денонсувати Союзний договір 1922 р. і не укладати 

новий. Також висувається вимога «підтвердити незалежність Білорусії згідно з 

Третьою уставною Грамотою Ради БНР від 25 березня 1918 р.». 

 27 липня 1990 р. Верховна Рада БРСР ухвалила Декларацію про державний 

суверенітет Білоруської РСР. У ній проголошувалось верховенство на території 

республіки білоруських Конституції та законів. 

 21 серпня 1990 р. перша сесія Верховної Ради Вірменії прийняла декларацію 

про незалежність Вірменії, яка скасувала Вірменську радянську соціалістичну 

республіку і проголосила повноправну незалежну Республіку Вірменію. 
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  Про свій суверенітет у складі СРСР оголосили Узбецька РСР (20 червня 1990 

р.), Туркменська РСР  (22 серпня 1990 р.), Таджицька РСР (24 серпня 1990 р.),  

Казахська РСР (25 жовтня 1990 р.), Киргизька РСР (15 грудня 1990 р.). 

 Союзне керівництво намагалося зберегти єдність республік.  17 березня 1991 

р. за ініціативою М.Горбачова було проведено референдум про збереження СРСР як 

«Оновленої федерації суверенних республік». Грузія, Вірменія, Молдова, Латвія, 

Литва та Естонія відмовилися брати участь у референдумі. Більшість учасників 

(взяли участь 9 республік) висловилися на користь збереження Союзу: 76% - «за», 

приблизно 22 % - «проти». 

 31 березня 1991 р. у Грузинській РСР відбувся референдум щодо відновлення 

державної незалежності Грузії. Близько 99% учасників проголосували – «за». 9 

квітня 1991 р. Верховна Рада Грузії прийняла Акт про відновлення державної 

незалежності Грузії. Грузія стала другою із союзних республік (після Литовської 

РСР), яка проголосила свою незалежність до серпневих подій (ГКЧП). Автономні 

республіки Абхазія і Південна Осетія оголосили про невизнання незалежності Грузії  

і про бажання залишитися у складі СРСР. Пізніше створили невизнані держави (у 

2008 р., після збройного конфлікту в Південній Осетії їх незалежність визнали Росія 

і Нікарагуа, у 2009 – Венесуела і Науру). 

 23 квітня 1990 р. М.Горбачов, який представляв союзний центр, і керівники 9 

республік (Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, 

Киргизстан, Таджикистан, Азербайджан) підписали документ, відомий як «Заява 9 + 

1». У документі декларувалися принципи нового союзного договору. Укладення 

нового союзного договору призначили на  20 серпня 1991 р. 

 У цей же час реакційні сили, що спиралися на партапарат, верхівку КДБ, 

значну частину генералітету та керівників військово-промислового комплексу, 

активізували підготовку до заколоту. 19-21 серпня владу намагався взяти 

Державний комітет із надзвичайного стану (ДКНС, рос. -  ГКЧП). Після невдалої 

спроби заколотників захопити будинок уряду в Москві в ніч з 20 на 21 серпня стало 

зрозуміло, що їхня поразка неминуча. 21 серпня комітет припинив свою діяльність. 

 Крах путчу став потужним каталізатором розпаду СРСР. Республіки, які на 
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той час залишалися у складі СРСР, почали проголошувати незалежність. 20 серпня 

проголосила незалежність Естонська РСР,  21 серпня – Латвійська РСР, 24 серпня – 

Українська РСР, 25 серпня – Білоруська РСР, 27 серпня – Молдавська РСР, 30 

серпня – Азербайджанська РСР, 31 серпня – Киргизька РСР та Узбецька РСР, 9 

вересня – Таджицька РСР, 23 вересня – Вірменська РСР, 27 жовтня – Туркменська 

РСР. 

 8 грудня президенти Росії, України і Білорусі, зібравшись у Біловезькій Пущі 

підписали «Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав». В ній 

констатувалося, що «Союз РСР як суб’єкт міжнародного права і геополітична 

реальність, припиняє своє існування. Високі сторони, що домовляються, утворюють 

Співдружність Незалежних Держав». Кожна зі сторін залишала за собою право 

призупинення дії  цієї Угоди або окремих її статей, повідомивши про це учасників 

Угоди за рік. Положення даної Угоди можуть бути доповнені або змінені за 

взаємною згодою сторін, що домовляються. 

 В той самий день було укладено ще один документ «Заява глав держав 

Республіки Білорусь, РРФСР, України». В ньому йшлося про те, що «Співдружність 

Незалежних Держав у складі Республіки Білорусь, РРФСР, України є відкритою для 

приєднання усіх держав – членів Союзу РСР, а також для інших держав, що 

поділяють мету  і принципи даної Угоди».  

 Останньою із складу СРСР вийшла Казахська РСР, яка проголосила свою 

незалежність 16 грудня 1991 р. 

 21 грудня на зустрічі в Алма-Аті (куди, як і в Білорусь, М.Горбачова не 

запросили) до СНД приєднались ще 8 республік, підтвердивши тим самим 

завершення існування СРСР. Зустріч закінчилася підписанням низки документів. 

Насамперед це був «Протокол до Угоди про створення Співдружності Незалежних 

Держав», а також «Алма-Атинська декларація». 

До складу СНД не увійшли країни Балтії та Грузія.  Того ж дня також було 

прийнято «Рішення Ради глав держав про умови відставки М.С.Горбачова», 

підписане главами 11 республік. Згідно цього Рішення питання пожиттєвого 

фінансового та медичного забезпечення  М. Горбачова було покладено на 
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керівництво РРФСР. Для його особистої охорони та обслуговування виділялося 20 

осіб із числа співробітників Головного управління охорони РРФСР.  Також 

надавалися у пожиттєве користування державна дача, персональна автомашина 

марки «ЗИЛ-115», автомашина «ГАЗ-31» для господарського обслуговування із 

автогосподарства Головного управління охорони РРФСР. Як наслідок, 25 грудня М. 

Горбачов склав із себе повноваження Президента СРСР і  Верховного 

головнокомандувача, а у 19 год. 38 хв. на головній вежі Кремля було спущено 

радянський червоний прапор і піднято російський триколор. Росія оголосила себе 

правонаступницею Радянського Союзу. 

 26 грудня де-юре було визнано незалежність усіх республік СРСР, крім 

Прибалтійських (їх незалежність було визнано раніше – 6 вересня 1991 р.). 

 При створенні СНД лідери «великої трійки» домовилися, що координуючими 

органами СНД будуть Рада глав держав і Рада глав урядів. Пізніше були 

запроваджені Координаційно-консультативний комітет, Рада міністрів закордонних 

справ, Рада міністрів оборони, Рада командувачів прикордонними військами, 

Економічний суд. Створення Співдружності мало забезпечити безболісний перехід 

від єдиної союзної держави до системи суверенних національних держав на місці 

колишнього СРСР. СНД не є державою і не має наднаціональних повноважень, а 

також не є федерацією або конфедерацією. Співдружність базується на засадах 

суверенної рівності всіх її членів. Вищої влади над членами СНД не існує. Головне 

завдання полягало у створенні єдиного економічного та єдиного оборонного 

простору. Слід зазначити, що склад СНД змінювався. У жовтні 1992 р. зі 

Співдружності вийшов Азербайджан, але потім у 1994 р. повернувся. У 1994 р. до 

складу організації також увійшла Грузія. 

 У своєму розвиткові СНД не виправдала очікувань, які на неї були покладені – 

не перетворилася на повноцінну інтеграційну систему. Не вдалося створити 

механізми реалізації рішень, прийнятих на рівні глав держав і урядів. До документів, 

що розробляються у структурах цієї організації, лідери країн-членів ставляться 

байдуже, внутрішні проблеми СНД не розв’язані. Проте Співдружність відіграла 

стабілізуючу роль у становленні нових незалежних держав. 
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Ключові терміни і поняття 

 

Гласність – внутрішня політика,  що проводилася керівництвом СРСР у 

період переходу від тоталітарного суспільства до демократичного, найважливішими 

рисами якої є такі:  створення умов для активної участі громадян у вирішенні 

внутрішньополітичних питань; врахування громадської думки; відмовлення від 

ідеологічного тиску на суспільство, переслідувань за переконання, висловлені думки 

і судження. 

Державний комітет з надзвичайного стану (ДКНС) – (рос. 

Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП) -   організація в 

СРСР, створена 18 серпня 1991 р.  Складався з представників керівництва ЦК КПРС 

та уряду СРСР.  Ставив за мету збереження СРСР шляхом насильницького  

усунення від влади Президента М.С.Горбачова та зриву підписання «Договору про 

Союз Суверенних Держав»,  що планувалось на 20 серпня 1991 р.  Дії ДКНС були 

кваліфіковані Президентом та Верховною Радою СРСР як державний переворот. 

Після провалу спроби перевороту 21 серпня 1991 р. усіх членів ДКНС було 

арештовано, за винятком міністра внутрішніх справ Б.Пуго, який  покінчив життя 

самогубством. 

Конституція Італії 1947 р. Разом з традиційними для буржуазних конституцій 

основними правами і свободами громадян були закріплені важливі соціальні гарантії. 

К.І. допускала націоналізацію підприємств, пов’язаних з публічними службами, 

енергетикою, експлуатацією природних ресурсів. Передбачалося встановлення 

справедливих соціальних відносин у сільському господарстві. К.І. установила в Італії 

парламентську республіку з унітарним державним устроєм, з визнанням автономії 

деяких. Законодавча влада належала парламенту, який складався з двох палат - 

палати депутатів і сенату. Президент республіки обирався парламентом за участі 

представників областей строком на 7 років. Реальна виконавча влада знаходилася в 

руках Голови Ради міністрів, який мав політичну відповідальність перед 

парламентом. 
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Конституція Франції 1958 р.- затвердила П'яту Республіку, для якої 

характерна сильна влада президента. Згідно з К., він може розпустити парламент і не 

мати перед ним відповідальності, здійснює керівництво урядом, головує на його 

засіданнях, змінює міністрів за рекомендацією прем'єр-міністра. Президент має 

широкі повноваження у сфері зовнішньої політики і військовій сфері, може видавати 

акти, які мають силу закону. Парламент складається з двох палат: Національних 

зборів і Сенату, що мають однакові права.  

Конституція Французької Республіки 1946 р. - визначала державний устрій 

Четвертої Республіки. У К.Ф.Р. підтверджувалися права і свободи, проголошені 

Декларацією прав людини і громадянина 1789 р. Додатково закріплювала право на 

організацію профспілок і на страйки, рівноправність жінок і чоловіків; заборонялася 

дискримінація за мотивами національної належності, віросповідання або політичних 

переконань тощо. Франція проголошувалася неподільною, світською, 

демократичною і соціальною республікою. Парламент був двопалатним: Національні 

збори і Рада республіки. Уряд був політично відповідальним перед Національними 

зборами. Президент обирався на 7 років обома палатами парламенту, йому належало 

право призначати уряд, але за попередньою згодою Національних зборів.  

Конституція ФРН 1949 р. ("Боннська конституція") закріпила встановлення 

в ФРН парламентської республіки з федеративним державним устроєм і буржуазно-

демократичним режимом. До складу ФРН увійшли 10 земель. Вищим законодавчим 

органом є парламент, що складається з двох палат - бундестагу і бундесрату. Перший 

обирається громадянами на 4 роки, другий формується з представників урядів зе-

мель. Главою держави є президент, обраний Федеральними зборами без обговорення 

строком на 5 років. Провідну роль у системі виконавчої влади відіграє уряд на чолі з 

канцлером. Судова влада здійснюється Федеральним конституційним судом, 

федеральними судами і судами земель. 

Конституція Японії 1946 р. встановила в Японії парламентську монархію з 

унітарним державним устроєм і буржуазно-демократичним політичним режимом. За 

імператором формально збережені широкі повноваження, але він може їх 

здійснювати лише "з поради і схвалення" кабінету міністрів. Вищим органом влади і 
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єдиним законодавчим органом країни є двопалатний парламент, який складається з 

палати представників і палати радників. Вищим органом виконавчої влади є кабінет 

міністрів. У К. проголошуються традиційні демократичні права і свободи, міститься 

відмова Японії від війни як засобу вирішення міжнародних спорів і відновлення 

армії. 

Ліга Націй - міжнародна організація, що діяла між Першою і Другою 

світовими війнами. Згідно з Уставом основною метою Л.Н. була організація розвитку 

співробітництва між народами і гарантія їх миру і безпеки.  

Організація Об'єднаних Націй (ООН) - міжнародна організація, створена в 

1945 р. на конференції в Сан-Франциско. Цілі ООН за Уставом: підтримка 

міжнародного миру і безпеки, попередження й усунення загрози війни, припинення 

актів агресії, вирішення конфліктів, розвиток дружніх стосунків між народами, 

налагодження співробітництва тощо. Головні органи ООН: Генеральна Асамблея, 

Рада Безпеки, Економічна і Соціальна Рада, Рада з Опіки, Міжнародний Суд і 

Секретаріат. Штаб-квартира ООН у Нью-Йорку, відділення в Женеві та Відні. У 

Женеві розташована штаб-квартира спеціалізованої установи ООН із питань освіти, 

науки і культури (ЮНЕСКО). 

«Перебудова» –  термін, що позначає період соціально-економічних реформ у 

СРСР з 1985 до 1991 р. Введений у політичний обіг М.Горбачовим. 

Потсдамські угоди про післявоєнний устрій Німеччини - прийняті в 1945 р. 

СРСР, США і Великобританією, закріплювали підвалини узгодженої політики трьох 

держав стосовно післявоєнної Європи. Передбачалася ліквідація німецького 

військово-промислового потенціалу, знищення усіх видів зброї; її виробництво 

заборонялося. Не допускалося відродження фашистських партій та організацій. 

Німецькому народу гарантувалося право побудувати своє життя на демократичній і 

мирній основі. 

 

Контрольні питання по темі 

 

1. Назвіть головні державно-правові наслідки Другої світової війни. 
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2. Порівняйте конституції Франції 1946 і 1958 років?  

3. Яку форму державного устрою закріплено конституцією Японії 1947 р.? 

4. Порівняйте державно-правовий розвиток ФРН та НДР. 

5. Назвіть правові документи, які зафіксували розпад СРСР та заснування СНД. 
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