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Лекція № 2 

Тема: Держава і право країн Давнього Сходу. 

1. Особливості розвитку держави і права в країнах Давнього Сходу (рекомендовано переглянути відео за 
адресою -  https://youtu.be/PBMLOuWVv7M, https://youtu.be/VpW5NPF7yQY) .  

2. Основні ознаки  і функції держав Давнього Сходу.  

3. Основні ознаки давньосхідного права. Звязок з релігією та релігійною мораллю (рекомендовано 
переглянути відео за адресою - https://youtu.be/SN32je0_z60). 
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1.Особливості розвитку держави і права в країнах Давнього Сходу (Єгипет, Месопотамія та Китай).  

      В Єгипті раніше ніж в інших країнах утворилось класове рабовласницьке суспільство і вперше в світі 
виникла держава. Точних даних, коли це відбулося, немає, але близько ІІІ тис. до н.е. держава в Єгипті вже 

існувала.  

      До її утворення населення Єгипту проживало окремими громадами. Громади об’єднувались в області 
(номи). На рубежі ІV-ІІІ тис. до н.е. в Єгипті існувало 40 номів, на чолі яких стояли правителі – номархи. 

Номархи намагались поширити свою владу на всю країну, ведучи постійні війни зі своїми сусідами. Близько 

ІІІ тис. до н.е. відбулося об’єднання номів. 

     Спочатку номи об’єдналися в дві самостійні держави: Верхній Єгипет і Нижній Єгипет. У період 
Раннього царства (XXX-XXVІІІ ст. до н.е.) фараон Нармер (менес) об’єднує Верхній і Нижній Єгипет в єдину 

державу.  

    Історія стародавньої єгипетської держави поділяється на декілька періодів: Раннє, Стародавнє, 
Середнє, Нове і Пізнє царство. 

Раннє царство (XXX – XXVІІ ст. до н. е.) 
    Історія Раннього царства відома погано. Єгипетська держава цього періоду ще нагадує древній і доволі 
примітивний племінний союз. На чолі держави стояв цар, його оточував багатолюдний двір, що складався з 

великої кількості придворних. Період раннього царства характеризується формуванням державного 

апарату.Одним із головних завдань держави цього періоду була організація зрошення в нільській долині.  

Стародавнє царство (XXVІІІ – XXІV ст. до н. е.) 
    Період Стародавнього царства – це час виникнення в Єгипті першої централізованої рабовласницької 

держави. Але під кінець Стародавнього царства влада фараонів почала слабнути, посилювалась влада 

номархів. Стародавнє царство розпадається.  

Середнє царство (кінець ІІІ тис. до н.е. – 1600 р. до н.е.) 

    Початок Середнього царства характеризується майже необмеженою владою номархів. Фараони в період 

розквіту Середнього царства постійно намагались об’єднати державу і зміцнити центральну владу. Вони 

прагнули обмежити владу номархів, замінюючи старих, незалежних правителів облас-тей новими, що 
підкорялись царській владі. Але протиріччя в єгипетському суспільстві призвели до послаблення держави, і 

Єгипет в 1600 р. до н.е. захоплюють азіатські племена гіксосів.  

Нове царство (XVІ – XІІ ст. до н.е.) 
    З поразки і вигнання гіксосів починається період Нового царства.  

Внаслідок війн територія Єгипту збільшується, і він стає величезною державою. Багаточисельні війни сприяли 

розвитку рабства. Рабами володіли навіть люди з низьким суспільним становищем – пастухи, ремісники та ін.  
Підвищується роль жерців, які стають майже незалежними від центральної влади.  У XІІ ст. до н.е. 

розпочинається занепад Нового царства, який триває до VІІІ ст. до н.е. 

Пізнє царство (VІІ – VІ ст. до н.е.) 

https://youtu.be/PBMLOuWVv7M
https://youtu.be/VpW5NPF7yQY
https://youtu.be/SN32je0_z60
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      Історія Пізнього царства починається в VІІ ст. до н.е. і продовжується до 525 р. до н.е. У цей час ще 
сильніше проявився поділ суспільства на вільних і рабів.  Привілейованим станом, поряд із жерцями, стають 

воїни. Військову опору фараонів складали іноземні найманці.  

     У 525 р. до н.е. війська перського царя Камбіза у битві під Пелузіумі розбили єгипетські війська і 

завоювали Єгипет. 
     Джерелом права в Стародавньому Єгипті спочатку був звичай. З розвитком держави активнішою стає 

законодавча діяльність фараонів. За легендою, перші закони в Єгипті були написані Меном, засновником 

першої династії фараонів. Є дані про інших фараонів, які складали зведені законоположення з різних галузей 
управління. Однак ці пам’ятки права не збереглися. 

          Історія Стародавнього Китаю поділяється на чотири періоди, кожен з яких пов’язаний з правлінням 

певної династії.  
1. Перший період – Шан (Інь) – продовжувався з XVІІІ до XІІ ст. до н.е. 

2. Другий період Чжоу – з XІІ ст. до н.е. до 221 р. до н.е.  

3. Третій період – царство Цінь – з 221 р. до 207 р. до н.е. 

4. Четвертий період – царство Хань – з 206 р. до 220 р. н.е. Четвертий період характеризується 
перетворенням рабовласницької держави на феодальну.  

Держава Шан (Інь). 
     Згідно з китайськими легендами виникнення держави в Китаї пов’язане з підкоренням у XVІІІ ст. до н.е. 
племені Ся племенем Шан. Чен Тан, який очолював у той час плем’я Шан, став засновником династії, що 

одержала назву Шан. Пізніше, після падіння династії Шан, її, а також державу стали позначати ієрогліфом 

“інь”. Тому перший період в історії китайської держави має дві назви: Шан і Інь. Чен Тан став першим 
китайським царем (ваном). 

    Таким чином, особливістю виникнення держави в Китаї є те, що процес переходу від первіснообщинного 

ладу до класового суспільства був активізований підкоренням одного народу іншим.  

     Органи первіснообщинного ладу не були пристосовані для управління завойованим народом. Для цього 
швидко створюється державний апарат і завершується перворот у соціальних відносинах. 

     Державний лад. Державний лад на ранньому етапі зберігає пережитки родоплемінної військової 

демократії. У подальшому спостерігається монополізація царем всієї влади. 
      Цар був найбільшим рабовласником, верховним військовим вождем, верховним суддею і керівником 

релігії. Особа царя обожнювалась. Він очолював державний апарат, на вищі посади в якому призначав своїх 

близьких родичів. Усі інші посади займали професійні чиновники – писарі, збирачі податків, судді та ін.  

      Посадові особи поділялись на три основні категорії: 
1. вищі цивільні чиновники;  

2. військові чиновники;  

3. різні радники.  
   Існували збройні сили, тюрми. 

У XІІ ст. до н.е. в державі загострюються внутрішні протиріччя. У цей же час плем’я Чжоу розширює свої 

володіння. Під його керівництвом об’єднується ряд племен для боротьби проти Іньської держави. У 1076 р. до 
н.е. племена Чжоу перемогли Іньську армію та утворили нове царство.  

Держава Чжоу 

      Період правління династії Чжоу поділяється на три частини: 

1. період Західного Чжоу (1122 – 742 рр. до н.е.);  
2. Східного Чжоу (770 – 403 рр. до н.е.);  

3. період “воюючих царств” (403 – 221 рр. до н.е.) 

     Період Західного Чжоу характеризується збільшенням кількості рабів, розвитком великого землеволодіння. 
Зміцнюється рабовласницька держава, ускладнюється її структура.  

    Державний лад. Верховна влада знаходилась у руках спадкового царя (вана). У царстві Чжоу існувала 

палацова система управління: палацові службовці були одночасно і посадовими особами. 
    Державний апарат складався із наближених особистих слуг вана, а інколи і довірених рабів. Вони ставали 

державними чиновниками. Вищий чиновник сян очолював увесь державний апарат, який складався із великої 

кількості чиновників.  

     Армія не була повністю професійною. Вона складалась із двох частин: невеликих постійних загонів і 
ополчення, що збиралось під час війни. 

Централізованої держави протягом усього періоду Чжоу не існувало. Тому в безпосередньому управлінні вана 

знаходилась лише столична область. Уся інша територія країни управлялась володільними князями-чжухоу. 
     У цей період остаточно встановлюється створена ще в епоху Інь ієрархічна система князівських титулів, 

що складалась з п’яти категорій: гун, хоу, бо, цзи, нань. Правителі одержували свою територію із рук 
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чжоуського царя і зобов’язані були в певні строки з’являтися в палаці. Це підкреслювало їх залежність від 
царя. 

    Територія князівства поділялась на більш дрібні адміністративні одиниці, що склались на базі попереднього 

родоплемінного ділення. Найнижчою адміністративно-територіальною одиницею була сільська община.  

      У ІX ст. до н.е. послаблюються зв’язки центральної влади з правителями залежних царств. Країна 
розпадається на ряд самостійних держав. Чжоуські царі перетворились на правителів невеликого володіння – 

Східного Чжоу. 

У період Східного Чжоу відбуваються великі зміни в економічному і політичному житті країни. Розвиток 
ремесла і торгівлі призводить до підвищення в суспільному житті ролі купців. Відбувається занепад 

спадкового землеволодіння родової аристократії і посилення приватної власності рабовласників на землю. 

Втрачені спадковою знаттю землі переходять до воєначальників, купців.  
     В період “воюючих царств” відбувається подальший розвиток великого землеволодіння. Одночасно 

руйнується общинне землеволодіння, вводиться земельний податок. Тепер замість праці на “громадському 

полі” землероби повинні були платити податок зі своєї землі. 

     З часу знищення монархії Західного Чжоу по суті єдиної держави не існувало. Багаточисельні держави вели 
між собою постійні війни, в результаті яких відбувалося захоплення більш слабких держав. У ІV ст. до н.е. 

посилюється царство Цінь, яке перемагає інші царства і в ІІІ ст. до н.е. засновує нове Цінське царство.  

Держава Цінь 
    Створенню сильної централізованої держави Цінь сприяли реформи Шань Яна – сановника Ціньської 

держави, які торкнулися багатьох сфер життя суспільства: економічної, соціально-політичної, державно-

правової.  
    Були узаконені вільний продаж і покупка землі, що завдала тяжкого удару общинному землеволодінню. 

Розпад общини прискорювався завдяки закону про примусове дроблення великих сімей. З метою централізації 

держави було проведено нове адміністративне ділення за територіальним принципом. Була змінена система 

стягнення податків. Тепер кожна сім’я виплачувала податок, який залежав від кількості землі, а не 1/10 
вражаю, як раніше. Було переозброєно і реорганізовано військо. Ці реформи засвідчили про перехід до 

розвиненої рабовласницької держави. Життя в державі повинно відбуватися за єдиними правилами. Імператор 

ввів єдині письмові знаки, упорядкував міри ваги і довжини, затвердив обов’язкові для всіх закони.Суворе 
дотримання законів вважалося найважливішою умовою порядку в державі. Проведені реформи ненадовго 

зміцнили державу. Соціальні протиріччя призводили до повстань, найбільш могутнє з яких у 209 р. до н.е. 

призвело до ліквідації Ціньської монархії. До влади прийшла нова династія – Ханьська. 

Держава Хань 
     Засновником нової династії був сільський староста Лю Бан, один із керівників повстання. Свою діяльність 

він розпочав з проведення реформ, які були спрямовані на пом’якшення становища рабів і селян. Багато рабів 

було звільнено, зменшено поземельний податок. Але ці реформи не зупинили росту рабовласництва і 
великого приватного землеволодіння – головних причин, що породжували соціальні протиріччя. Становище 

народних мас через деякий час знов погіршилось.  

     Структура центрального і місцевого апарату залишилась без змін. Великі зусилля царської влади були 
спрямовані на централізацію держави. Був здійснений новий адміністративний поділ країни, за яким уся 

територія була поділена на 13 великих округів, які очолювали намісники імператора . 

     На чолі областей і повітів були три чиновники, які призначалися центральною владою, правитель і його 

помічники у цивільних і військових справах. Крім того, діяльність місцевих адміністрацій контролювалась 
державними інспекторами.  

     У VІІІ р. н.е. Ван Ман захопив владу та оголосив себе імператором “нової” династії. Він став проводити 

реформи, спрямовані на пом’якшення класових протиріч. Була заборонена купівля-продаж землі, а всі землі – 
оголошені царськими. Водночас поновлювалась стародавня система общинного землеволодіння. Була 

заборонена купівля-продаж рабів. Але це стосувалось лише приватних рабовласників. Державне 

рабоволодіння не обмежувалось.Але реформи не дали позитивного результату, і класові протиріччя ще більше 
загострювались.  

     Це призвело до повстання “Червонобрових”, у результаті якого у 23 р. н.е. до влади прийшла ханська 

династія. Укази і розпорядження Ван Мана було скасовано, і економіка країни почала стабілізовуватися.  

    Суттєві зміни відбулися в державному апараті. Функції управління країною були поділені між 5 
відомствами, а при імператорі створено дорадчий орган – імператорську раду. 

   У другій половині ІІ ст. н.е. внаслідок боротьби політичних груп розвивається політична криза. 

Господарська система країни занепадає. У 184 р. н.е. повстання “Жовтих пов’язок” охоплює всю країну. У 220 
р. н.е. імперія династії Хань розпадається на три царства.  

Основні риси права 
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     За легендами ще в X ст. до н.е. чжоуським Муваном було розроблено Уложення про покарання. Ця 
кодифікація нараховувала близько 3000 статей і передбачала доволі різноманітну систему покарань. В 

Уложенні говорилося про пом’якшуючі та обтяжуючі обставини, розрізнялись необережні і навмисні діяння. 

    У період Чжаньго (403-221 рр. до н.е.) бурхливо розвивається законодавча діяльність. В ідеології цього часу 

панують дві течії, що мали великий вплив на розвиток права: конфуціанство і школа легістів. Філософське 
вчення конфуціанства визнавало переважаюче значення норм моралі над правом, зрівнюючи право з 

кримінальним законом. Легісти, навпаки, надаючи великого значення правовим нормам, намагались 

поширити їх дію на всі випадки життя. Вони проповідували рівність усіх перед законом, невідворотність 
покарання для всіх осіб, висували ідею сильної держави. Одним з представників цієї школи Лі Куем була 

написана “Книга законів”, що містила перелік злочинів і покарання за них.  

     Починаючи із сивої давнини, у нижній течії рік Тигр і Євфрат на півдні Месопотамії проживав 
народ, що називався шумери. Чи були шумери корінними жителями цього району, або, як про це говорять їх 

легенди, прийшли здалеку, невідомо. 

    Уже в ІV тисячолітті до н.е. Шумер переживає період переходу від первісного ладу до класового 

суспільства. Виділяється скотарство, ремесло відокремлюється від землеробства, починається обробка 
металів. У сім’ї та суспільстві стверджується панування чоловіка. Родова громада перероджується у 

територіальну (сільську).  

     Постійна потреба у регулюванні розливу великих річок, осушуванні затоплених і зрошуванні засушливих 
районів спричинило необхідність спорудження великої і складної іригаційної системи. Примітивна техніка 

вимагала використання праці великої кількості людей. Тому полонених, захоплених під час військових дій, 

перетворюють у рабі. 
    Отже, на руїнах родового ладу виникає класове суспільство, а разом з ним і держава.  

     Перші держави на території Месопотамії виникають на початку ІІІ тисячоліття до н.е. 

Господарськими, політичними і культурними центрами держав були міста, які об’єднували навколо себе 

сільські поселення. Відомі такі міста-держави, як Еріду, Ур, Ніппур, Умма, Урук, Лагаш. За формою 
правління їх можна віднести до аристократичних республік. Між містами йшла конкуренція за панівне 

становище. 

     Глави міст-держав обиралися сходом, народними зборами громадян або радою старійшин, що свідчить про 
пережитки патріархально-родової демократії. У фінансовому відомстві Стародавнього Шумеру все суворо 

обліковувалось, фіксувалось, усі ділові документи після реєстрації зберігалися в архівах. Шумери раніше від 

інших народів запровадили десяткову і шістдесяткову систему обліку, застосовували дроби, розв’язували 

рівняння з двома невідомими. 
     У Шумері були складені найдавніші закони і статути.  

Населення Шумеру складалося з багатої общинної знаті, вільних рівноправних общинників, рабів та інших 

залежних людей. У ІІІ тисячолітті до н.е. північну частину Месопотамії почали заселяти аккадці – вихідці із 
Стародавньої Сирії. Вони багато чого перейняли з культури шумерів. 

      У шумерських містах-державах проходила боротьба за владу над храмовим господарством між жрецько-

родовою та світською служивою знаттю. Найвідомішим прикладом такої боротьби є події в Лагаші в 2370 р. 
до н.е. Тоді в місті загострилися стосунки між знаттю, з одного боку, і общинниками, ремісниками – з іншого. 

Знать захоплювала землі храмів, об-щинників, здійснювала насилля й беззаконня, вводила нові податки. 

Народ під керівництвом Урукагіни повстав і переміг. Урукагіна обмежив владу чиновників, провів грошову 

реформу, повернув общинам і храмам раніше відібрану у них землю. Але правління Урукагіни було 
короткочасним. Через шість років режим Урукагіни був ліквідований правителем сусіднього міста-держави 

Ентеменою.  

      Процес становлення держав у Стародавній Месопотамії, як і в інших країнах Стародавнього Сходу, 
затягнувся на століття. Як і в Стародавньому Єгипті, правителі (енси і лугали) прагнули об’єднати країну. 

Така політика відповідала економічним інтересам, потребам створення єдиної іригаційної системи, тому 

відігравала прогресивну роль.  
     Наприкінці ХХІV ст. до н.е. Лугальзагеси, правитель Умми, а пізніше й Уруку, зумів очолити щось на 

зразок конфедерації держав Месопотамії, але тільки як верховний жрець, а не монарх. Але це об’єднання 

виявилось коротким.  

      Саргон – перший з аккадських правителів – зумів об’єднати країну. Сепаратисти з числа номової знаті 
втратили колишню могутність і вплив. Діяла єдина система водопостачання. Влада правителя обожнювалась, 

як і влада фараона у Стародавньому Єгипті.  

     У Месопотамії жило два народи – шумери й аккадці. Це позначилося на розвитку політичних подій. 
Імперія Саргона також існувала недовгий час. Зсередини її послаблювали повстання пригноблених мас. 

Країна була завойована племенами кутіїв, хоч і ненадовго. Близько 2000 р. до н.е. Месопотамія була 

захоплена кочівниками – амореями.  
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2.Основні ознаки  і функції держав Давнього Сходу.  
    Приблизно до XVII ст. поняття "держава" трактували саме так і не відділяли від суспільства. Для 

позначення держави використовували цілу низку термінів: "політія", "князівство", "королівство", "імперія", 

"деспотія" тощо. Одним із перших від широкого тлумачення держави відійшов Н. Макіавеллі. Він ввів для 

позначення всякої верховної влади над людиною, чи то монархічної, чи то республіканської, спеціальний 
термін "stati" і почав досліджувати реальну організаційну структуру держави. 

      Більш чітке розмежування держави і суспільства було зроблено в контрактних (договірних) теоріях Т. 

Гоббсом, Дж. Локком, Ж.-Ж. Руссо та іншими мислителями. Вони дані поняття розділяють не тільки 
змістовно, а й історично, стверджуючи, що спочатку індивіди утворюють суспільство, а вже потім для захисту 

своїх природних прав через суспільний договір утворюють і спеціальний орган — державу. У вузькому 

значенні під державою розуміють систему закладів і установ, які здійснюють верховну владу на певній 
території. Тобто держава ототожнюється з державним апаратом. 

     Нині у світі існує понад 200 держав і їх кількість продовжує збільшуватися. Динаміка зростання кількості 

держав є наступною: 1900 р. — 80 держав, 1981 р. — 164 держави, 2002 р. — більше 200, у майбутньому, за 

прогнозом одних вчених,— 300—400 держав, а на думку інших — близько 800. 
      Держави різняться своєю історією, соціально-політичною організацією, чисельністю і складом населення, 

рівнем економічного, соціального та культурного розвитку, але всі без винятку відіграють вирішальну роль у 

житті народів, які їх утворили, і людського співтовариства загалом. Цими обставинами пояснюється сталий 
інтерес дослідників різних епох і народів до з'ясування сутності держави. 

        Погляди мислителів на державу змінювалися історично. В країнах Стародавнього Сходу державу 

розглядали як щось святе, що дається від Бога і що вимагає беззаперечного підкорення. Ця традиція 
зберігалася в суспільствах з одноособовою (монархічною) формою спадкової влади до початку XX ст. Але в 

той же час у Стародавній Греції з державою починають пов'язувати вимоги справедливості, законності 

(Сократ), турботи про суспільне благо (Демокріт). 

3. Основні ознаки давньосхідного права. Звязок з релігією та релігійною мораллю .  

Єгипет 

Право власності. В Єгипті існувало декілька видів земельних володінь – державні, храмові, приватні і 

общинні. Доволі рано виникло велике землеволодіння в особі храмових господарств і царських вельмож. Вони 
могли здійснювати різні угоди з землею (дарувати, продавати, передавати у спадщину). У селі розвиток 

приватної власності йшов дуже повільно. Стримуючим фактором тут виступала громада. Але є дані про те, що 

вже в період Стародавнього царства общинні землі переходять з рук у руки.  

     Рухоме майно – раби, робоча худоба, знаряддя праці набагато раніше стали приватною власністю і були 
предметом різних угод. 

     Зобов’язальне право. Стародавньоєгипетське право знало ряд договорів, серед яких: договір позики, 

найму, купівлі-продажу, оренди землі, схову, товариства.  
     Враховуючи особливу цінність землі, в Єгипті існував особливий порядок її переходу з рук у руки. Він 

передбачав здійснення трьох актів: перший полягав у досягненні згоди між продавцем та покупцем про 

предмет договору і проведенні платежу; другий акт носив релігійний характер і поля-гав у дачі продавцем 
клятви, що підтверджувала договір; третій акт був введенням покупця у володіння, що вело до переходу права 

власності на землю. Поступово другий акт перестав здійснюватись. 

    Формалізм у розпорядженні нерухомою власністю – характерна риса юриспруденції багатьох країн 

Стародавнього Сходу. 
Шлюбно-сімейне право. Шлюб оформлявся на підставі договору від імені чоловіка і дружини. Договір 

визначав правове становище майна, яке принесла дружина як посаг. Воно залишалось її власністю, 

допускалась і передача дружині всього майна сім’ї. В Єгипті доволі довго існували пережитки матріархату, 
що призводило до досить високого становища жінки в сім’ї. З часом, зі зміцненням прав чоловіка, він стає 

главою сім’ї, і жінка, незважаючи на її доволі високе становище, втрачає попередню рівноправність. 

Розлучення було можливе для обох сторін. Якщо розлучення починалося за ініціативою чоловіка, дружині 
поверталася частина посагу і частина майна, нажитого спільно. Дружині належала частина посагу й у тому 

випадку, якщо вона залишала чоловіка із власної волі.  

     Шлюби між кровними родичами заборонялися. Проте фараони могли одружуватися на своїх сестрах і 

навіть дочках. Один із суддів того часу сказав: “Жоден закон не дозволяє шлюби із сестрами, але закон 
дозволяє робити фараону все, що він хоче”.  

     Рамзес ІІ за 67 років царювання мав 5 головних дружин і багато дружин рангом нижче. У нього було 162 

сини. 
     Невірність чоловіка не каралася, йому дозволялося мати наложниць. Невірність дружини каралася 

смертю. Дружина, яка обманювала свого чоловіка, спалювалася, зазначається в одному з давніх написів.  
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Одруження, величина посагу, народження дитини, смерть фіксувалися в “будинку життя” – центрі ділового 
життя, своєрідному університеті. Під час такого акту були присутні свідки.  

      Спадкове право. Єгипетське право знало спадкування за законом і заповітом. Спадкоємцями за законом 

були як сини, так і дочки, які успадковували майно порівну. Заповіт могли скласти як чоловік, так і дружина.  

      Кримінальне право. Єгипетському праву було відомо доволі широке коло діянь, що визнавались злочинами. 
Найбільш тяжкими вважалися посягання на державний і суспільний устрій (зрада, змова, повстання проти 

фараона, розголошення державної таємниці). У таких випадках, поряд із злочинцем, відповідальність несли і 

члени його сім’ї. Суворо карались злочини релігійного характеру (вбивство священних тварин, чаклунство).  
      Злочинами проти особи вважалось вбивство, особливо суворо каралось вбивство батьків, тяжким 

злочином вважалось відхилення від встановлених правил лікування у випадку смерті хворого.  

      Серед майнових злочинів джерела називають крадіжку, обмірювання, обважування. 
      До злочинів проти честі і гідності належала подружня невірність, зґвалтування. У випадку шлюбної 

зради дружині відрізали ніс, а її партнера кастрували. Така ж кара застосовувалась і до ґвалтівника. Дуже 

розповсюдженим покаранням була смертна кара. Крім того, застосовувались і інші покарання: відрізання 

носа, побиття палицями, тюремне ув’язнення, обернення в рабство, грошові штрафи. Суворі покарання мали 
за мету устрашіння.  Вид покарання залежав від суспільного становища злочинця і тяжкості скоєного. 

Китай 

     Право власності. У період Інь, Західного Чжоу земля вважалась власністю вана, на одержані землі 
наближені царя мали лише право користування. Але вже в період Західного Чжоу розвивається тенденція до 

перетворення володінь у приватну власність. З середини І ст. до н.е. в деяких царствах стали здійснюватись 

торгові угоди з землею. 
    Крім землі, важливим об’єктом права власності були раби. У період Інь раби були державною власністю і 

хоч знаходились у володінні приватних осіб, купівлі-продажу ще не було. В період Чжоу вже був можливим 

обмін, купівля раба. У період Цінь торгівля рабами була вільною і доволі розповсюдженою.  

     Зобов’язальне право. Стародавньокитайському праву були відомі різні види договорів. Одним з перших 
був договір міни, який поступово поступається місцем договору купівлі-продажу. При здійсненні торгових 

угод вимагалось укладання договору у письмовій формі, і, крім того, сплачувалось мито. Доволі широкого 

розповсюдження набуває договір да-рування землі, рабів, зброї та іншого майна. Договір позики оформлявся 
борговою розпискою. Відомі були відстрочка платежу, внесення застави, видача письмових зобов’язань. 

     Шлюбно-сімейне право. Для Стародавнього Китаю характерною є велика патріархальна сім’я з 

абсолютною владою батька, культом предків. Жінка повністю залежала від влади чоловіка, особистого майна 

не мала, її права в спадкуванні були обмежені. Шлюб укладали батьки.  
    Кримінальне право і процес. Перелік злочинів, що називали китайські джерела права, дуже великий. У 

період Чжоу нараховувалось близько 3000 різних злочинів. Серед них були відомі: державні (повстання, 

змова), релігійні (шаманство, викидання попелу на вулицю), проти особи (вбивство, нанесення тілесних 
пошкоджень), проти власності (крадіжка, грабіж), військові (неявка в установлений строк на місце збору). 

Як злочини розглядались відмова від сплати податків, пияцтво, яке тягло за собою смертну кару. 

Довгий час існувала кровна помста. В умовах загострення класової боротьби система тілесних покарань і 
широке застосування смертної кари, яка здійснювалась безпосередньо органами державної влади, витісняють 

цей звичай.  

     Види покарань у різні періоди мало відрізнялись. В Уложенні Мувана (період Чжоу) розрізняють п’ять 

основних покарань: “мосин” (клеймо тушшю на обличчі) – за 1000 провинностей; “фейсин” (відрізування ніг) 
– за 500 провинностей; “исин” (відрізували носа) за 1000 провинностей; “чужин” (кастрація для чоловіків і 

перетворення у рабинь жінок) – за 300 провинностей; “данисин” (відрубування голови) – за 200 

провинностей. Крім зазначених у кодексі були й інші пока-рання: биття палками, відрізування ушей. Від 
покарання можна було відкупитись. 

   У період Цінь устрашіння остаточно стає основною метою покарання. Широко застосовується смертна кара. 

Суд не був відділений від адміністрації, судові функції виконували багаточисельні представники державного 
апарату. Верховним суддею був імператор. На місцях судили представники місцевої адміністрації. Були 

чиновники, що розшукували злочинців, вели боротьбу із злодіями і розбійниками; начальники тюрем; особи, 

що виконували судові рішення. 

     У періоди Інь і Західного Чжоу процес носив звинувачувально-змагальний характер. У випадку скоєння 
злочину рабами мали місце елементи розшукного процесу. Пізніше цей вид процесу застосовується все 

ширше, витісняючи змагальний.  

Відкрите закріплення соціальної нерівності та станової нерівності вільних. 

Китай 

1.Перший період – Шан (Інь) – продовжувався з XVІІІ до XІІ ст. до н.е. 
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     Суспільний лад. Іньське суспільство і держава були рабовласницькими. Панівний клас складався із 
світської рабовласницької аристократії, жрецької рабовласницької знаті і рабовласницької аристократії 

підкорених племен.     

    Залежно від наближення до царя і займаної посади світській аристократії присвоювались титули, що 

давали певні привілеї. Соціальне положення визначалось також земельними володіннями і наявністю рабів. 
Рабами володіли як приватні особи, так і держава.  

     Джерелами рабства були: захоплення полонених на війні, продаж у рабство за борги, обернення в рабство 

за деякі злочини. Раби не могли мати ні сім’ї, ні майна. Значну частину населення складали вільні общинники. 
Усі общинні землі поділялись на категорії: “громадське поле” і “приватні поля”.     

       Громадське поле оброблялося всією общиною, а врожай направлявся царю. Приватні поля знаходились в 

індивідуальному користуванні кожної сім’ї. Але вони не були у власності осіб, які їх обробляли. Земля 
вважалася державною власністю і знаходилась у розпорядженні царів. У приватній власності в цей період 

знаходились раби, будинки, знаряддя праці . 

2.Другий період Чжоу – з XІІ ст. до н.е. до 221 р. до н.е.  

Суспільний лад. Панівне становище в суспільстві займала рабовласницька аристократія, до якої належала 
чжоуська спадкова знать, чжоуська військова знать і частина іньської рабовласницької аристократії, що 

вціліла після підкорення. 

    Власником землі, як і раніше, був цар. Розвивається велике землеволодіння рабовласницької аристократії. 
Рабовласницька знать вільно розпоряджалася своїми володіннями і згідно з наявними даними землю можна 

було відчуджувати, здавати в оренду, заставляти. У цей період з’являється тенденція до перетворення 

володінь у приватну земельну власність, хоча формально у володінні землею зберігається залежність від волі 
царя.    

    Пізніше, з послабленням влади чжоуських царів, відбувається перетворення права великих рабовласників 

на володіння землею у право власності на землю. Велику роль у період Західного Чжоу продовжувало 

відігравати общинне землекористування.  
    Найприниженіше становище займали раби. Рабська праця широко застосовувалась у різних галузях 

господарства. Збільшилась кількість приватних рабів.  
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