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1. Ранньофеодальна монархія. Формування та розвиток феодальних 

суспільно-економічних відносин. Суть сюзеренітету - васалітету. 

Приблизно в той же час, коли виникали перші державні об’єднання на теренах 

Західної Європи, утворюються феодальні держави у країнах Центральної, Південно-

Східної та Східної Європи. На Балканському півострові на основі об'єднання союзу 

«Семи слов'янських племен» з протобулгарами вже в VII ст. виникає Перше болгарське 

царство, а в ІХ–Х століттях тут перемагає феодальний лад. 

У VIII-Х століттях з'являються перші сербські князівства. Поява держави на 

польських землях датується скоріше всього Х століттям, підтвердженням чому є 

князювання Мешка І (960 – 992 рр.). з династії П'ястів. 

Найдавнішою державою слов'ян на території сучасної Чехії було т зв. князівство 

Само (623–658 рр.) – об'єднання чесько-моравських племен, назване за іменем свого 

творця. Після розпаду цього князівства на початку ІХ ст. виникло Великоморавське 

князівство. 

Ранньофеодальна монархія –це період виникнення і становлення феодального 

суспільства, феодальної держави і права. Як ранньофеодальну монархію можна 

характеризувати історію феодальної Болгарії (VII–XIV століття) та Сербії (XII–XIV 

століття), а також перший період у розвитку феодальної Польщі (ІХ–XIV століття) та 

Чехії (Х–ХІУ століття). 

      У Болгарії в IX-Х століттях селянство складалося з трьох подібних груп; 

баштинників, які зберігали свою батьківську ділянку землі і особисту волю, париків – 

кріпаків, що відбували панщину і несли інші повинності, і отроків-рабів, посаджених 

на землю. 

За рахунок злиття старої родоплемінної аристократії і нової знаті, яка отримувала 

від короля земельні пожалування за військову та іншу служби, відбувалося 

формування соціальної верхівки суспільства – феодалів-землевласників. Дуже рано до 

них приєднується і духівництво, земельні володіння якого швидко зростають. 

Водночас відбувалася консолідація панівної верстви феодалів. У процесі 

згуртування землевласників в окрему групу виникає особлива форма взаємовідносин 

між ними у вигляді сюзеренітету-васалітету. В результаті формується своєрідна 

ієрархічна драбина за розрядами феодалів. Кожен розряд фіксував титул або ранг. 

Права, привілеї, обов'язки феодала визначалися тією сходинкою, яку він займав на цій 

ієрархічній драбині. 

    В основу зв'язків між сюзереном (господарем) і васалом (слугою) були 

покладені поземельні відносини, а саме – наділення сюзереном (сеньйором) своїх 

васалів за службу землею. Річ у тім, що великі феодали аж ніяк не прагнули зберегти 



за собою, залишити у своєму безпосередньому користуванні якомога більше землі. Їхня 

суспільна вага і сила визначалися значною мірою кількістю слуг-васалів. Тому феодал, 

як правило, зберігав за собою лише частину земельних угідь, що становили його 

домен(маєток), а решту земель передавав як винагороду за службу своїм васалам. 

      Взаємовідносини між сюзереном і васалом оформлялися у вигляді договору, 

який укладався публічно шляхом урочистого обряду в присутності всіх васалів даного 

сюзерена. Такі васальні договори фіксували основні правила та обов'язки сторін. 

Сюзерен поряд з наданням земельного володіння повинен був забезпечити васалу 

захист, радитися з ним, вирішувати його суперечки з іншими васалами і т.д. Головним 

обов'язком васала була вірність своєму сюзеренові і військова служба, строк якої з XI 

ст. складав сорок днів на рік. Васал також брав участь у судових та інших зборах 

сюзерена, зустрічав і пригощав сюзерена у своїх володіннях, робив грошові внески 

(викуп сюзерена із полону, подарунок на честь посвячення сина сюзерена в лицарі та 

ін.). Згодом васальні відносини стали переходити в спадщину за умови виплати 

спадкоємцем певної суми грошей (рельєфу). 

        Подібна феодальна градація існувала і серед німецьких феодалів: герцог, 

князь, граф, лицар тощо, що була притаманна і західнослов’янським країнам, особливо 

Чехії. Правовий пам'ятник Німеччини XIII ст. «Саксонське зерцало» нараховує сім 

таких рангів(військових щитів), на які підрозділяються німецьке дворянство і 

духівництво; король, єпископи, абати, світські князі, сеньйори, їх васали тощо. 

       У Німеччині діяла класична формула васалітету: «Васал мого васала не мій 

васал». Це значило, що васал повинен був зберігати вірність тільки по відношенню до 

свого безпосереднього сюзерена, від якого він отримав землю і якому він давав клятву 

вірності. 

      Небагато щаблів налічувала феодальна ієрархія в країнах Центральної та 

Південне-Східної Європи.  

 

  



2. Державний лад феодальної держави. 

     Розпад імперії Карла Великого у середині ІX століття поклав початок самостійному 

існуванню Східно-Франкського королівства. Через сто років воно стало називатись 

Тевтонською державою, а пізніше – Німеччиною. 

      Німеччина як єдиний державний простір виникла не відразу. У Тевтонській державі 

було кілька ранньофеодальних утворень – герцогства Саксонія, Тюрінгія, Франконія, 

Швабія та Баварія.  

Суспільний лад Німеччини в економічному відношенні постає однією з найбільш 

відсталих країн Європи. Феодальні відносини стали розвиватись у країні не раніше ХІІ 

ст. Німецьке суспільство поділялось на два основні класи: військовий – лицарство і 

податний – селянство. Утворенню цих двох станів сприяла реформа короля Генріха 

Птахолова (919 – 936 рр.), яка була викликана необхідністю створити кінноту для 

боротьби з угорцями. За реформою, особи, які могли воювати у рядах кіннотників, 

були зараховані до війсь-кового стану, а всі інші зарахувались до податного стану.  

       У зв’язку з цим до військового стану потрапила і заможна частина селянства, а 

також деякі категорії невільних слуг феодалів. Військовий стан не був однорідним: 

крім великих землевласників, світських і духовних, до нього входили середні і дрібні 

лицарі. Податний стан складався із вільних і невільних селян. 

       У ХІІ ст. у Німеччині склались феодальні стани. Структура класу феодалів 

визначалась відносинами земельної власності. Найбільшим землевласником був 

король. Великі земельні володіння мали герцоги, пфальцграфи, графи, рицарі. 

Поряд із світською знаттю стояли прелати церкви –архієпископи, єпископи, абати. 

Взаємовідносини між феодалами будувались на ленних зв’язках і були 

багатоступеневими, але в деяких випадках зберігалось пряме підпорядкування 

феодальних власників королю, що було характерне для ранньофеодальної держави. 

Феодальна ієрархія, яка склалась у Німеччині в ХІІ ст., виступає в Саксонському і 

Швабському зерцалах як ієрархія шести і семи військових щитів (Саксонське зерцало, 

книга І, ст. 3). Ієрархія носила військовий характер. У той же час вона була формою 

державної організації німецьких феодалів. 

Державний лад у ІХ-Х ст. у Німеччині спостерігається посилення королівської 

влади, обумовлене тим, що багаточисельні великі і середні землевласники потребували 

допомоги сильної королівської влади, для захоплення вільних земель і закріпачення 



вільних общинників; вона була потрібна і монастирям, і єпископам, які були 

зацікавлені в розширенні церковного землеволодіння. Політичного об’єднання 

Німеччини вимагала наявність зовнішньої небезпеки (напади норманів, угорців). 

У боротьбі з герцогами королівська влада намагалась за-ручитися підтримкою церкви. 

Так, Оттон І, намагаючись обмежити самостійність герцогів, видав так звані 

“оттоновські привілеї”, сутність яких була, перш за все, у територіальному розширенні 

церковного імунітету, який розповсюджувався не тільки на церковні володіння, а й на 

весь регіон, де вони були розміщені.  

    Центром вищої державної влади був королівський двір, який складався з членів 

королівської сім’ї, їхніх слуг, міністеріалів і службовців вільного походження, які 

складали урядовий апарат.При королівському дворі постійно знаходилась значна 

кількість церковних і світських феодалів, з яких призначались вищі сановники: 

канцлер, камерарій, капелан, дворецький, маршал. Вищою посадовою особою був 

канцлер, який відав усіма справами управління. Важливе значення мала посада 

дворецького (майордома), який відав справами королівського двору. 

      У політичному житті країни велику роль відігравали збори феодалів. Як 

суверенний орган, вони виступали при усуненні королів від влади, а також у той час, 

коли король ще не був обраний. Збори визначали компетенцію короля, видавали 

законодавчі акти, вступали в переговори з папою, при-значали вищих посадових осіб. 

На початку ХІ ст. при королі була створена рада вищих представників знаті (гофтаг), 

разом з якою король розглядав найважливіші справи. У кінці ХІ ст. у Німеччині 

запанували принципи виборчої монархії. Обрання короля князями було юридичним 

актом. Той, хто не брав участі у виборах, вважав себе вільним від королівської влади. 

  



3. Загальна характеристика Салічної Правди. Саксонське і Швабське 

зерцало Німеччини. Королівські накази і розпорядження як джерела 

феодального права (ордонанси, едикети, декарації). 

       Найважливішим джерелом права у франкській монархії були так звані 

варварські правди - записи звичаєвого права варварських племен. З усіх "варварських 

правд" особливу цінність для історико-правової науки являє Салічна Правда. Її зміст 

відображає соціально-економічні і політичні процеси ранніх етапів розвитку класового 

суспільства, держави і права. Салічна Правда відображує дуже архаїчні відносини в 

середовищі франків, які стоять на порозі класового суспільства. Це джерело свідчить 

про сильну майнову диференціацію, про початок розпаду родових і общинних зв"язків. 

Крім того, вона є найважливішим документом для вивчення майнових відносин 

ранньофеодального періоду, землеробської общини, прав і обов"язків франків-

общинників і членів родової спілки, стародавнього і вкрай примітивного судоустрою і 

судової процедури. 

Вона має найважливіше значення в якості джерела права держави франків. 

Упорядкування Салічної Правди відносять до царювання Хлодвіга. 

Основний текст Салічної Правди являє собою розрізнений і безсистемний запис 

звичаїв, які складалися в основному ще до утворення Франкської держави, а також тих 

звичаїв, які виникли в період формування класового суспільства й утворення держави. 

Вона розкриває процес розкладу первіснообщинної власності і виникнення 

приватної власності, ріст майнової нерівності. Одне з головних її завдань - захист 

приватної власності, яка прийшла на зміну колективній власності. 

Салічна Правда - це судове керівництво для суддів. Водночас вона не є збірником 

систематизовано викладених правових норм, які стосуються всіх сторін 

ранньокласового суспільства. 

Право франків свідчить про початок майнового розшарування франкського 

суспільства. У Салічній Правді говориться про хазяйську челядь (виноградарів, 

конюхів, свинопасів і навіть золотих справ майстрах), що обслуговували хазяйські 

господи. Разом з тим Салічна Правда свідчить про достатню міцність общинних 

порядків, про общинну власність на поля, луки, ліси, пустощі, про парні права 

общинників-селян на общинний земельний наділ. Саме поняття приватної власності на 

землю у Салічній правді відсутнє.  



    У Салічній Правді нічого не говориться про купівлю-продаж землі. Інститут 

спадкування землі тільки зароджувався. Земля передавалася в спадщину чоловічим 

нащадкам померлого. 

     Майнові та шлюбні сімейні відносини за "Салічним правом" 

Сім’я у франків мала патріархальний характер, але влада батька не була безмежною. 

Вона нагадувала більше сувору довічну опіку над дружиною, дочкою або сином. Опіка 

над сином припинилася по досягненні ним 12 років. Шлюбу і сім"ї в Салічній Правді 

присвячене значне число статей. Шлюбу передувала угода між сім"ями нареченого і 

нареченої. Обов’язково була потрібна згода батьків. Заборонялися шлюби з родом 

родичів і свояками. Такі шлюби об’являлися недійсними. Шлюби з рабами тягли за 

собою утрату свободи. Салічна Правда нічого не говорить про розлучення. 

  



4. Врахування земельних відносин феодальним правом. Судові процеси 

в період феодалізму. 

У основі виробничих відносин феодалізму лежить власність феодала на головний 

засіб виробництва – землі. 

Для феодальної земельної власності були характерними такі особливості:  

1 ) її ієрархічний характер; 

 2) становий характер;  

3) обмеження права розпоряджатися землею, і деякі категорії, наприклад церковні 

землі, взагалі було з громадянського обігу. 

Звідси випливає і складна ієрархічна станова система феодального суспільства, 

яка відображала особливий лад поземельних відносин. З іншого боку, володіння 

землею давала й безпосередньо декларація про реалізацію владних повноважень на 

певній території, тобто - земельна власність виступала як безпосереднього атрибута 

політичної влади. 

Типовою формою феодального держави була монархія. Феодальна республіка 

була властива для порівняно небагатьох середньовічних міст Північної Італії, 

Німеччини, Росії. Що ж до форм феодального держави, то "за час розвитку воно 

минуло ряд етапів: 

     Ранньофеодальна монархія (V-IX ст.) - й у періоду становлення феодальної 

власності, коли що формується клас феодалів гуртується навколо політично зміцнілій 

влади короля. У цей час складаються перші щодо великі феодальні держави. 

      Вассально-сеньоріальная монархія (Х-Х111 ст.) - у період спостерігається 

розквіт феодального способу виробництва та панування натурального господарства, 

що спричинило у себе феодальну роздробленість, що супроводжується переходом 

влади від короля до окремим феодалів і організацію структурі державної влади з 

урахуванням васальних зв'язків.  

Сословно-представицька монархія (XIV-XV ст.) - при цьому періоду 

характерний процес централізації держави й виникнення королівської влади. Початок 

функціонування представницьких органів Генеральних штатів мови у Франції, 

Рейхстагу у Німеччині, Кортесов хто в Іспанії тощо.  

 Абсолютна монархія (XVI-XVII ст.) - характеризується зосередженням всієї 

повноти структурі державної влади, зокрема законодавчих, судових і фіскальних 



функцій, до рук короля; створенням великий професійної армії й бюрократичного 

чиновницького апарату, що забезпечує йому пряме управління економіки й контролю 

над країною. 

Одночасно з складанням феодальної державності йшов процес становлення 

феодального права. Можна виокремити такі характерні риси феодального права. По-

перше, основне місце у феодальному праві, особливо на ранніх етапах, займають 

норми, регулюючі поземельні стосунки держави й норми, щоб забезпечити 

позаекономічне примус. По-друге, феодальне право значною мірою є " правом-

привилегией " , що закріплює нерівність різних станів. Воно наділяло правами (чи 

урізала їх) в відповідність до тим становищем, яке обіймав людина у суспільстві. У- 

третіх, в феодальному праві був звичного нам розподілу на галузі права. Існувало 

розподіл на ленне право, церковне право, міське право тощо. 

Характерною рисою права Європи був партикуляризм, тобто. відсутність єдиного 

права по всій території держави і панування правових систем, заснованих на виключно 

місцевих звичаях. 

     Ще однією особливістю було те, що народів Західної Європи феодальне право 

було першим правовим досвідом класового суспільства. 

В Західній Європі було активно затребувано римське право, яке пережило друге 

народження, так звану " рецепцію " римського права. 

Серед основних причин рецепції необхідно виокремити такі:  

1) римське право давало готові формули для юридичного висловлювання 

виробничих відносин що розвивається товарного господарства;  

2) королі, знаходячи римському праві державно-правові становища, 

обгрунтовують їх претензії абсолютну і владу необмежену, використовували в 

боротьби з Церквою і феодальними сеньйорами;  

3) підвищення інтересу до римському праву з широкого звернення епохи 

Відродження до античному творчому спадку. 

 

 


