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Тема дисципліни: Держава і право Давньої Греції 

Семінарське заняття 1 

Тема: Держава і право Давньої Греції 

План 

1. Охарактеризуйте державау в Афінах, Архонти і ареопаг 

2. Охарактеризуйте рабовласницьку демократія в Афінах у V ст. до н.е.   

3. Охарактеризуйте реформи Солона 

4. Охарактеризуйте реформи Клісфена 

5. Охарактеризуйте державу в Спарті 
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Ключові поняття 

Періоди, спартанці, базилевс, Рада п’ятисот, Солон, Клісфен. 

Рекомендовані реферати 

1.  Цивілізація стародавньої Греції 

2. Виховання у стародавній Греції 

3. Особливості державного устрою Спарти 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. Визначте три періоди  Стародавньої Греції. 

2. Які два поліси відіграли важливу роль  в історії Стародавньої Греції  

3. Що було найдавнішим джерелом права в Афінах? 
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4. Як називалися народні збори в Афінах? 

 

Дослідницька робота 

1. Суспільство і держава у стародавній Спарті: особливості організації 

2. Спартанський традиціоналізм публічної культури 

 

Методичні рекомендації 

При підготовці відповіді на перше питання слід зазначити, що перші державні 

утворення на території Греції з’явилися у ІІ тис. до н.е. Полісний етап історії 

Стародавньої Греції поділяється на три періоди: 

 1. Гомерівський період (XІ–ІX ст. до н.е.) – характеризується пануванням 

родоплемінних відносин, які починають розпадатись на кінець даного періоду. 

 2. Архаїчний період (VІІІ – VІ ст. до н.е.) – відбувається формування класового 

суспільства і держави у формі полісів. 

 3. Класичний період (V – ІV ст. до н.е.) – характеризується розквітом 

стародавньогрецького рабовласницького суспільства, полісного ладу. 

Гомерівська Греція описана відомим поетом в “Іліаді” та “Одіссеї”. Населення 

проживало сільськими общинами, що займали невелику територію і були майже 

ізольовані від сусідських общин. Політичним та економічним центром общини було 

поселення, що називалось містом. Основну масу населення міста складали землероби, 

скотарі, а також не чисельні ремісники і торгівці. 

У гомерівський період держави ще не було. Це був період військової демократії. 

Управління суспільством здійснювалось за допомогою наступних органів. Постійно 

діючим органом влади була рада старійшин (буле). Вона формувалась не стільки за 

віковими ознаками, скільки за знатністю і багатством. Первісна демократія ще 

зберігалась, тому народні збори відігравали в суспільній організації значну роль. 

Очолював усю організацію базилевс, який виконував функції воєначальника, 

верховного судді і верховного жерця. Він фактично діяв разом з представниками 

родоплемінної знаті. Посада була виборною, але при її заміщенні стали віддавати 

перевагу сину померлого базилевса, і, таким чином, посада закріплювалась спадково в 

одній сім’ї. 

В історії Стародавньої Греції важливу роль відіграли два поліси: Афіни і Спарта. 

Державний лад Афін став прикладом рабовласницької демократії, це той час, 

коли еталоном олігархії стала політична організація Спарти. 

Наступним кроком до утворення держави було знищення влади базилевса в її 

минулому значенні і введення нової посади архонта. Спочатку архонти вибирались 

довічно, потім – на 10 років, а з 683 р. до н.е. щороку обирались 9 архонтів. Один з них 

– перший архонт-епонім, іменем якого називався рік, очолював колегію, мав 

повноваження щодо нагляду за внутрішнім управлінням і судові повноваження що-до 
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сімейних справ. Базилевс, який став другим архонтом, виконував жрецькі функції, а 

також суд у релігійних справах. Третій архонт – полемарх – здійснював командування 

військом і відав зовнішніми справами. Інші шість архонтів – фес-мофети – були 

охоронцями законів та очолювали розгляд судових справ. 

Діяльність архонтів контролювалася ареопагом, який у VІІІ ст. до н.е. замінив 

Раду старійшин. В ареопазі засідали діючі і відставні архонти, які приймали рішення з 

військових, жрецьких і судових справ. 

Вільне населення Афін було неоднорідним. За законом Перікла (був стратегом з 

444 до 429 р. до н.е.) усією сукупністю прав і привілей користувались тільки ті особи 

(чоловічої статі), у кого батько і мати були природними і повноправними 

громадянами Афін. Громадянство набувалось з 18-літнього віку. Потім протягом 2-х 

років юнак проходив військову службу. З 20-ти років йому дозволялось брати участь у 

народних зборах. 

Жінки в Афінах не мали ні політичних, ні громадянських прав. За формою 

державного правління Стародавні Афіни були демократичною республікою. 

Державний апарат Афінської демократії складався із таких органів влади: 

народних зборів, ради п’ятисот, геліеї, колегії стратегів і колегії архонтів. 

Кримінальне судочинство мало кілька стадій: оголошення обвинувачувальної 

скарги, виступ обвинувача і підсудного, допит свідків, таємне голосування про 

винність чи невинність підсудного (вердикт), таємне голосування про міру покарання, 

оголошення вироку, останнє слово підсудного. Рішення суду оскарженню не підлягало. 

Найбільш розвинену правову систему в Стародавній Греції мали Афіни. 

Найдавнішим джерелом права в Афінах був звичай. У 621 р. до н.е. з’являється писане 

право у вигляді Законів Драконта. 

На початку VІ ст. до н.е. в Афінах Солоном була проведена велика законодавча 

робота: Закони Драконта були скасовані за винятком деяких постанов про вбивство. У 

V – ІV ст. до н.е. закони стають головним джерелом права. 

Шлюбно-сімейне право. Вступ до шлюбу в Афінах вважався обов’язковим. Але 

якщо громадянин не вступав у шлюб, то це не спричиняло покарання. Шлюб 

розглядався як різновид договору купівлі-продажу, а наречена – як об’єкт угоди. 

 Розлучення для чоловіків було вільним, але для жінок це була складна справа. 

Жінка займала в сім’ї залежне становище. Взагалі, в Афінах жінки не мали ні 

політичних, ні громадянських прав. 

 Батьківська влада спочатку була дуже широкою, але з часом слабне.  

Спадкове право. Спадкування здійснювалось за законом і заповітом. 

Спадкоємцями за законом в першу чергу були сини, але коли синів не було, то 

успадковували дочки. Спадкування за заповітом розпочинається з Солона. Заповідати 

міг лише той, у кого не було законних дітей чоловічої статі. Не могли заповідати 

неповнолітні, жінки, прийомний син. 

Кримінальне право. Афінському праву були відомі такі види злочинів: державні, 

проти сім’ї, особи, власності. Розрізнялись навмисні і необережні злочини, відомо 
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було поняття самооборони, проводилась різниця між підмовником і виконавцем 

злочину. 

Серед покарань слід відмітити смертну кару, продаж у рабство, штраф, 

конфіскацію, безчестя. Покарання для рабів і вільних було різним. 

В відповіді на друге питання потрібно звернути увагу на те, що народні збори 

(екклесія) були головним і вирішальним органом. Право участі у народних зборах мали 

всі повноправні афінські громадяни (чоловіки), що досягли 20 літнього віку незалежно 

від їх майнового стану і роду занять. 

Повноваження народних зборів були дуже широкими і охоплювали всі 

найважливіші питання життя Афін. На народних зборах приймались закони, 

вирішувались питання війни і миру, вибирались посадові особи, заслуховувались звіти 

магістратів після закінчення строку повноважень, обговорювався та затверджувався 

державний бюджет, здійснювався контроль за вихованням юнаків, приймалось 

рішення у випадку остракізму. Специфічне значення мали права народних зборів щодо 

охорони основних законів. Була створена спеціальна колегія для охорони законів, яка 

одержувала свої повноваження від народних зборів. 

Головою народних зборів був голова пританів. Голосування було таємним, за 

винятком виборів на військові посади. Кожен громадянин міг внести на розгляд свій 

законопроект. Але при цьому він ніс кримінальну відповідальність (аж до смертної 

кари), коли з’ясовувалось, що його пропозиція протирічить діючим законам і про це не 

було оголошено заздалегідь. Крім того, будь-який законопроект підлягав 

попередньому розгляду в раді п’ятисот. Остаточне рішення належало геліеї. 

Рада п’ятисот, що була одним з найважливіших державних інститутів афінської 

демократії, не підміняла народних зборів, а була їх робочим органом. Члени Ради 

п’ятисот вибирались шляхом жеребкування з числа повноправних громадян, що 

досягли 30-літнього віку по 50 чоловік від кожної з 10 філ. До неї могли входити 

представники всіх розрядів населення. 

Рада була розбита на 10 чергових частин (пританій). 50 членів ради – 

представники однієї філи були черговими протягом одної десятої частини року. 

Притани щоденно вибирали зі свого складу шляхом жеребкування голову, який 

головував і в народних зборах. 

Рада п’ятисот діяла як вищий адміністративний орган і муніципалітет з 

управління службами Афін та його передмість: розв’язувала питання благоустрою 

міста, його базарів, стану флоту, арсеналу, організовувала доставку продовольства. У її 

віданні перебувала скарбниця і державна печатка. Рада здійснювала контроль за 

діяльністю посадових осіб, готувала і попередньо розглядала питання, що виносила на 

обговорення народних зборів.  

Геліея складалася з 6000 чоловік, щороку вибиралась шляхом жеребкування 

архонтами з числа повноправних громадян не молодших 30-ти років по 600 чоловік від 

кожної філи. Увесь склад суду був поділений на десять частин по 500 чоловік у 

кожній. 1000 суддів були запасними. Суд був відкритим і гласним. З метою 

запобігання підкупу суддів лише в день слухання справи визначалося, яке саме 

відділення буде її розглядати. 

Для відповіді на третє питання необхідно зазначити, що наприкінці VII – 

початку VI ст. до н. е. Афіни роздирало протистояння аристократії, що зосередила у 
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своїх руках владу, а також більшу частину земель, і більшості населення, обтяженого 

боргами, через що багато хто потрапив в становище гектеморіїв, тобто найманих 

робітників, що обробляли землі знатних за шосту частину врожаю, тобто досить 

незначну частку. Багато хто за борги потрапив в особисту кабалу, дехто був проданий 

за кордон.  

Нарешті, у руках евпатрідів знаходилися цілком і управління, і суд. Крім багатої 

знаті і приниженої маси бідняків, існував уже досить численний середній клас, 

створений новими економічними чинниками: торгівлею і промисловістю. Цей клас, 

разом з бідняками, був зацікавлений у реформах – і на нього мав спиратися Солон, так 

само як і на найблагорозумнішу частину евпатрідів. Соціальна ворожнеча погрожувала 

небезпечною боротьбою, результатом якої могла стати тиранія. За переказом, деякі 

переконували Солона прагнути до тиранії, але він відмовився, тому що «тиран гине 

сам і губить свій дім» – мотив відмови, дуже характерний для грецької моралі того 

часу. 

Близько 594 до н. е. афіняни обрали Солоні правителем і архонтом і надали йому 

повноваженя на проведення політичних і економічних реформ (можливо, втім, що 

реформи Солона мали місце двадцятьма роками пізніше). Реформи були досить 

радикальні. Солон почав з сейсахфії: скасував борги, що забезпечувалися землею або 

особою боржника (дехто вважає, що були знищені усі взагалі борги, але це сумнівно), 

домігся звільнення тих, хто вже потрапив у рабство за борги, і заборонив надалі 

робити позики під заставу особистої свободи. Солон вжив заходів і до того, щоб 

повернути на батьківщину по можливості всіх, хто за борги був проданий за межі 

Аттики: їх викуповували, але на які кошти – невідомо. 

Солон впровадив зміни у сімейне і родове право (закони про сиріт-спадкоємців, 

дуже важливий закон про спадкування, що дозволило при відсутності дітей 

розпорядження майном за заповітом, чим нанесений був удар родової замкнутості, і 

ін.). Він обмежив придбання землі (щоб перешкодити скупченню її в деяких руках), 

регулював відносини сусідів по землеволодінню (напр., заборонив затінювати 

посадками на межі землю сусіда), користування джерелами води, установив деякі 

правила, що стосуються торгівлі (заборонив вивіз з Аттики сільськогосподарських 

продуктів, крім олії), ввів нову систему вагів і мір, а також почав карбування монети, 

що успішно конкурувала з монетою інших грецьких держав (ввів в Афінах евбейську 

систему), дозволив свободу зібрань для релігійних, торговельних і інших цілей, 

приймав міри проти розкоші (і зокрема проти розкоші жінок). Інші економічні 

реформи заохочували розведення в Аттиці оливи, а також стимулювали виробництво і 

торгівлю в Афінах (для чого іноземним ремісникам надавалося афінське 

громадянство). 

Закони Солона були написані на дерев'яних таблицях (кірбах), укладених у рами, 

що оберталися на осі. Справжній текст цих законів не зберігся, тому важко 

беззаперечно вказати, які з них дійсно були видані Солоном і які лише згодом 

приписані йому. Реформоване Солоном право виявилося більш живучим за 

встановлений ним політичний лад і вплинуло на деякі пізніші законодавства (напр., на 

римські закони ХІІ таблиць). Солон призначив виданим ним законам столітній (за 

іншими звістками – десятилітній) термін і виїхав з Афін під приводом торгових справ. 

Четверте питання. З ім'ям Клісфена пов'язана подальша демократизація 

афінського політичного ладу. Клісфену довелося витримати напружену боротьбу з 
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реакційним угрупованням землевласницької знаті, очолюваної Ісагором, сином 

Тисандра. 

Спираючись на широкі кола, Клісфен запропонував реформи, які повинні були 

остаточно підірвати панування родової знаті. Ісагор не користувався достатньою 

підтримкою серед населення й звернувся по допомогу до Спарти. Спартанці зажадали 

видалення з Афін Клісфена під тим приводом, що він належав до «проклятого» роду 

Алкмеонидів, предки яких святотатственно порушили клятву, розправилися із 

прихильниками Кілона. 

Спроба відродити в Афінах аристократичний лад за допомогою спартанців, 

таким чином, привела до повстання народу. Родова аристократія зазнала поразки, і 

Клісфен став на чолі держави. 

Прийшовши до влади (508 р. до н.е.), він приступився до проведення реформ, які 

повинні були закріпити перемогу демосу й назавжди покінчити з небезпекою 

відродження влади родової аристократії. Найважливішою реформою Клісфена було 

введення нового адміністративного подолу Аттики, побудованого на чисто 

територіальному принципі, що було покликано замінити древні родові розподіли.       

Поділ цей полягав в наступному: Аттика розчленовувалася на три 

територіальних округи: 

1) місто Афіни із передмістями, 

2) внутрішня центральна смуга, 

3) берегова смуга. 

Кожний округ складався з десяти рівних частин – тритій. Три тритії, по одній з 

кожного округу, поєднувалися у філу, і в такий спосіб складалося десять 

територіальних філ. Отже, клісфеновські філи являли собою об'єднання локально 

розділених цивільних груп, що з'єднувалися під час голосування. Метою реформи було 

змішати населення, роз'єднати роди й тим самим послабити силу впливових їхніх 

членів, тобто евпатридів. 

Демократизація політичного ладу Афін викликала невдоволення в тих грецьких 

державах, де у влади ще стояла родова аристократія. Проти Афін виступила коаліція, у 

яку входили Спарта, Фіви, Халкіда й Егіна. У пошуках союзників афінський уряд 

звернувся до Персії. Перси погодилися підтримати афінян за умови, якщо Афіни 

визнають верховну владу перського царя. Афінське посольство, очолюване 

Алкмеонідами, погодилося на цю вимогу. Але договір з персами не був затверджений 

народними зборами. Таким чином, афінянам довелося поодинці боротися із силами 

коаліції. 

Законодавство Клісфена зіграло дуже велику роль в історії афінського поліса як 

заключний етап реформ, початих Солоном. Самі греки вважали Клісфена 

родоначальником грецької демократії. 

При підготовці відповіді на п’яте питання потрібно зазначити, що на 

противагу демократичним Афінам Спарта була своєрідною аристократичною 

республікою. Причини цього мають глибоке коріння.  У XІІ – XІ ст. до н.е. у невелику 

область на півострові Пелопонес – Лаконіку – ввірвались дорійські племена. Ця об-

ласть була вже заселена. За Гомером (“Ілліада”), її займали 12 ахейських громад. 

Однією з них була Спарта на чолі з “царем” Менелаєм. Після відчайдушної боротьби 

між собою обидва племені уклали союз і створили спільну громаду, яку очолювали два 

царі – дорійський і ахейський. 
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Для суспільного ладу Спарти характерне тривале збереження пережитків 

первіснообщинного ладу і військова організація суспільства. Турбота про збереження 

солідарності с-ред невеликої кількості повноправних громадян Спарти, що панували 

над величезною масою поневоленого населення, пояснюється прагненням запобігти 

виникненню різкої майнової диференціації серед “рівних”, як називали себе спартіати.  

На це були спрямовані закони проти розкоші, які приписують Лікургу. Реформи 

Лікурга – це комплекс перетворень соціально-економічного і правового характеру, в 

результаті яких ненависна демосу знать формально зникла, ніби розчинилась у масі 

спартанських громадян. Усі спартанці, які призивались в ополчення, були наділені 

земельними ділянками (клерами). 

Образ життя спартанців від народження до смерті жорстко регламентувався. 

 Із 7 років хлопчики виховувались у гімназіях під наглядом наставників – 

педагогів. Головна мета навчання і виховання – підготовка майбутнього воїна. 

З 20 до 60 років спартанець вважався військовозобов’язаним і повинен був 

систематично вдосконалювати свої атлетичні та бойові навички. До 30 років він не мав 

політичних прав, йому належало в усьому дотримуватись порад свого опікуна, 

наставника. 

Спартанці носили однаковий одяг, користувались однаковим домашнім 

начинням, дотримувались стандарту, загальноприйнятої форми бороди та вус. До 30 

років спартанець повинен був одружитися, інакше він щорічно під час релігійного 

свята підлягав побиттю з боку жінок. 

Соціальний статус жінок у Спарті був порівняно високий. Вони не знали 

багатьох господарських турбот, ілоти доставляли їм продукти, дітей виховувала 

держава. Єдність спартанців забезпечувалась спільними трапезами (сиситіями), під час 

яких прості громадяни та царі їли за одним столом і займалися груповими 

атлетичними вправами. Кожен вносив щомісячно натуральний внесок в общину. Той, 

хто не міг цього зробити, вважався “таким, що опустився”, і позбавлявся політичних 

прав. 

Спарта втратила свою самостійність, потрапила під владу персів, потім 

македонців, а з 146р. до н.е. – Риму 
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