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Тема дисципліни: Феодальна держава і право в країнах Європи. 

 

Семінарське заняття 3 

Тема: Феодальна держава і право в країнах Європи. 

 

План 

1 Характерні ознаки феодального права. 

2.Джерела феодального права Європи. 

3.Канонічне право.  

4.Особливості міського (магдебурзького) права. 

5.Судові процеси в період феодалізму. 

 

Рекомендовано переглянути відео за адресою – https://youtu.be/wZxp1-NP3Rs,  

https://youtu.be/TxoyMYClBwI. 
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Ключові поняття 

Феодалізм, сеньйоріально-васальні відносини, феод, монархія, канонічне (церковне) право, суд 

присяжних, прецедент. 

Рекомендовані реферати 

1.  Найважливіше джерело права феодальної Франції правові звичаї (кутюми). 

2. Найвідоміший збірник правових звичаїв – «Кутюми Бовезі» (близько 1282 р.) 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. Що таке стани? 

2. Які класи були основними в період феодалізму? 

3. Які періоди в Західній Європі пройшов феодалізм? 

4. Яка форма правління була домінуючою в феодальній державі ? 

 

Дослідницька робота 

1 Проаналізуйте Вестимінстерські суди – «суди справедливості». 

2 Охарактеризуйте збірником звичаєвого права франків «Салічна правда» (приблизно 510 р.) 

 

Методичні рекомендації 

1   При підготовці 1питання зверніть увагу , що одночасно зі складанням феодальної державності 

йшов процес становлення феодального права, в якому можна виділити наступні характерні риси: 

1) основне місце в феодальному праві, особливо на ранніх етапах, займають норми, що регулюють 

поземельні відносини, і норми, що забезпечують позаекономічний примус; 

2) феодальне право значною мірою було "правом-привілеєм", що закріплює нерівність різних станів; 

воно наділяло правами (або урізав їх) відповідно до того становищем, яке людина займала в 

суспільстві; 

3) в феодальному праві не було звичного для нас диференціації на галузі права; існував поділ на 

ленне право, манориального право, церковне право, торгове право, міське право і т.д., що 

пояснюється його становим принципом; 
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4) величезний вплив на феодальне право надали церковні норми, нерідко перетворювалися в норми 

права; 

5) характерною рисою права Європи був партикуляризм, тобто відсутність єдиного національного 

права на всій території держави і панування правових систем, заснованих на місцевих звичаях; 

6) для багатьох народів Західної Європи феодальне право було першим правовим досвідом класового 

суспільства; по своїй суті, зовнішньою формою, ступеня розробленості окремих інститутів, 

внутрішньої цілісності та юридичної техніки воно в значній мірі поступалося найбільш досконалим 

зразкам рабовласницького приватного права, особливо римського, яке в Західній Європі було 

активно затребуваним і пережило друге народження, так звану "рецепцію" римського права. 

2 Надаючи відповідь на 2 питання пам’ятайте, що за характером джерел права середньовічна 

Франція розпадалася на дві великі області - північ і південь. 

На півночі Франції переважало неписане, звичаєве право. В основі його лежали варварські 

правди V-VII століть, так чи інакше пристосовується до феодальних відносин. До цього правового 

матеріалу додалися з плином часу звичаї, які виросли з судових рішень по конкретних справах, 

королівські "капитулярии", ордонанси тощо На півдні країни, де економічні відносини були більш 

розвинені, ніж на півночі, утрималося видозмінене римське право (застосовувалося з часів римського 

панування). Відповідно з тим південь називали "країною писаного права", а північ - "країною 

звичаєвого права". 

Старі німецькі звичаї діяли й по всій Німеччині. На їх основі розвинувся так званий 

феодальний кодекс - суміш звичаїв, що регулювали відносини сюзеренітету-васалітету, феодальної 

власності та ін. На відміну від звичайного права держав континентальної Європи, англійське 

звичаєве право було загальним для всієї країни. Цьому сприяла діяльність вищих судів. Важливе 

значення мали також королівські "Ассісі" - закони. Вони змінювали і доповнювали старовинні 

правові звичаї, сходили до судебнику англосаксонських королів. 

Переломними для історії європейського права були ХП-ХШ століття. У цей час з'являються 

перші кодифікації (збірники) права, починається рецепція римського права, виникає міське право, все 

більшого поширення набуває право канонічне. 

Найбільш ранній спробою кодифікації феодального права був складений у Х ІІ столітті 

Ломбардський збірник. Він містив у собі норми права, вироблені в судах Мілана і інших 

північноіталійських міст. Ломбардський збірник послужив зразком для Франції. Протягом Х ІІІ 

століття тут з'являється чимала кількість власних правових компіляцій. Складалися вони приватними 

особами і тому мали головним чином довідковий характер. Найбільш важливою з цих компіляцій 

були Великі кутюми Нормандії (близько 1275 р.). 

Велику популярність набула компіляція місцевого права, складена професійним юристом 

(бейліфа і сенешаль) Бомануар. Вона виходить за межі власне округу Бове, тлумачачи про багатьох 

таких нормах, які були прийняті в інших провінціях (про право селян продати і закласти свій наділ, 

купити землю, що лежить за межами своєї провінції і т. д. Бомануар ж написав, що, 

якщо кредитор говорить, що він дав у борг, але не отримав боргу, а боржник стверджує, що він його 

повернув (сплатив) і не буде надано доказів ні з того, ні з іншого боку, має довіритися боржника). 

Збірники, що фіксували місцеві звичаї (кутюми), давали їм тлумачення, сприяли однаковому 

застосуванню права. 

У XV столітті у Франції налічувалося близько 60 великих збірок кутюмов і не менше 300 

малих. Можна цілком зрозуміти Вольтера, який писав: "Коли подорожуєш по Франції, то міняєш 

закони щоразу, коли міняєш коней". Великою популярністю користувалися німецькі компіляції Х ІІІ 

століття, особливо Саксонське зерцало і Швабське зерцало. Перше, написане в 1230 році, 

належить перу судді Ейке фон Ребхофа. Спочатку воно було написано по-латині, потім переведено 

на німецьку. Саксонське зерцало складається з двох частин. У першій викладається "земське право", 

північно-східних областей Німеччини. До нього ставилися норми державного, цивільного, 

кримінального та процесуального права. У другій частині викладається "ленне право" - норми, що 

регулювали відносини між феодалами. 

Кодекс проникнуть ідеями верховенства князів над імператорами, незалежності окремих 

областей Німеччини. У цьому сенсі він гідний попередник "Золотої булли". Що з'явилося пізніше 

Швабське зерцало сприймає деякі принципи Саксонського зерцала, але орієнтується головним чином 

на право південнонімецьку областей. По особливому шляху в тому ж Х III столітті 

https://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
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йшло розвиток англійського права. З цього часу тут почали записувати в особливі книги - сувої 

позовів - судові рішення, що набрали законної сили. 

Поступово входить у життя правило, що судові рішення, винесені вищим і що є належним 

чином у сувої позовів, мають силу закону для всіх нижчих судів, коли вони розглядають аналогічну 

справу або стикаються з аналогічною ситуацією. На ці рішення можна було посилатися, як 

посилаються на закон. Так виник і утвердився в Англії судовий прецедент - узаконений приклад для 

вирішення аналогічних справ. Сукупність прецедентів склала в своїй основі загальне право Англії. 

Виникнення загального права не може вважатися питанням цілком з'ясованим. Вважають, що 

роз'їзні королівські судді, відправляючи правосуддя на місцях, керувалися місцевими звичаями, про 

які вони дізнавалися через присяжних. Повертаючись до себе в Вестмінстер - резиденцію вищих 

судів в Англії, - вони відбирали "краще" в масі місцевих звичаїв чи просто віддавали перевагу тому 

чи іншому з відомих їм звичаїв. 

Це прагнення цілком зрозуміло, якщо мати на увазі, що Англії вдалося уникнути розпаду на 

уділи і зберегти від часів нормандського завоювання вельми сильну центральну владу, а значить, і 

єдину для всієї країни адміністрацію. Різноманітність правових звичаїв було для неї нетерпимим 

явищем. Поступово стало вважатися, що найсуттєвішою частиною прецеденту є не 

стільки саме рішення, скільки його обгрунтування, і таким чином судді не були зобов'язані 

дотримуватися буквальному тексту попереднього рішення. 

У практиці застосування прецедентів старі англосаксонські звичаї стали доповнюватися і 

змінюватися ще й під впливом реціпірованного римського і канонічного права, а ще більше в 

результаті довільного тлумачення звичаю. Найбільш важливі рішення стали видаватися у вигляді 

Щорічників. Що стосується компіляцій, то найбільшим авторитетом користувався збірка відомого 

юриста Гленвіла (Х II ст.). Не можна не сказати і про суддю Королівської лави Брактон, автора 

трактату "Про закони і звичаї Англії" (сер. ХІІІ століття). 

Самим же значним збіркою англійської феодального права слід вважати так званий Fleta, 

складений невідомою особою у лондонській в'язниці (Фліт) близько 1290 року. Загальне право 

представляється зазвичай гнучким, тобто легко пристосовується до нових обставин, але спочатку 

воно таким не було. Судді тяжіли до суворої формальності, до "отвердеванию" прецеденту. Вони 

виробили 39 так званих наказів, під які прагнули підводити всі можливі варіанти позовних 

домагань. А коли це не вдавалося, відмовляли в позові. 

Але життя, особливо економічна, не терпить застиглих форм регулювання. Сторони стали 

шукати захисту в короля і його адміністрації. Вони справедливо посилалися на шкоду, яку завдають 

їм судами загального права, губишся, наприклад, перед таким новим для них справою, як фрахт 

морських суден або що-небудь в тому роді, чого не знали і не могли знати старовинні звичаї 

англосаксів. Тоді-то і виникають вже згадувані нами суди справедливості. Першим з них був суд 

лорда-канцлера, який діяв за дорученням самого короля. Суд справедливості не був пов'язаний не 

тільки нормами загального права, але і ніякими нормами права взагалі: кожне його рішення було 

правотворчеством у власному сенсі, і це вважалося природним, оскільки він діяв за прямим 

дорученням короля.Поступово стало звичаєм, що рішення лорда-канцлера мають значення 

прецеденту, подібно рішенням судів загального права, але тільки для судів справедливості.  Таким 

чином виникли дві системи прецедентного права, з яких остання відрізнялася більшою 

пристосовуваністю до мінливих умов життя. 

Починаючи з XIV століття все більшого значення набувають такі джерела права, як закон, 

королівське розпорядження, рішення вищих судів. У Франції в інтересах об'єднання країни з 

допомогою легистов, запрошених в королівську курію, видаються ордонанси, едикти та інші акти з 

питань кримінального, цивільного та процесуального права. Їх дія поширювалася на всю країну. Те ж 

значення мала діяльність паризького парламенту. 

В Англії починаючи з ХIII століття видаються статути і ордонанси з різних питань 

права. Статутами називалися акти парламенту, які отримали твердження (санкцію) короля; 

ордонансамі - акти самого короля. У більш пізній час, у ХVII столітті, у Франції видаються 

систематичні зборів законів начебто Торгового або Морського кодексів, а також більш відомого 

Великого ордонанса 1670 року, кодифікованого процесуальне право. Тим не менш, кутюми 

залишалися, а разом з ними і роздробленість права, його партикуляризм. Серед німецьких 

https://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
https://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ua-referat.com/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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кодифікацій права XVI-ХVIII століть заслуговує бути відзначеним знаменита "Кароліна", видана 

невдовзі після поразки Селянської війни 1525 (у 1532 р.). 

В якості єдиного зводу законів для всієї величезної, строкатою за своїм складом Німецької 

імперії "Кароліна" (названа так по імені імператора Карла) могла б мати вже тільки через це - відоме 

позитивне значення. Але її "загальність" значно зменшувало застереженням, прийнятої за 

наполяганням князів: "Ми не бажаємо, однак, позбавляти курюрстов, князів і стани їх споконвічних, 

успадкованих і правомірних звичаїв".  

"Кароліна" оголошує знищеними такі старі звичаї, "нерозумність" яких була очевидна: 

захоплення корабля з усім його майном у випадках, коли він зазнає аварії; самовільне присвоєння 

перекинулася воза; арешт з метою отримання викупу - ці та деякі інші звичаї старого німецького 

феодального права , узаконені в інтересах дворянства. Викликані інтересами розвиваються товарних 

відносин, ці постанови могли б принести користь. Але вони тонули в масі заходів 

терористичного характеру, спрямованих проти селян. У той самий час, коли, підкоряючись законам 

первинного капіталістичного накопичення, тисячі селян, мусили покинути зі звичними умовами 

існування, "Кароліна" ухвалювала, що так званих злісних волоцюг "має зраджувати смертної кари 

мечем ... як тільки вони потраплять до в'язниці, незважаючи на те, що вони не вчинили будь-якого 

іншого дії ". 

Залякування заради "Кароліна" зберігала такі види страти, як спалення, четвертування, 

колесування, повішення, утоплення, поховання живцем, волочіння до місця страти, 

роздирання розжареними щипцями (перед стратою). Процесуальні постанови, складові головний 

зміст кодексу, увінчуються визнанням допиту під катуванням, характер якої - тривалість, суворість - 

надається "розсуд добромисного і розумного судді". 

Пропонується, щоб заарештованому не розповідалося про обставини злочину, який йому 

інкримінується, щоб не дати йому можливості обміркувати захист, тим легше заплутати і домогтися 

визнання або підстав для допиту під катуванням. Треба було, втім, небагато: "Якщо помітять, що 

підозрюваний тримається потаємно, незвичайним і небезпечним чином біля тих осіб, у зраді яким він 

підозрюється, і якщо він веде себе так, як ніби він їм вірним ... то це є доказом, достатнім для 

застосування допиту під катуванням ". 

"Кароліна" не може вважатися суто німецьким правовим пам'ятником. Не кажучи вже про 

численні її відсилання до римського права, рецепірованному в Німеччині, вона так багато запозичує з 

інших джерел, що називається часом не без підстав "німецьким підручником італійського 

кримінального права". Найбільшою серед усіх німецьких феодальних кодифікацій стало Прусське 

земське укладення 1794 року. Його укладачі зуміли якось пов'язати рецепірованное римське 

право періоду пізньої імперії з постановами Саксонського зерцала і деяких міських 

компіляцій. Норми цивільного і кримінального права перемішані тут з моральними висловами, що 

прикривали патріархальний деспотизм поліцейської держави. 

Церковні суди керувалися нормами, неоднаково тлумачиться, - навчаннями апостолів, 

висловлюваннями авторитетів, постановами церковних соборів та ін Весь цей строкатий комплекс 

норм отримує у ХII столітті назву канонічного права. У тому ж столітті виходить у світ перша збірка 

його - Кодекс Граціана. Кожна норма права була підкріплена в ньому цитатою з Біблії, висловом 

"батьків церкви" і т. п. При Інокентія III (ХІІІ ст.) Папська курія претендує на те, щоб стати 

верховним інтерпретатором (тлумачем) права, якими б не були його походження і область 

регулювання. Величезну роль в історії європейського права зіграла рецепція (запозичення і 

засвоєння) римського права.  

3 Опрацовуючи питання 3 зверніть увагу -  Каноні́чне пра́во (від грец. κανών — правило, норма) — 

релігійно-правова система, що регулює суспільні відносини всередині громади, яка сповідує 

християнство. Назва цієї правової системи походить від грецького терміна «канон», який спочатку 

означав усяке знаряддя для проведення прямих ліній або для рівняння площин, але згодом його зміст 

змінився і ним почали називати правила християнської віри і життя. У вузькому — юридичному 

значенні — цей термін почали вживати для позначення правил поведінки (норм), прийнятих церквою 

для впорядкування суспільних відносин усередині християнської громади. 

Характерні особливості канонічного права: 

1. нерозривний зв'язок з релігією — християнством: християнство виникло в другій половині I ст. в 

Палестині, у IV ст. воно стає державною релігією Римської імперії; до XII ст. термін «канонічне 

https://ua-referat.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%82
https://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ua-referat.com/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://ua-referat.com/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://ua-referat.com/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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право» практично не застосовувався, бо не існувало окремої системи норм права, що регулюють 

питання віри, культу, а норми права й норми релігії були тісно переплетені; у християнстві завжди 

була присутня ідея про богоугодний характер права, тому порушення норм права розглядались як 

гріх; 

2. систематизований характер канонічного права — під час так званої Папської революції розпочалося 

вирізнення церковних законів в окрему релігійну систему норм та їх систематизація; 

3. канонічне право в Європі розвивалося в умовах становлення особливого політико-правового статусу 

Римської церкви — у результаті Папської революції церква стала особливим політико-правовим 

утворенням у Європі; 

4. вплив римського права на процес розвитку системи канонічного права — римське право 

розглядалося як право ідеальне, як писане втілення розуму, принципами якого повинні були 

керуватися всі, в тому числі і церква, тому канонічне право запозичало багато понять і норм 

римського права, особливо в питаннях власності, спадкування й договорів; 

5. наявність у канонічного права складної внутрішньої структури — на підґрунті юрисдикції церкви 

над певними класами осіб і категоріями справ виникли такі галузі канонічного права, як 

корпоративне, кримінальне, шлюбно-сімейне, процесуальне; 

6. створення двох систем канонічного права після розколу християнської церкви — західна церква 

визнає вищу владу Папи Римського, а значить і його актів; східна церква — православні — визнають 

насамперед джерела, що утворилися в період всесвітніх соборів; 

7. канонічне право ніколи не розглядалося як вічне і незмінне — канонічне право змінювалося 

відповідно до потреб часу і цим воно відрізняється від, наприклад, системи мусульманського права, 

яка була настільки прив'язана до авторитету Корану, що місця для законотворчості просто не 

залишалося; у канонічному праві авторитет Біблії також ніколи не заперечувався, але водночас 

визнавалося, що церква може приймати й абсолютно нові норми права, якщо вони не суперечать 

загальним принципам віри. 

4 Надаючи відповідь на питання 4 зауважте, що Маґдебу́рзьке 

пра́во (також німе́цьке або тевтонське міське́ пра́во; лат. theuthunico iure, id est iure 

magdeburgensi) — одна з найпоширеніших правових систем міського самоврядування в Центральній 

Європі у часи Середньовіччя. 

Сформоване в Маґдебурзі (земля Саксонія) у 1188 році. В різних землях Німеччини —

 Франконії, Швабії, Фризії, Баварії, Тюринґії, Саксонії — діяли власні системи міського 

самоврядування, які були сформовані на підставі норм традиційного судочинства й 

німецького звичаєвого права; існували нюрнберзьке право, віденське, любецьке, маґдебурзьке, та інші. 

Маґдебурзьке право містило в собі норми «Speculum Saxonum» («Саксонського дзеркала»), судових 

ухвал Магдебурга, збірку «Саксонський Вейхбільд» і мало поширення на групу східносаксонських 

(остфальська група) міст, у Бранденбурзі, Сілезії, Пруссії, Польщі, Чехії. Наприкінці XIII — сер. 

XIV ст. галицько-волинські князі і королі надавали маґдебурзьке право німецьким колоніям, які 

виникали у столичних містах Руського Королівства (самоназва Галицько-Волинської держави). Так 

само поширювалися інші системи самоврядування: угорські королі надавали містам Закарпаття, яке 

входило до Угорщини нюрнберзьке право. З переходом Галичини під Польщу в середині XIV ст., 

маґдебурзьке право почали широко застосовувати в галицьких містах, а також і селах, і згодом 

поширили на решту українських земель і в Білорусі. 

Досі, за нормами німецького звичаєвого права, сільську громаду очолював війт, якого призначав 

власник поселення; свою посаду війт міг передавати в спадок. З розвитком міст і міського 

самоврядування посада війта ставала виборною. Мешканці міст звільнили себе від суду феодала й 

самостійно здійснювали врядування господарством. Для допомоги війту обирали колегіальний 

орган — магістрат, куди мав право бути обраним кожен з ремісників чи купців, що мав міське право 

«jus civile». Магістрат засідав під головуванням війта. Наприкінці XIII ст. в магістраті Магдебурга 

виникла ще одна виборна колегія — Рада — під керівництвом бургомістра. Попередній колегіальний 

орган отримав назву Лава. Рада і Лава розподілили повноваження між собою. Якщо в міських судах 

виникали суперечливі питання, апеляції могли подавати до магістрату Маґдебурга. 

Право встановлювало порядок виборів і функції органів міського самоуправління, суду, 

купецьких об'єднань, цехів, регулювало питання торгівлі, опіки, спадкування, визначало покарання 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1188
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%96%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B4%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96%D1%8F_(%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D1%83%D0%B4)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%85
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за різні види злочинів тощо. Воно не мало поширення на жінок, бідняків, незаконно народжених та 

юдеїв. 

Хоч маґдебурзьке право не відіграло в Україні тієї ролі, що на Заході, все ж воно, вносячи певні 

риси західноєвропейського міського устрою до українських міст, стало одним із важливих чинників 

культурно-правового наближення України до Західної Європи. 

Поява маґдебурзького права тісно пов'язана з перебігом тогочасного державотворчого процесу. 

Для міщан боротьба за надання їм маґдебурзького права була способом здобуття певної автономії від 

держави та правової основи для захисту від зазіхань великих феодалів, які вимагали від міст 

натуральних повинностей, податків тощо. Для центральної влади, яку уособлювали литовський князь 

чи польський король, дарування тому чи іншому місту маґдебурзького права стало важливим 

чинником державного управління, що давав змогу розширювати за рахунок міщан свою соціальну 

базу та здійснювати тиск на феодальну аристократію. 

Запровадження маґдебурзького права в українських землях мало надзвичайно важливі наслідки. 

Насамперед — це захист міського населення від сваволі королівських намісників і 

великих землевласників, створення сприятливих умов для розвитку ремесел і торгівлі. Це дало 

можливість певною мірою «європеїзувати» міське життя, ввести його у чіткі правові норми. 

Маґдебурзьке право встановлювало виборну систему органів міського самоврядування та суду, 

визначало їх функції, регламентувало діяльність купецьких об'єднань та цехів, регулювало питання 

торгівлі, опіки, спадкування, визначало покарання за злочин тощо. 

5 Надаючи відповідь на 5 питання пам’ятайте, що у першій половині середньовіччя при 

розгляді цивільних справ залишався порядок судочинства, який застосовувався в королівстві 

франків. Відмінною рисою його був формалізм — сторони і свідки зобов’язані були вимовляти 

установлені формули, найменша помилка могла спричинити за собою невдачу при розгляді справи. 

Такий порядок мав, проте, і позитивні сторони: процес відбувався гласно й усно. З XIII ст. це 

судочинство поступалося місцем іншому, що складалося значною мірою під впливом канонічного і 

римського права. Судовий поєдинок як засіб доказу, було скасовано, замість нього використовували 

свідчення свідків і документи. Так виникала нова форма судочинства змішаного характеру. 

Підготовка до розгляду справи (допит свідків, огляди тощо) проводилася уповноваженим на те 

суддею, непублічно і письмово — у вигляді складання протоколів. 

У карному процесі зберігалися деякі риси звинувачувального процесу. Потерпілий, або інший 

позивач, міг пред’явити карний позов, а обвинувачуваний — оскаржити і довести його 

неспроможність. Сторонам давалося право подавати документи і свідчення свідків, користуватися 

послугами юристів. Якщо обвинувачення не підтверджувалося, позивач мав «відшкодувати збиток, 

безчестя й оплатити судові витрати». 

Але незабаром домінуюче положення почав займати слідчий (розшуковий) процес. 
Характерними рисами слідчого процесу континентальних країн були: 

· значна ініціатива судових органів у порушенні карного переслідування і розслідування справи 

(збирання доказів цими органами), 

· негласність судочинства, 

· писемність, 

· обмеження процесуальних прав обвинувачуваного. 

У Кароліні обвинувачення пред’являлося суддею від імені держави «з обов’язку служби». 

Слідство велося з ініціативи суду і не було обмежене термінами. Процес поділявся на три 

стадії: дізнання, загальне розслідування і спеціальне розслідування. 

Дізнання полягало у встановленні факту вчинення злочину і підозрюваної в ньому особи. 

Загальне розслідування складалося в стислому допиті заарештованого про обставини справи і 

мало на меті уточнити деякі дані про злочин. 

Спеціальне розслідування, що засновувалося на теорії формальних доказів, являло собою 

докладний допит обвинувачуваного і свідків, збір доказів для остаточного викриття й осуди злочинця. 

Визнання розглядалося першим і кращим доказом (regina probationum — лат. цариця доказу). 

Свідчення двох свідків, якщо вони збігалися, розглядалися як повний доказ. Один свідок подавав тільки 

половину доказу, а виключно один побічний доказ взагалі не мав сили доказу. Обвинувачуваний не міг 

заперечувати свідчення свідків, якщо тільки йому не загрожувала страта. Якщо обвинувачуваний не 

признавався і не можна було виставити проти нього двох свідків, то і засудити його було неможливо.  

Вже в XII ст. широко здійснювалися засоби фізичного впливу на підозрюваного, наприклад допит під 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%89%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%97%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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катуванням. Кароліна, зокрема, докладно регламентувала умови застосування катування. Щоб докази 

були визнані достатніми для застосування допиту під катуванням, їх мали довести два «добрих» свідка. 

Подібне офіційне узаконення катування в багатьох інших країнах Європи відбувалося шляхом або 

спеціального законодавства, або спеціальної практики. Далі всіх у цьому питанні пішла Австрія, що 

прийняла в 1768 р. замість «Кароліни» свій кримінальний кодекс — «Терезіану». Вона не тільки 

узаконювала катування, але і містила ілюстрації, що роз’яснювали, як і якими засобами слід катувати. В 

«Терезіані» містилися найбільш витончені покарання, наприклад, перед стратою дозволялося вирізання 

ременів із людської шкіри. Не випадково, через 9 років, при «освіченому» королі Йосипові ІІ покарання 

були декілька пом’якшені. 

Представники руху Просвітництва на чолі з Вольтером активно виступали проти катування в 

карному процесі, що знаходило широкий відгук у суспільній думці того часу. 

Боротьба представників просвітництва проти катування увінчалася низкою повних перемог. 

«Філософи на троні» — «освічені монархи абсолютизму» провели реформи за скасування катування, і до 

кінця XVIIІ ст. воно зникло з карного процесу майже в усіх європейських країнах. 

В Англії карні обвинувачення могли бути висунуті трьома засобами: 1) у порядку приватного 

обвинувачення, 2) судовим переслідуванням за звинувачувальним актом і 3) т.зв. сумарним 

судочинством. Характер обвинувачення, його обставини визначалися тим, хто звинувачував. 

Обвинувачення у фелонії означало, що для злочинця можна зажадати конфіскації майна і страти. За менш 

значущі злочини накладалися штраф і ув’язнення. На практиці, проте, реально застосовувалися й інші 

різні покарання, що як би заміняли собою ті або інші, які передбачалися загальним правом. Особливо це 

стосувалося найбільш тяжких злочинів. 

Приватне обвинувачення у фелонії продовжувало давню традицію приватного карного 

переслідування. До XV ст. такі обвинувачення були приватною справою, але потім стали ускладнюватися 

різними формальностями. Основним засобом спростування обвинувачення виступав судовий поєдинок. 

Судове переслідування за звинувачувальним актом було найважливішим засобом захисту 

«громадського спокою»; тут висування обвинувачення і рішення справи проходило за участю присяжних. 

Заарештованого в підозрі передавали суду за рішенням Великого журі графства. Розгляд справи спочатку 

йшов із застосуванням ордалій — тортури залізом або окріпом. Найпростішим засобом виправдання 

була очисна присяга. Іноді ув’язненому дозволялося викликати у виправдання 12 соприсяжників, які 

заприсяглися б у його невинуватості. Відмова від цих засобів або формальні помилки в присязі означали 

негайний і повний осуд при обвинуваченні в зраді або місдімінорі. Мовчання також розцінювалося як 

повне визнання провини. 

У 1215 р. церква заборонила застосування ордалій і участь у них священиків. Після цього 

кримінальні справи стали вирішуватися виключно за вердиктом присяжних — Малого журі. Спочатку на 

рішення справи за участю присяжних була потрібна згода обвинувачуваного. Якщо він мовчав або 

відмовлявся, то обвинувачення у фелонії знімалося (і можна було зберегти якщо не своє життя, то майно 

сім’ї). Тому ввійшло в практику змушувати погоджуватися на суд присяжних: обвинувачуваному клали 

на груди залізні бруски — усе більше і більше, доки не помирав або не погоджувався. (Цю процедуру 

скасували тільки в 1772 р. — Л. Б., С. Б.) При тяжких обвинуваченнях становище обвинувачуваного було 

складним: він був позбавлений можливості свідчити по своїй справі, майже не користувався допомогою 

адвоката. Присяжні притягалися до відповідальності, якщо королівський суддя вважав їхній вердикт 

«неправильним». 

У порядку сумарного виробництва розглядалися незначні обвинувачення й в основному у 

земських судах, а також мировими суддями. З XVI ст. такий одноосібний процес став переважаючим. 
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