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Період середньовіччя є важливим відрізком часу для процесу формування 
цінностей західної правової традиції. Адже ідеї свободи, рівності, 
справедливості, демократії, прав людини і громадянина, верховенства закону, 
суверенітету народу, захисту миру і безпеки, які нині закріплені у Договорі про 
ЄС, удосконалювалися у боротьбі за їх утвердження, саме у цей достатньо 
тривалий період історії людства. 

Дослідження історії середньовіччя дає змогу побачити процес 
виникнення і розвитку, виявити правову природу інститутів та установ країн 
сучасної західної традиції права, котрі формувалися у цей період. Більшість 
норм і принципів як приватного так і публічного права, що застосовувалися у 
правовій практиці середньовіччя, дістали законодавче закріплення, перш за 
все, у час “великих кодифікацій” кінця XVIII-XIX ст. 

Метою даного дослідження є виділення основних чинників, які впливали 
на розвиток держави і права, як на кожному з трьох етапів періоду 
середньовіччя, так і загалом протягом усього періоду. Означена мета 
конкретизується наступними завданнями: 

- окреслити хронологічні рамки періоду середньовіччя та відповідні їм 
події; 

- визначити вплив церкви і канонічного права на процес формування 
права і державності періоду середньовіччя;визначити вплив римського права 
на процес формування права і держави періоду середньовіччя; 

- визначити вплив влади великих феодалів (магнатів) на розвиток 
державності у період середньовіччя. 

Початок періоду середньовіччя в історично-правовій літературі 
пов’язують із падінням Західної Римської імперії в 476 р., а закінчення з епохою 
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революцій1 у Європі середини XVII ст.2.  
Розглядаючи питання про хронологічні рамки періоду, не можна нехтувати 

значенням Вестфальського миру (1648 р.) для виникнення нового світового 
порядку, а отже і оповіддю про цей відрізок світової історії держави і права. Адже 
внаслідок мирних угод, укладених представниками майже всіх держав Європи, 
глав незалежних держав, які мали титул короля, зрівняли у переважній більшості 
прав з до того часу сакралізованим Імператором Священної Римської імперії 
германської нації; відповідно до принципу верховенства національного 
суверенітету суб’єктами міжнародних відносин почали виступати держави, а не 
монархи; задекларована рівність прав суверенних держав і їх невтручання у 
внутрішні справи одна одної; католики і протестанти були так само зрівняні у 
правах; проголошувався принцип релігійної толерантності всупереч колишній 
формулі “cuius regio eius religio”3 тощо4. 

Загалом, значення Вестфальського миру вчені вбачають у тому, що він 
закріпив основні сучасні принципи міжнародних відносин. 

Описуваний період називають “феодалізмом”5. Таке визначення, значною 
мірою економічне, походить від “феоду”, який сеньйор надавав своєму 
васалові у спадкове володіння на умовах виконання військової, придворної чи 
ін. служби. Земельна ділянка6, передана васалом своєму васалові на тих самих 

                                                             
1 Бостан Л. М. Історія держави і права зарубіжних країн. К.: Центр навчальної літератури, 
2004. С. 157. 
2 Історія держави і права зарубіжних країн. Середні віки. За ред. проф. Б. Й.Тищика. Л: 
Світ, 2006. С. 17-18. 
3  “Чия влада того й релігія”. 

4 Райхель Ю. Вестфальський мир 1648 року і його роль в історії [Електронний ресурс]. 
Газета «День». 2018.Режим доступу до ресурсу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-
i-ya/vestfalskyy-myr1648-roku. 
5  Феодалізм як явище у Західній Європі виник у XI ст. Незважаючи на особливості 
прояву цього явища у різних народів, спільною рисою є двосторонній характер 
зобов’язань між сеньйором і васалом. Але важливо, що у разі невиконання обов’язків 
сеньйором, васал мав право непідпорядкування. Очевидно, що при перенесенні цього 
зв’язку і його наслідків на публічно-владні відносини, політико-правова доктрина 
допустила можливість опору владі, що довгий час взагалі вважалося святотатством. 

6 Повний власник (король, магнати, феодали вищого рангу) мав таке відношення до 
земельної ділянки, яке передбачало право розпорядитися нею і в період 
середньовіччя називалося верховною власністю (dominium directum), а безпосередній 
власник— лише повноваження користування, підлеглу власність (dominium utile). 
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умовах називалася ар’єр-феодом. Ряд підпорядкованих один одному носіїв 
повноважень щодо однієї земельної ділянки, яких пов’язували правові 
відносини сюзеренітету-васалітету, складав своєрідну ієрархічну драбину. 

Ієрархічна структура земельної власності, на вершині якої був монарх 
(король, імператор), трохи нижче — кілька рангів магнатів, князів, графів, 
баронів, архієпископів і єпископів, далі — ранги середніх феодалів (віцеграфів, 
віконтів та ін.) і так аж до лицарів, була тісно пов’язана з політичною владою. 
На той час система сюзеренітету-васалітету була формою відносин панування-
підпорядкування, при якій влада монарха поширювалася на підданих не безпосередньо 
(природне підданство населення території верховному правителеві — суверенові), а 
через щаблі ієрархічної драбини і вважалась єдиним засобом організації і 
функціонування державної влади. Тому вважається, що політична влада мала 
приватно-правовий характер.  

Належність до відповідного рангу передбачала відносини сюзеренітету-
васалітету з представником вищого рангу. Відносини сюзеренітету-васалітету 
між особами-сторонами, що належали до різних щаблів (рангів) ієрархічної 
драбини, оформлювались двосторонніми угодами щодо земельної ділянки і 
відповідних послуг-зобов’язань.  

Великий землевласник зобов’язувався, надавши в користування своєму 
васалові земельну ділянку з її населенням, також надавати йому перманентний 
захист і справедливий суд. Власник земельної ділянки мав повноваження управління, 
оподаткування та збору податків, формування військової дружини, здійснення 
судочинства на території, яка була, по суті, у нього в користуванні. У середньовіччі 
земля не перебувала в необмеженій власності однієї особи, а виступала як 
власність двох і більше феодалів і/чи власність держави (правителя). Тобто, 
феодальне право закріплювало розщеплення права власності на землю таким 
чином, що повноваження власника були поділені і могли належати різним 
особам 7 . При цьому, верховний правитель чи сеньйор, зберігав певні 
адміністративно-судові права і контроль 8  за розпоряджанням переданою 

                                                             
7  Федущак-Паславська Г. М. До питання про особливості інституту приватної 
власності у період Середньовіччя. Проблеми державотворення і захисту прав людини в 
Україні: матеріали XXII регіональної науково-практичної конференції Львівського 
Університету. Львів, 2016. Ч. 1. С. 110–113. 
8 Цей контроль з часом трансформувався у право верховного власника одержувати 
певну визначену суму грошей під час кожної операції переходу земельної ділянки від 
одного до іншого підлеглого власника. 



Аннали юридичної історії. 2021. Том 5. Випуск 1 
«Історія та географія середньовічного права» 

 
 

13 

земельною ділянкою. 
Диференційована власність виявилась типовою конструкцією для 

описуваного періоду, оскільки цього вимагали відносини сюзеренітету-
васалітету. Тільки згодом право панування над земельною ділянкою почало 
трансформовуватися у право власності і переходити у спадщину. Це відбулося 
тоді, коли у феодальному праві з’явилася норма, що встановлювала давність 
володіння землею. 

Для періоду середньовіччя характерним є панування релігійного 
світогляду. Релігія, виконуючи ідеологічну роль, обґрунтовувала 
непорушність влади та її панування. Якщо у ранньому середньовіччі 
християнська Церква утверджувала думку про походження політичної влади 
від Бога, то згодом теократична християнська теорія абсолютної державної 
влади базувала вимогу безапеляційного підпорядкування волі верховного 
правителя на римській юридичній доктрині. Більше того, певний час релігійні 
норми мали на собі основний тягар по впорядкуванню відносин у 
традиційному суспільстві, а Церква доволі успішно змагалася з державною 
владою за можливість здійснювати світську владу 9 , беручи собі на службу 
навіть державний апарат. Це пов’язано із високим рівнем організації 
релігійних установ, чіткою ієрархією, письмовою формою актів, якими вони 
керувалися у своїй діяльності. Крім того, Церква як організація, повинна була 
нормувати свою діяльність, в результаті чого виникло канонічне право. 

Духовенство і його діяльність займали важливе місце в житті 
середньовічного суспільства, а християнська Церква мала привілейоване 
становище. У країнах Західної і Центральної Європи набуло поширення 
католицьке право, що з XI-XII ст. у вигляді канонічного права перетворилось в 
окрему та самостійну впливову юридичну систему10. Це відбулося в процесі 
утвердження самого поняття “jus canonicum”. Істотне значення для становлення 
останнього відіграв укладений в 1140-1141 рр. Декрет Граціана під назвою 

                                                             
9 Неабиякий вплив на цю ситуацію мала концепція Аврелія Августина, що гріховністю 
людини обґрунтовує примат Церкви над Державою. Однак, офіційне вчення 
католицької церкви взяло за основу концепцію Томи Аквінського, який поєднав ідею 
божественного походження верховної влади зі земними способами її набуття і 
реалізації, в результаті зробивши висновок, що піддані, згідно з природним правом, 
мають право опору владі, що управляє несправедливо. 

10 Федущак-Паславська Г. М. Майнові відносини та їх регулювання у корпоративних 
системах середньовіччя. Часопис цивілістики. 2017. №25. С. 69–74. 
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“Гармонія неузгоджених канонів” (“Concordia discordantium canonum”), в 
якому укладач зібрав акти канонічного права поряд із нормами, 
оприлюдненими світською владою11. Так само як глосатори та постглосатори 
тлумачили Corpus Iuris Civilis імператора Юстиніана, каноністи інтерпретували 
Concordia discordantium canonum. 

Важливо підкреслити, що у зв’язку із потребою конкурувати зі світською 
владою (варварською), християнська Церква створила власну політико-правову 
доктрину, важливими елементами якої виявились глибинне розуміння й оцінка 
таких питань як природа держави, джерела влади, природне право, інститут 
власності тощо. Християнська політико-правова доктрина – результат 
відродження й інтерпретації античної філософії. Для демонстрації ролі церкви 
і зокрема її ідеологічної сили, належить згадати про конфлікт між папством і 
німецькими імператорами у XI ст., що називається “боротьба за інвеституру”. 
Як відомо, цю назву одержав довготривалий процес протистояння, що 
розпочався за часів правління імператора Генріха IV та папи римського 
Григорія VII Гільдебранда. Боротьба за інвеституру завершилась в 1122 р. із 
укладенням Вормського конкордату (фактично, на користь Церкви). Втім, для 
німецького імператора Генріха IV “суперечка” завершилася відлученням від 
церкви і втратою престолу. Більше того, наслідком позбавлення трону Генріха 
IV стало те, що християнська Церква допустила думку про можливість 
звільнення підданих від обов’язку підпорядкування “неналежному 
правителеві”, хоч у ранньому середньовіччі християнська доктрина і 
протистояла ідеї опору владі. 

Станом на XII-XIII ст. Церква вже була потужною загальноєвропейською 
організацією, що мала свої адміністративні, фінансові та судові органи, 
дипломатичну службу. Більше того, за Папи Інокентія був встановлений порядок, при 
якому коронація європейських монархів мала здійснюватися актом Папи Римського. 

Канонічне право, так само як римське право, характеризується 
універсальністю та екстериторіальністю. У період середньовіччя норми 
канонічного права врегульовували відносини між духовенством, а також і між 
світським населенням у різних сферах правового регулювання. Якщо в ранній 
період, коли церква ще не мала політичної сили, вона давала етичні оцінки 

                                                             
11 Декрет Граціана, будучи складовою частиною офіційного збірника, який з XV ст. 
називають “Corpus Iuris Canonici” (“Звід канонічного права”), заклав основи розвитку 
канонічного права як самостійної наукової дисципліни, відокремленої з царини 
теології та римського права. 



Аннали юридичної історії. 2021. Том 5. Випуск 1 
«Історія та географія середньовічного права» 

 
 

15 

таким явищам як рабство, полігамія, «варварські» пережитки у судовому 
процесі, спрощений порядок розлучень тощо, то, одержавши судову владу та, 
поступово розширюючи свою компетенцію, вона врешті стала могутньою 
силою у всіх соціально-економічних сферах. Так, за колом суб’єктів, церковна 
юрисдикція поширювалася на всіх осіб духовного стану та в усіх сферах, а за 
предметним критерієм — на всі справи, які стосувалися релігії, зокрема: 
укладення і розірвання шлюбу, особисті та майнові відносини між подружжям 
та між батьками і дітьми, придане, заповіт, спадкування, кримінальне 
правопорушення... 

Під кінець XIII – на початку XIV ст. Церква починає втрачати свою 
могутність, що демонструється звуженням сфери дії канонічного права, зокрема 
в процесах здійсненні судочинства. Так, в Англії у 1285 р. статутом короля 
Едуарда I духовній владі було заборонено розглядати справи про порушення 
обіцянки, а у Франції королівський ордонанс (1539 р.) повністю заборонив 
церковним судам розглядати справи, сторонами в яких були світські особи. 

Сьогодні християнство вважають одним із головних елементів, що 
вплинули на формування європейської правової культури, а отже і на 
нормування правових відносин. 

При цьому, слід розуміти: феодальні держави у світі виникали по-різному. 
Протягом V-ХІІ ст. у Західній Європі проходив процес утворення держав та 
подальший розвиток правотворчості 12 . Як відомо, в економічній сфері 
панувало сільське натуральне господарство, тоді як унаслідок відсутності 
внутрішнього ринку правові відносини не вимагали складних регулювань. 

У IX-XI ст. розпочинається процес спеціалізації праці, а як наслідок — 
диференціації суспільства і виникнення потреби правового регулювання 
нових відносин, встановлення правил поведінки. Зароджується станове, 
корпоративне право, що за характером є партикулярним. Станово-
корпоративне право продовжуватиме формуватися і функціонувати до XIII- 
XV ст., коли йому на зміну прийде загальнодержавне право. 

Держави ранньосередньовічного періоду часто називають “варварськими 
королівствами”, за формою правління — це сеньйоральні 13  монархії. У цей 

                                                             
12 Історія держави і права зарубіжних країн. Середні віки. За ред. проф. Б. Й.Тищика. Л: 
Світ, 2006. С. 17-20.  
13   Сеньйорія — спосіб здійснення права сеньйора без надання прав і обов’язків 
суверена на певній території, де васалам надавались функції господарського та 
юридичного управління. 
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ранній період верховний правитель-вождь обмежувався в прийнятті рішень 
думкою загальних зборів племені та звичаями предків14. Отож, влада правителя 
обмежена, а посада переважно виборна (короля обирали на з’їздах феодалів). При 
коронації, король публічно присягав управляти справедливо і дотримуватися 
прав. Так само і великі феодали присягали йому на вірність. Крім того, зважаючи 
на визнання у середньовічній політично-правовій доктрині блага підданих метою 
здійснення влади, поряд з походженням влади від Бога, часто підкреслюють і наявність 
зобов’язань носія влади, двосторонньої угоди правителя з народом.  

Великі феодали, незважаючи на сучасне уявлення про суть і зміст влади 
монарха, зокрема, її верховенство, маючи власну армію, воювали між собою, 
надавали військову допомогу правителям інших країн; карбували монету; 
здійснювали оподаткування; вершили судочинство; видавали нормативні 
акти… Тобто, їхня влада на належній їм території була фактично 
необмеженою. Цьому сприяла практика надання феодалам королівською 
владою різних привілеїв, що закріплювались імунітетними грамотами. Однак, 
їхня могутність, як вже зазначалося вище, перебувала у тісному взаємозв’язку 
із землеволодінням. 

 Основним джерелом права того часу, безперечно, вважався звичай. 
Звичаєве право набувало письмової форми у численних варварських правдах15. 
Видана королем Хлодвигом I у 496 році “Салічна Правда”, де зібрані звичаї 
германського племені салічних франків, є найдавнішою із варварських правд 
континентальної Європи. Серед перших англосаксонських джерел права — 
“Правда Етельберта”16.  

У країнах Західної Європи поступово відбувається перехід від племінного 
права, дія якого поширювалася на певне плем’я, надаючи праву персональний характер, 
                                                             
14  Перш за все, йдеться про германську традицію, на відміну від якої, римська 
традиція передбачала іншу конструкцію – політичну владу, носій якої не залежить 
від волі жодної людини (хіба від Бога, який надав йому цю владу). У ранньому 
середньовіччі християнська політико-правова доктрина наголошувала на тому, що 
християнський правитель є виконавцем волі Всевишнього. Вважається, що це 
формулювання означало: по-перше – прийняття концепції суверенності і 
легітимності здійснення законодавчої і виконавчої влади однією особою; по-друге – 
походження цієї влади від Бога. 

15  Як відомо, це джерело права притаманне архаїчному праву, на зміну якому тільки 
протягом IX-XI ст. починає приходити протоправо (станове право). 
16 У Київській державі в письмовій формі перший збірник права з’явився у вигляді 
“Руської Правди” близько 1016 р. 
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до територіального права, юрисдикція якого поширювалася на все населення, котре 
проживало на даній території. Вже на цьому етапі з окремих груп звичаєвих норм 
починають формуватися норми ленного і маноріального права, які на 
наступному етапі займуть вагоме місце серед систем станового права17. 

Починаючи з ХІ ст., в результаті спроб систематизації звичаєвих норм, 
з’являються збірники: “Звичаї Барселони”, “Звичаї феодів” тощо. Джерелами 
права виступають норми права, видані магнатами. Законодавство монархів18, 
ще не мало значного впливу на регулювання відносин у тогочасному 
суспільстві, так само як і канонічне право. 

Далі, протягом XIII-XV ст. тривав наступний етап розвитку права і держави 
періоду середньовіччя — станово-представницька монархія.  

Близько XIII ст. гостре протистояння між такими інституціями як Церква 
і Держава за панування у суспільстві завершується їх відокремленням одна від 
одної 19 . Держава того часу набула форму монархії, в якій і далі залишався  
значним вплив окремих магнатів, пов’язаних із монархом договором про 
васальну службу. 

Натомість, XIII-им – початком XIV століття датують зростання міст і 
міського населення, що було пов’язано з поділом праці, розвитком ремесла і 
торгівлі. Внаслідок досягнутої автономії міст, зокрема у сфері управління й 

                                                             
17 Федущак-Паславська Г. М. Джерела та основні риси приватного права у Європі 
періоду середньовіччя. Вісник ЛНУ ім. І. Франка. 2011. №54. С. 89–96. 
18  У той час законодавча діяльність королів переважно полягала в закріпленні діючих 
звичаєвих норм, а не в створенні нових. На відміну від країн континентальної Європи, 
в Англії законодавчу діяльність здійснював тільки король і його законодавство 
призначалося лише для королівських суддів. Такі акти мали юридичну силу протягом 
часу панування короля, який їх видав. 

19 Якщо у ранньому середньовіччі Церква вважає монархію лише одним із елементів 
християнської спільноти, то тепер, завдяки філософській аргументації Томи 
Аквінського держава перестає бути злом, яке треба терпіти через її здатність покарати 
грішників; державу розглядають як інституцію, що виникла з волі Бога. До того ж, 
оскільки людина є істотою суспільною і політичною, то її внутрішня сутність 
потребує існування світського порядку – держави. Дослідники підкреслюють, що ці 
аргументації Аквіната вплинули не лише на зміну становища держави у суспільстві, 
а й сприяли відродженню арістотелівського розуміння громадянина і його 
взаємовідносин із державою. Ще один філософ того часу (Марсилій Падуанський) у 
своїй концепції не лише твердив про автономію держави, а й підкреслював, що 
представники духовенства повинні підпорядковуватися світській владі. 
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судочинства, їхнє населення — міщани — витворили окрему верству вільного 
населення, названу “третім станом”. До цього стану могли також належати 
збіднілі представники дворянського класу та селяни, які змогли звільнитися від 
кріпацької залежності. Міщани стали однією із тих сил, які підтримували владу 
верховного правителя, вважаючи її такою, яка би могла забезпечити єдиний 
внутрішній ринок, єдність мір, ваги і грошей, єдину митну політику, розвиток 
виробництва і торгівлі. 

Важливою підтримкою для влади монарха виступав також парламент - 
колегіальний представницький орган, у двох (або трьох) палатах якого були 
представлені стани населення відповідної країни. Парламент сприяв централізації 
держави, а також обмежував владу монарха, оскільки мав контрольно-
наглядові повноваження в сферах фінансів і законодавства. 

На етапі станово-представницької монархії відбувається процес уніфікації 
права. Законодавчі акти монархів набувають щораз більшого значення, 
з’являється законодавство парламентів та спільні, конституційного значення, 
закони парламентів і монархів. Канонічне право розширює коло питань і 
суб’єктів, на які поширюється його юрисдикція, з’являються його нові 
збірники. Звичай як джерело права у більшості країн втрачає своє попереднє 
значення, так само як і законодавство феодалів-магнатів. 

Новим джерелом права стає римське право, що активно рецепіюється 
правовими системами країн середньовічної Європи. Саме на цьому етапі 
розвитку суспільства виникає потреба запозичення норм і принципів 
римського права. Адже розвивається товарне виробництво, торгівля, що 
потребують нормування відповідних суспільних відносин. У свою чергу, 
римське право мало готові досконалі форми для урегулювання відносин 
власності та договірних відносин, вирішення спірних питань. 

На перших порах і в окремих аспектах Церква також була зацікавлена й 
активно пропагувала рецепцію римського права. Зокрема, канонічне право 
рецепіювало норми римського права. Так само як і монархи, папи обґрунтовували свої 
претензії на світове панування, базуючись на повноті, верховенстві та величі влади 
римського імператора. 

Загалом рецепція римського права забезпечувала потребу об’єднання 
суспільства, впорядкованості відносин у ньому, побудови централізованої 
держави, правового порядку, єдності юридичних знань, освіти і правового 
мислення. 

Останній етап, що є складовою частиною періоду середньовіччя — 
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абсолютизм (XV-XVII ст.).  
Для існування абсолютної влади монарха необхідними є кілька умов, що 

й визначають форму абсолютизму.  
По-перше, влада монарха повинна поширюватися у центрі і в регіонах у 

вигляді чиновницько-бюрократичної ієрархії, органи (службовці) якої мають 
адміністративні, судові та інші повноваження, що здійснюються від імені 
монарха.  

По-друге, монарх повинен зосереджувати повноваження щодо 
акумулювання і розпорядження фінансами.  

По-третє, владу монарха має підтримувати професійна армія, а також 
поліція.  

У країнах, де витримані названі три умови, абсолютизм існував у 
завершеній формі, в інших державах – у незавершеній, обмеженій формі. 
Разом із тим, там де не було представлено всі три умови – не було, відповідно, 
й абсолютизму королівської влади (наприклад, у Німеччині, Польщі). 

На цьому етапі монарх прагне управляти державою єдиновладно, 
представницькі органи майже не скликаються, під тиском територіальної 
суверенності звужується автономія міст та інших дрібних суб’єктів, формується 
постійна армія, змінюються завдання і роль поліції, виникають нації, 
національні і багатонаціональні держави. За цих умов у політично-правовій 
думці щораз частіше виникають ідеї договірного походження державної влади 
абсолютного монарха, в тому числі і для підкреслення її існування з волі 
підданих. 

Зрозуміло, що за абсолютизму королівської влади основним джерелом 
права є королівські закони 20 . Право поступово стає загальнодержавним. 
Продовжується уніфікація і відбувається систематизація нормативно-правових 
актів за предметним критерієм. 

Набуваючи вже інших видів і форм 21 , далі відбувається рецепція 

                                                             
20  Відомий теоретик абсолютизму і творець теорії суверенітету державної влади Жан 
Боден визнав першим у переліку повноважень право верховного правителя видавати 
закони, які будуть зобов’язувати всіх громадян, котрі населяють територію 
королівства. Отож, за Боденом, законодавство – це прерогатива державної влади. 
21  Харитонов Є. О. Рецепція римського приватного права (теоретичні та історичні 
аспекти): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юр. наук: спец. 12.00.01 “Теорія 
та історія держави і права, історія політичних та правових вчень”. Одеса, 1997. С. 13-
14, 16. 
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римського права. Щодо видів рецепції, то у період середньовіччя переважно 
маємо справу із прямою рецепцією, тоді як непряма не така поширена. З XI ст. 
починається вивчення римського права в університетах, протягом всього 
періоду середньовіччя його застосовують у практиці (і, перш за все, судовій). 
Нерідко норми і принципи римського права використовує законодавець. 
Активною фазою застосування римського права у практиці є проміжок від XIII 
до XVIII ст., доки воно вважалося чинним правом. 

Отож, істотний вплив на розвиток права і державності середньовіччя 
здійснило не лише римське, але й канонічне право, за допомогою норм і 
принципів яких розв’язувалися питання приватно-правового характеру, 
визначалися принципи функціонування держави. 

Незважаючи на те, що великі феодали і церква виступали тими силами, 
які тривалий час перешкоджали централізації середньовічних держав, у період 
абсолютизму більшості держав таки вдалося консолідуватися і стати сильними 
централізованими монархіями. 

Завдяки працям філософів, оформлені як ідеологеми саме в період 
середньовіччя, цінності людського життя, свободи, рівності, приватної 
власності, принципи представницького правління, поділу влади, 
демократизму, суверенітету народу, верховенства закону і т. д., в подальшому 
стали основою законодавства європейських країн. Зрештою, незважаючи на 
доволі понуре психоемоційне наповнення описаного тисячолітнього періоду, 
епоха середньовіччя стала важливою епохою в процесі формування західної 
правової свідомості. 
 
Anna Fedushchak-Paslavska (Lviv, Ukraine) 
Introduction to the History of Medieval Law and State Development 
The article deals with the development of law and the state in the Middle Ages when the 
basic values of the Western legal tradition developed and were born. These are, first of all, 
the ideas-values of freedom, equality, justice, democracy, human and civil rights, 
guarantees of private property, rule of law, the sovereignty of the people, representative 
government, separation of powers, protection of peace and security, which are now 
enshrined in the Treaty about the European Union. It is revealed that most of the norms and 
principles of both private and public law used in the legal practice of the Middle Ages 
received legislative enshrinement in the 18-19 centuries. It is established that the great feudal 
lords and the church had a significant influence on determining the directions of 
development of medieval law and the state, the resistance of which had to be overcome by 
the public authorities of the states. Having a wide range of powers in the subordinated 
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territories or under its jurisdiction, these lords did not stop there, continuing to expand 
them. In fact, individual interests prevailed over the general interest. As a result, many 
medieval states remained decentralized and therefore weak. The Peace of Westphalia (1648) 
undoubtedly had a significant influence on the change in the political situation, according 
to the norms of which equal sovereign states began to act as subjects of international 
relations, as well as the proclaimed principle of religious tolerance, which led to the 
occurrence of new world order. Therefore, we consider this event of international relations 
as a finish of the process of medieval statehood formation. Each of the three stages in the 
development of the states of the Middle Ages has its own characteristics, which allow these 
stages to be identified, named and outlined in numbers: the emergence of statehood (5-12 
centuries); establishment of a class-representative monarchy (13-15 centuries); absolutism 
period (15-17 centuries). Medieval law, which has long been characterized by particularism 
and personalism, under the influence of universal legal systems, gained unity. Exactly the 
process of reception of Roman law and the functioning of canon law became factors that 
contributed to this. It was found that legal relations in the understudying period were 
regulated not only by local customary law but also by the legislation of rulers and owners 
of feudal estates. The Middle Ages were marked by the formation of several corporate legal 
systems, many of which underlie the formation of nationwide law. It has been established 
that the norms and principles of Roman and canon law were used not only to resolve 
disputes of a private law nature. The legal doctrines formed on their basis determined the 
principles of functioning of the state. 
Key words: feudalism, reception of Roman law, canon law, sovereignty, values of the 
Western legal tradition. 
 
кандидат юридических наук Анна Федущак-Паславская (Львов, Украина) 
Введение в историю развития средневековых права и государства 
В статье речь идет о развитии права и государства в средневековье, когда зарождались 
основные ценности западной правовой традиции. Имеются в виду идеи-ценности 
свободы, равенства, справедливости, демократии, прав человека и гражданина, 
гарантии частной собственности, господства закона, суверенитета народа, 
представительского правления, разделения власти, защиты мира и безопасности, 
закрепленные сегодня нормами Договора о Европейском Союзе. Указано, что 
большинство норм и принципов частного и публичного права, которые применялись 
в правовой практике средневековья, получили законодательное закрепление в конце 
XVIII-XIX вв. Определено, что правовые институты и учреждения современных 
государств западной правовой традиции формировались преимущественно в 
исследуемый период. Установлено: значительное влияние на определение 
направлений развития средневековых права и государства имели крупные феодалы 
и церковь, сопротивление которых приходилось преодолевать органам публичной 
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власти тогдашних государств. Имея широкий круг полномочий на 
подведомственных территориях или под своей юрисдикцией, эти силы не 
останавливались на достигнутом, продолжали их расширять. Фактически 
индивидуальные интересы преодолевали общие интересы, в результате чего многие 
государства эпохи средневековья оставались децентрализованными и 
организационно слабыми. Существенно повлиял на изменение политической 
ситуации Вестфальский мир (1648 г.), исходя из норм которого субъектами 
международных отношений начали выступать равноправные суверенные 
государства. Вестфальским миром также провозглашался принцип религиозной 
толерантности, что привело к возникновению нового мирового порядка. Поэтому, 
данное событие международных отношений считаем таким, которое, по праву может 
завершать процесс формирования средневековой государственности. Каждый из 
трех этапов в процессе развития государств периода средневековья имеет свои 
особенности, которые и позволяют их выделить, назвать и описать в цифрах. 
Представители историко-правовой школы юридического факультета Львовского 
национального университета им. И. Франко в своей научно-педагогической 
деятельности выделяют три этапа в развитии средневековых права и государства 
стран Европы: возникновение государственности (V-ХII вв.), установление сословно-
представительной монархии (XIII-XV вв.), период абсолютизма (XV-XVII вв.), 
имевшие определенные особенности своего проявления в каждой из стран Европы. В 
то же время, средневековое право, которое долгое время характеризовалось 
партикуляризмом и персонализмом, под действием универсальных правовых систем, 
приобретало единство. Именно процесс рецепции римского права и 
функционирования канонического права оказался фактором, способствовавшим 
этому. В статье определено, что правовые отношения в исследуемый период 
регулировались не только нормами местного обычного права, но и 
законодательством правителей и владельцев феодальных поместий. Период 
средневековья отмечается формированием целого ряда корпоративно-правовых 
систем, многие из которых лежат в основе становления общегосударственного права. 
Подчеркнуто, что нормы и принципы римского и канонического права применяли 
не только для разрешения споров частно-правового характера. Сформированные на 
их базе правовые доктрины, также определяли принципы функционирования 
государства. 
Ключевые слова: феодализм, рецепция римского права, каноническое право, 
суверенитет, ценности западной правовой традиции. 
 
кандидат юридичних наук Ганна Федущак-Паславська (Львів, Україна) 
Вступ до історії розвитку середньовічних права та державності 
У статті йдеться про розвиток права і держави в середньовіччі, коли зароджувалися 
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основні цінності західної правової традиції. Маються на увазі ідеї-цінності свободи, 
рівності, справедливості, демократії, прав людини і громадянина, гарантій приватної 
власності, верховенства закону, суверенітету народу, представницького правління, 
поділу влади, захисту миру і безпеки, закріплені сьогодні нормами Договору про 
Європейський Союз. Зазначено, що більшість норм і принципів приватного і 
публічного права, які застосовувалися в правовій практиці середньовіччя, отримали 
законодавче закріплення в кінці XVIII – на початку XIX століть. Визначено, що правові 
інститути й установи сучасних держав західної правової традиції формувалися 
переважно в досліджуваний період. Встановлено: значний вплив на визначення 
напрямків розвитку середньовічних права і держави мали великі феодали та церква, 
опір яких доводилося долати органам публічної влади тодішніх держав. Маючи 
широке коло повноважень на підвідомчих територіях або під своєю юрисдикцією, ці 
сили не зупинялися на досягнутому, продовжували їх розширювати. Фактично 
індивідуальні інтереси долали спільні інтереси, в результаті чого багато держав епохи 
середньовіччя залишалися децентралізованими і організаційно слабкими. Істотно 
вплинув на зміну політичної ситуації Вестфальський мир (1648 р.), виходячи з норм 
якого суб'єктами міжнародних відносин почали виступати рівноправні суверенні 
держави. Вестфальським миром також проголошувався принцип релігійної 
толерантності, що призвело до виникнення нового світового порядку. Тому дану 
подію міжнародних відносин вважаємо такою, котра по праву може завершувати 
процес формування середньовічної державності. Кожен із трьох етапів в процесі 
розвитку державності періоду середньовіччя має свої особливості, які дозволяють їх 
виділити, назвати й описати в цифрах. Представники історико-правової школи 
юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка в своїй 
науково-педагогічній діяльності виділяють три етапи в еволюції середньовічних 
права і держави країн Європи: виникнення державності (V-ХІІ ст.), становлення 
станово-представницької монархії (XIII-XV ст.), період абсолютизму (XV-XVII ст.). У 
той же час, середньовічне право, яке довгий час характеризувалося партикуляризмом 
і персоналізмом, під дією універсальних правових систем, набувало єдності. Саме 
процес рецепції римського права і функціонування канонічного права виявився 
фактором, що сприяв цьому. У статті визначено, що правові відносини в 
досліджуваний період регулювалися не тільки нормами місцевого звичаєвого права, 
а й законодавством власників феодальних маєтків. Період середньовіччя 
відзначається формуванням цілого ряду корпоративно-правових систем, багато з 
яких лежать в основі загальнодержавного права. Підкреслено, що норми і принципи 
римського і канонічного права застосовувались не тільки для вирішення спорів 
приватно-правового характеру. Сформовані на їх базі правові доктрини визначали 
внутрішні засади функціонування більшості європейських держав. 
Ключові слова: феодалізм, рецепція римського права, канонічне право, суверенітет, 
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цінності західної правової традиції. 
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