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Модуль 1 

ВСТУП ДО ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. 

ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 

 

Тема 3. Держава і право Стародавнього Вавилону 

Джерела: Закони Ману 

1. Одружений Матхурі, привів до своєї оселі іншу жінку, представивши своїй 

дружині Рохель її як свою нову дружину. Рохель зауважила, що чоловік не може так 

учинити з нею після більше ніж десяти років спільного проживання. Проаналізуйте 

ситуацію з точки зору норм Законів Ману. 

2. За договором найму Шуту мав збирати виноград на плантації Кушнану. Шуту 

зібрав майже весь урожай і коли ніс останній кошик, спіткнувшись зламав собі руку. 

Кушнану заявив, що Шуту не виконав умови договору, а тому він йому не зможе 

заплатити обіцяне. Шуту зауважив, що було зібрано весь виноград, а травму 

отримав уже після виконаної роботи. Прокоментуйте ситуацію. Як вирішити 

суперечку за Законами Ману? 

3. На пропозицію Таксіла, який був на військовій службі в раджі, продати йому 

весь урожай винограду восени, за ціну нище ринкової, Матхурі, не вагаючись, 

погодився. Адже тепер не потрібно було везти товар на базар. Про договір дізнався 

брат Матхурі Уджаїн від його дружини й був здивований, що Таксіл купує 

майбутній урожай винограду майже за безцінь. Дружина Матхурі припустила, що 

чоловік діяв не свідомо. Уджаїн дочекавшись збору врожаю подав до суду скаргу на 

визнання угоди недійсною. Прокоментуйте ситуацію. Які аргументи навів Уджаїн у 

позові згідно Законів Ману? 

4. Таксіл, що належав до касти воїнів, вирішив на ділянці землі, що дісталася 

йому за борги від Матхурі, висадити виноград. Тим більше, що попит на виноград 

зростає й можна заробити додаткові гроші. Але йому необхідно подумати, щоб про 

цю справу ніхто не дізнався. Прокоментуйте ситуацію. Чого боявся Таксіл і чому за 

Законами Ману? 

5. У будинку після смерті Уджаїна проживали його сини Варанісі (неодружений) 

та Адхарі з дружиною та їх неповнолітнім сином, який вважав, що в нього двоє 

батьків, називаючи батьком і Адхарі й Варанісі. Прокоментуйте ситуацію. Яку 

особливість родинно-сімейних відносин можна виявити на цьому прикладі та її 

нормативне визначення в Законах Ману? 

6. Матхурі привів іншу жінку, і сповістив своїй дружині, що вона буде також 

проживати в їхньому загальному будинку в статусі дружини. Пояснити свій учинок 

Матхурі не вважав за потрібне, лише зазначив, що за святими дхармами його вчинок 

виправданий. Що таке дхарми? Прокоментуйте ситуацію за Законами Ману. 



7. Декхан уклав із Раджмоном договір про надання останнім позики для будів-

ництва будинку, а забезпечувала угоду заставна плантація з виноградом. 

Будівництво будинку в силу об’єктивних причин виявилося набагато дорожчим. 

Декхан змушений був узяти нову позику. Хоча Раджмон і погодився відтермінувати 

повернення двох позик, вирішив усе таки продати заставну виноградну плантацію, 

вважаючи її своєю власністю, згідно зі ст. 147, гл. VIII Законів Ману. 

Прокоментуйте ситуацію за Законами Ману 

8. Шаші після досягнення угоди про ціну плуга для обробки землі, передав Раші 

потрібну суму грошей. Але з’ясувалося, що Раші не є власником плуга, а 

користувався за згоди іншого власника, який, дізнавшись про угоду, звернувся до 

суду з позовом про повернення йому його речі – плуга на правах його власності. 

Прокоментуйте ситуацію за Законами Ману. Як вирішити цю справу за законником? 

9. Раші домовився із Шаші про купівлю плуга для обробки землі. Шаші звернув 

увагу, що плуг новий, а тому ціна буде значно вищою за ринкову. У перший же день 

роботи в плуга відпав лемех. Шаші після звернення Раші про повернення назад 

плуга, заперечив. Як розв’язати суперечку між покупцем і продавцем за Законами 

Ману? 

10. Раджів (шудр) на звернення Малатха (кшатрій) про надання 100 кг рису для 

посіву, погодився з пропозицією повернути йому після збору врожаю не 100, а 150 

кг. Після збору врожаю, Малатха зауважив, що за погодних умов той не зміг зібрати 

достатньо рису, щоб повернути весь борг за угодою. Раджів запропонував йому 

відпрацювати борг. Прокоментуйте ситуацію. Як вирішити справу за Законами 

Ману? 

11. Малатха (кшатрій) звернувся до Раджіва (вайші) з проханням прийняти на 

зберігання цінну річ на один рік, так як вимушений вийти у військовий поход. 

Повернувшись через два роки, на запит про повернення речі, отримав відмову від 

Раджіва. Останній аргументував, що він є власником речі: по-перше, угода 

передбачала рік зберігання, по-друге, домовленості про зберігання на другий рік не 

було, по-третє, цілий рік річ вважалася нічия, а тому він має всі права на неї на 

основі давності володіння. Прокоментуйте ситуацію. Як вирішити казус за Законами 

Ману? 

12. Неру домовився з Васітхою про передачу йому на зберігання сільсько-

господарського інвентарю з правом користування, терміном на пів року. Але 

трапилася негода, сильні дощі призвели до розливу місцевої річки, у результаті чого 

частину інвентарю було змито водою. Неру зажадав повернення всього інвентарю, 

як домовлялися. Васітха аргументував, що він не винний у розливі річки, до того ж 

стихія нанесла шкоду і його речам. Прокоментуйте ситуацію. Як розв’язати 

суперечку за Законами Ману? 

13. Махатха пред’явив претензії до Караджа у зв’язку з тим, що його худоба 

забрила на його поле й нанесла шкоду посівам. Караджа зауважив, що худоба не 



розбирається, де чуже, а де своє. Прокоментуйте ситуацію. Яке рішення може 

прийняти суд, якщо Махатха подасть позов за Законами Ману? 

14. Магараджа найнявся до Амбаріше перевозити овочі на базар. За договором 

найму Амбаріше надав йому повозку, збрую, коней. У місті Магараджа допустив 

такий маневр повозкою в результаті чого скоєно наїзд на іншого торговця, який 

дістав тілесні ушкодження, а товар зіпсовано. Прокоментуйте ситуацію. Як 

вирішити цю справу за Законами Ману? 

15. Після смерті Шивачандра його спадкова маса оцінювалася в сумі 5000 рупій. 

На спадок претендували три його сини, дві доньки. При цьому, перші два сини були 

від дружини яка належала до касти вайшів, а менший син – від дружини-

кшатріянки. Старша донька наполягала, що до спадкоємців мав бути допущений і її 

син на рівні з її старшими братами, посилаючись на звичай, згідно якого її батько 

зажадав від неї народження сина. Прокоментуйте ситуацію. Як вирішити справу за 

спадком згідно законника Ману? 

16. Кшуту, затримано в підозрі вбивства Кушнана, який перебував на військовій 

службі. Приводом сварки, як пояснив Кшута, стала неадекватна поведінка Кушнани 

на базарній площі, який безсоромно розглядав його дружину. Кшута зробив 

зауваження Кушнана, але той грубо його штовхнув, діставши ножа, промовив, що 

він йому не рівня. Кшута перехопив руку Кушнани з ножем і в запалі спрямував у 

живіт останнього. Прокоментуйте ситуацію. Якщо має місце злочин, то на яке 

покарання може очікувати Кшуту за законником Ману? 

17. Кшута (шудр) на базарній площі висловився вголос, що поведінка Кушнана, 

який служить у війську раджі не відповідає святим дхармам. Приводом стала 

словесна образа з боку Кушнана до торговця який не поступився ціною. Кушнана 

розцінив, як образу його честі, витягнув ножа, наблизився до Кшути, але не зміг 

нічого зробити, бо Кшута схопив його руку з ножем і міцно тримав своїми руками. 

Прокоментуйте ситуацію. Хто буде покараний за нормами Законів Ману, за що і як? 

18. Мумрат, побудувавши новий будинок, переїхав до нього зі своєю сім’єю. 

Вирішивши не продавати старий будинок, дозволив проживати в ньому своєму 

давньому знайомому Рамі. Скориставшись цією можливістю, Рама запропонував 

свої послуги в ремонті старого будинку. Через 12 років цієї угоди, Мамрат помирає, 

а його дорослі сини зажадали від Рами виселення з їхньго будинку. Рама відмовився, 

аргументуючи це тим, що є власником будинку вже 12 років. Прокоментуйте 

ситуацію. Як вирішити цю справу за Законами Ману? 

19. Патанджали взяв у борг до наступного врожаю 10 мішків пшениці, але 

повернути борг вчасно не зміг. Зачекавши деякий час кредитор у супроводі свідків 

з’явився в будинку Патанджали й силою забрав майно, вартість якого компенсувала 

борг. Патанджали звернувся до суду. Прокоментуйте ситуацію. Що саме він міг 

зазначити в позові? Яке рішення може прийняти суд за Законами Ману? 

 



Тема 7. Держава і право Стародавнього Риму 

Джерела: Закони XII таблиць 

1. Агарій не раз просив Нігерія зрізати гілки чи зрубати дерево, що росте на 

землі останнього, і своєю кроною затінює сусідню ділянку, заважаючи цим 

повноцінному користуванню нею. Нігерій відмовився задовольнити це прохання, 

посилаючись на те, що тільки він сам має право розпоряджатися тим, що росте на 

його землі. Тоді Агарій зрубав дерево. Прокоментуйте ситуацію. Чи правомірні дії 

Агарія за Законами XII Таблиць? 

2. Під час продажу партії худоби Павлом Цельзу, угоду засвідчили чотири 

свідки й мірник, а необхідний удар по вагах було зроблено злитком золота. 

Наступного дня Цельз почав вимагати розірвання договору. Павло відмовився. 

Прокоментуйте ситуацію. Як вирішити цю справу за Законами XII Таблиць? 

3. Римський громадянин Квінт Сей заволодів нічиєю земельною ділянкою, що 

примикала до його поля. Попередній власник цієї земельної ділянки переселився, як 

було відомо, в одну з провінцій. Після річного господарювання Квінт Сей здав цю 

земельну ділянку в оренду своєму вільновідпущеному рабу за обумовлену плату. 

Через сім місяців після здачі в оренду земельної ділянки з’явився її попередній 

власник, який намагався привласнити врожай собі, посилаючись на своє право влас-

ності. Прокоментуйте ситуацію. Як вирішити справу за Законами XII Таблиць? 

4. У результаті розливу ріки Тібр підмито ділянку землі, на якій посаджено сад, 

що належав Гнею Помпонію. Островок із садом водою прибито до берегової лінії 

землі Ксаверія Страбона. Коли Помпоній вирішив зібрати врожай з частини дерев 

свого саду, що знаходилися на “земляному острові”, то Страбон заборонив йому це 

робити. Прокоментуйте ситуацію. Як розв’язати цей казус за Зконами XII Таблиць? 

5. Тацит продав раба Люцію. Через деякий час на Люція було подано позов у 

зв’язку з крадіжкою раба. Він звернувся до Тацита із проханням підтвердити факт 

купівлі-продажу. Той відмовився. Прокоментуйте ситуацію. Як розв’язати цю 

справу за Законами XII Таблиць? 

6. Римський патрицій Тіт Цесоній, син Квінта, із Сергієвої тріби, ветеран 

П’ятого Галльського легіону посадив дерева на самій межі своєї земельної ділянки. 

Сусід, плебей Октавій Валерій, звернув увагу, що дерева скоро можуть вирости й 

закриють вид з вікна його будинку, зажадав від сусіда висадити дерева іншим 

чином. Тіт Цесоній відмовився. Прокоментуйте ситуацію. Як має бути вирішена 

справа за Законами XII Таблиць? 

7. У 328 р. до н.е. римський громадянин Сикст Публій уклав договір «нексум» з 

іншим римським громадянином Діонісом Страбоном. Та сплачувати борг Діоніс 

Страбон відмовився, посилаючись на неврожай. Прокоментуйте ситуацію. Як 

вирішити справу за Законами XII Таблиць? 



8. 14 жовтня 271 р. до н.е. римський громадянин Гай Тулій продав жителю Афін 

Есхілу 60 рабів. А 18 жовтня того самого року Гай Тулій звернувся до претора з 

позовом про повернення рабів у Есхіла, так як останній не дотримався обряду 

манципації. Прокоментуйте ситуацію. Як вирішити справу за Законами XII 

Таблиць? 

9. Люцій купив двох корів у свого сусіда про що засвідчили три свідки. Виплата 

грошей і факт передачі корови відбулися в день укладення угоди. Але через рік 

сусід, який продав корів, зажадав їх повернення на підставі, що саме він є їхнім 

власником, а договір був укладений без додержання обряду манципації. 

Прокоментуйте ситуацію. Як потрібно вирішити справу за Законами XII Таблиць? 

10. У будівництві власного будинку Маріц використав стволи дерев, які 

належали його сусіду Пунктію. На цій підставі, Пунктій зажадав повернення стволів 

дерев, або він буде себе вважати власником будинку. Прокоментуйте ситуацію. Як 

вирішити справу за Законами XII Таблиць? 

11. Валері продав Клавдію партію пшениці. Клавдій не зміг одночасно виплати 

всю суму грошей за договором і пообіцяв решту суми виплати не пізніше чим через 

10 діб. На цей час пшениця мала залишатися в коморі Валері до повного розрахунку. 

Для забезпечення виконання договору залишив у заставу цінну річ – каблучку із 

золота. Але через три дні під час пожежі пшениця згоріла. Клавдій зажадав 

повернення грошей й каблучки назад. Валері зажадав повного розрахунку, або 

золота каблучка залишиться в нього. Прокоментуйте ситуацію. Як вирішити справу 

за Законами XII Таблиць? 

12. У заповіті Стил побажав, щоб після його смерті, раби, якими він володів, 

мали бути відпущені на волю. Але спадкоємець Антоній усе майно разом з рабами 

продав Флавію. Прокоментуйте ситуацію. Як Закони XII Таблиць регулюють 

зазначену сферу суспільних відносин? 

13. Через необережність раба, який належав римському землевласнику Куріону, 

загинув чужий кінь, який був частиною одномасної вороної запряжки. Власник коня 

вимагає відшкодувати втрату. Прокоментуйте ситуацію. Як вирішити цю справу за 

Законами XII Таблиць. 

14. Римський громадянин Авл Агарій, який знаходився на імператорській 

службі, не маючи прямих спадкоємців, заповів усе своє майно близькому товаришу. 

Але після його смерті із заповітом не погодився далекий родич, який подав позов до 

суду. На суді з’ясувалося, що заповіт було підписано не сімома, а п’ятьма свідками, 

як того вимагає закон. Прокоментуйте ситуацію. Як вирішити цю справу за 

римським правом? 

15. У заповіті, залишеному Сципіоном, зазначалося, що він позбавляє спадщини 

свою дочку Пульхерію, яка взяла шлюб проти його волі. Остання оскаржує заповіт 

позовом до суду. Прокоментуйте цю ситуацію. Яке рішення буде прийнято за 

Законами XII Таблиць? 



16. Памфіл вимагає відшкодувати Тацитом, вкрадені його всиновленим сином 

Павлом дорогоцінних прикрас. Відомо, що крадіжку Павло скоїв до всиновлення 

Тацитом. Прокоментуйте ситуацію. Як вирішити справу за Законами XII Таблиць? 

17. Після смерті римського громадянина Клавдія Альби, спадкоємцями були 

сини Публій, Сикст і Тіберій. У спадкову масу окрім решти речей входив 

дорогоцінний камінь – сапфір у 18 каратів, що мав велику сімейну цінність. Окрім 

сапфіру, інше майно було розділено без клопоту. Прокоментуйте ситуацію. Як 

розв’язати можливу суперечку за Законами XII Таблиць? 

18. Декілька римських громадян створили товариство для сумісної торгівлі з 

римськими провінціями. Через деякий час один із засновників товариства помер, а 

його спадкоємці від участі в товаристві відмовилися. Тим часом, кредитори подали 

позов і до спадкоємців, тому що майна для забезпечення позову не вистачало. 

Прокоментуйте ситуацію. Чи можна використати майно спадкоємців, що не брали 

участі в товаристві, для виплати кредиторам за борги? Як вирішити цю справу за 

Законами XII Таблиць? 

19. Тицій, який зупинився на постоялому дворі, випадково дізнався, що господар 

двору Памфіл продає дорогоцінний камінь. Тицій домовився про його купівлю й 

передав гроші, але камінь залишив у господаря до ранку в сейфі. Але вночі камінь 

було викрадено з кімнати Памфіла. Памфіл відмовився відати гроші за камінь. 

Прокоментуйте ситуацію. Як розв’язати справу за Законами XII Таблиць? 

20. Будинок, наданий у якості узуфрукту, був проданий його власником іншій 

третій особі. Після завершення угоди, новий власник зажадав виселення 

узуфруктарія. Прокоментуйте ситуацію. Як вирішити справу за римським цивільним 

правовм? 

21. Негідій продав сад (40 фруктових дерев) Агарію. Домовилися, що половина 

вартості буде передана Агарієм після підписання договору, а друга частина – восени 

після збору врожаю. Але через день після укладення договору сильним буревієм 

були зламані 20 дерев. Агарій повідомив про це Негідія й зауважив, що він не буде 

сплачувати решту грошей. Прокоментуйте ситуацію. Як вирішити справу за 

римським цивільним правом? 

22. Дерево, яке росло на присадибній ділянці Негідія під впливом сильного вітру 

впало на сусідню присадибну ділянку. Негідій відмовився його прибирати, 

пославшись на те, що впале дерево знаходиться на чужій земельній ділянці. 

Прокоментуйте ситуацію. Яким має бути рішення за справою на основі Законів XII 

Таблиць? 

23. Раб, куплений Гаєм без манципації в Манілія, здійснив покупки необхідних 

речей. Манілій дізнавшись про це, заявив у судовому порядку претензію на майно, 

куплене цим рабом, аргументуючи вимогою збереження права власності на раба за 

квірітським правом. Прокоментуйте ситуацію. Як вирішити справу за Законами XII 

Таблиць? 



24. Марк, вважаючи заблукавшого до його двору віслюка нічийним, через 

півроку продав сусіду Лівію. З часом виявився господар віслюка, який зажадав його 

повернення в Лівія. Прокоментуйте ситуацію. Як вирішити справу за Законами XII 

Таблиць? 

25. Ворен отримав згоду від Терція використати його коня для перевезення 

майна до іншої місцевості. По дорозі на коня напали вовки й загризли. Терцій подав 

позов до Ворена, вимагаючи повернення коня, або сплатити його вартість. 

Прокоментуйте ситуацію. Як вирішити справу за Законами XII Таблиць? 

Модуль  2 

ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

І НОВОГО ЧАСУ 

Тема 8. Держава і право франків 

Джерела: Салічна правда 

1. Піпін не виключає подачі позову до суду про відшкодування саце-бароном 

Гільденбрантом збитків, які завдав його раб Альберт, викравши бочку вина з 

підвалу, або видати раба-злодія для покарання. Однак саце-барон відмовляється й 

від відшкодування й видачі свого раба. Прокоментуйте ситуацію. Як повинен 

учинити суддя за судебником Салічна правда? 

2. Хлодвіг викрав жінку, яка мешкала на віллі Суансоне. Утікаючи, Хлодвіг 

поранив одного з переслідувачів. Прокоментуйте ситуацію. На яке покарання 

заслуговує викрадач за Салічною правдою? 

3. Під час святкового застілля між кількома чоловіками виникла суперечка, яка 

переросла в бійку, у результаті якої вбитим був римлянин, що перебував на службі в 

короля. Прокоментуйте ситуацію. Чи мав місце факт злочину за судебником? Як має 

вирішити справу суддя? 

4. Між Хлодвіг і Лотарем виникла суперечка за право власності на корову. 

Хлодвіг привів свідків, які підтвердили правдивість його слів, а Лотар про-

демонстрував тавро, яким було помічено корову. Прокоментуйте ситуацію. Як 

вирішити спір за Салічною правдою? 

5. Пошуки зниклої корови, привели Лотаря на подвір’я Хільперика, який 

заперечував, що в його загоні можуть бути чужі корови. Хоча, два дні назад на 

базарі ним була куплена корова. Лотар навів прикмети корови яка у нього зникла. 

Прокоментуйте ситуацію. Якщо зникла корова виявиться в загоні Хільперика, як 

розв’язати цю суперечку за судебником Салічна правда? 

6. Скошене сіно на загальнообщинному лузі, яке за жеребкуванням у цьому році 

належить Лотарю, Хільперик склав на своєму подвір’ї. Прокоментуйте ситуацію. Чи 

можна вважати дії Хільперика правопорушенням? Як має суддя вирішити справу за 

судебником Салічна правда? 



7. Гундобада звернувся до громади села про дозвіл на проживання. На 

сільському сході Хільдеберт висловив незадоволення проживанням чужинця, адже 

право на проживання передбачає й право на користування землею, а він проти 

цього. Решта представників сходу висловилися за дозвіл на проживання. 

Прокоментуйте ситуацію. Яке рішення буде правильним згідно Салічної правди? 

8. Гундобада звернувся до громади села про дозвіл на проживання. Але на 

сільському сході Хільдеберт висловив незадоволення проживанням чужинця. 

Староста общини зауважив, що Гундобада вже другий рік користується земельною 

ділянкою, на яку ніхто з общини не претендує у зв’язку з її невигідним 

розташуванням та складним рельєфом. Інші члени сільського сходу не були проти 

проживання. За рішенням сходу дозволу на проживання Гундобада не отримав. 

Прокоментуйте ситуацію за нормами Салічної правди? 

9. Фредегар оголосив, що він упізнав на конях Сакса свою збрую, яка в нього 

зникла більше місяця тому. Сакс зауважив, що збруя була ним куплена тиждень 

тому на ярмарку. Прокоментуйте ситуацію. Як має поступити староста сільської 

громади для вирішення цієї суперечки за Салічною Правдою? 

10. Карл заявив, що Лютер не повернув йому борг. Лютер у свою чергу 

зауважив, що борг він повернув вчасно, але Карл не визнає повернуту суму боргу за 

угодою й наполягає на значно більшому розмірі. Прокоментуйте ситуацію. Як має 

вирішити спір суддя за Салічною правдою? 

11. Бурже перед судом заявив, що він передає своє майно Люцію, який не 

відносився до рідні Бурже. Люцій на другий день у присутності свідків, з’явися до 

Бурже з тим, щоб отримати у своє володіння те майно, яке перед судом, Бурже 

обіцяв передати у власність Люція. Люцій користується майном 12 місяців, потім 

приходить до порогу будинку Варніке й у приступності свідків оголошує, що він 

передає йому майно, яке ним було отримано від Бурже 12 місяців тому. Яке явище, 

описане згідно Салічної Правди? Прокоментуйте ситуацію. 

12. Після смерті Тунже, його дружина Марі успадкувала все його майно. Через 

рік Марі одружилася із Серхо. Брат померлого Тунже звернувся до Серхо із заявою 

про необхідність сплатити йому 10 % від вартості всього майна Марі. 

Прокоментуйте ситуацію. Про яке явище йде мова на прикладі цього казусу? Як 

вирішити справу за Салічною правдою? 

13. Колен зобов’язаний був опустити свою руку в котел з окропом і тримати її 

доти поки виголошувалася сакральна формула. Після закінчення проголошення 

Колен виймав руку, її змазували спеціальним розчином, загортали в тканеві нарізки. 

Через три дні рану оглядав лікар, якщо рана виявляла тенденцію до заживлення, то 

……….., а якщо ні, то………….. . Продовжіть речення. Про яке явище йде мова за 

Салічною правдою? Прокоментуйте ситуацію. 

14. Талун заявив, що в нього зі стада зникли 5 однорічних свиней. Підозра впала 

на чередника, який намагався довести, що на стадо напали вовки, а він усіма силами 



захищав стадо. Але Талун зауважив, що на місці, де було здійснено напад, жодних 

слідів нападу не знайдено, а тому він підозрює, що чередник учинив крадіжку 

свиней. Суд розглянув справу й прийняв рішення, що чередник є винним і присудив 

йому сплату штрафу у 2500 ден. Прокоментуйте ситуацію. На Ваш погляд 

правомірним є рішення за Салічною правдою? 

15. Парен привіз на підвоводі до свого подвір’я зібране зерно в снопах, але 

враховуючи пізній час, не став його розвантажувати, а залишив на підводі. Біля 

підводи прив’язав собаку, яка мала охороняти збіжжя. Ранком з’ясувалося, що 

пшеницю разом з підводою було вкрадено, куди подівся пес не відомо. Крадія 

підводи незабаром було встановлено, покарано до сплати 200 солідів. 

Прокоментуйте ситуацію. Як би Ви вирішили цю справу за Салічною правдою? 

16. Карнге на полюванні випадково застрелив собаку Норбена, який висунув 

претензії. Карне був звинувачений у пошкоджені майна Норбена шляхом нападу. 

Прокоментуйте ситуацію. Як би вирішили випадок за нормами Салічної Правди? 

17. Кранде й Нортком стали свідками гучної розмови незнайомих їм осіб про 

можливість викрадення якоїсь речі. Зрозумівши, що вчиняється підготовка до 

злочину, вирішили не втручатися в цю справу. Після скоєного злочину – крадіжки 

партії борошна з млину, було встановлено осіб, які скоїли злочин, а також стало 

відомо, що Кранде й Нортком напевне знали про підготовку злочину, але не 

попередили. Суд визнав, Кранде й Норткома як співучасниками й засудив до такої 

самої міри покарання як крадіїв борошна. Прокоментуйте ситуацію. Чи правильне 

рішення суду за Салічною правдою? 

18. Вагурне, під час похорону, примітив, що на покійному залишилася обручка й 

вирішив пізніше викопати труп померлого й зняти коштовність. Прокоментуйте 

ситуацію. Яке покарання очікує Вагурне за Салічною Правдою? 

19. Бездомний франкський селянин Ларус оселився на території общини. 

Побудував житло, використав ділянку землі для засіву, якою ніхто не користувався. 

Через шість місяців на сході общини постало питання про виселення прибульця з їх 

території. Ларус вимушений був піти зі свого обжитого місця, запропонувавши 

іншим членам сільської общини купити в нього побудоване ним житло й ділянку 

землі яку він засіяв. Прокоментуйте ситуацію. Як вирішити її за Салічною правдою? 

20. Заможний франкський общинник Лотар із суворим характером, розірвав 

зв’язки зі своїми рідними. Завдав тілесної шкоди королівському чиновнику під час 

суперечки. Санкцію суду рахінбургів про негайну явку до суду не виконав. 

Прокоментуйте ситуацію. Як буде вирішена справа за Салічною правдою? 

21. Вільний франк Сігіберт образив свого сусіда Атаульфа, ухопивши його 

дружину за руку, назвав її повією. До суду рахінбургів не з’явився. Прокоментуйте 

ситуацію. Яке рішення може прийняти суд за Салічною правдою? 

22. У 632 р. вільний франк Клотільд вступив на службу до дружини короля. 

Через три роки йому були жалувані землі. У зв’язку з цим Клотільд вирішив 



відділитися від рідні-общинників. Прокоментуйте ситуацію. Як вирішити цю справу 

за Салічною правдою? 

23. Сігібер (літ) узяв позику в Дагобера в сумі 20 солідів, але не зміг своєчасно 

повернути. Дагобер пообіцяв пробачити борг Сігіберу, якщо той для нього викраде з 

господарства Вульфальда коня. Сігебер разом з рабом Дагобера проникли на 

подвір’я Вульфальда й зламавши двері, забрали коня. Вульфальд на базарі впізнав 

свого коня, намагався силоміць його забрати в продавця. Між продавцем коня й 

рабами Вульфальда почалася бійка, у результаті якої був поранений сам Вульфальд. 

Прокоментуйте ситуацію. Як розв’язати справу за Салічною правдою? 

24. Боржником Дагобера був Хильперик, який узяв у борг 10 солідів, але 

передчасно помер. Майно покійного успадкував рідний брат. Знаючи про борг, не 

поспішав його віддавати. Дагобер не дочекавшись сплати боргу братом покійного, 

захопив його землю, засіяв своїм зерном. Вважав, що користування земельною 

ділянкою компенсує понесені ним збитки. Прокоментуйте ситуацію. Як вирішити 

справу за Салічною правдою? 

Тема 9. Держава і право Франції в епоху Середньовіччя 

Джерела: Кароліна 

1. У місцевості Швабія виявлено факт убивства Клауса (шефен). Установлено, 

що Клаус у цей день віз пшеницю до млина. Підозра впала на Курта, якого свідки 

бачили біля підводи із пшеницею Клауса. Інших свідчень не було. Курт відповів, він 

дійсно стояв деякий час біля підводи, тому що втомився й хотів запитати господаря, 

чи не підвезе він його. Але господаря так і не дочекався, пішов далі. Але свідки, які 

бачили Курта, припускають, що він міг скоїти злочин, адже має запальний характер 

і не завжди може себе стримувати. Суддя призначив тортури. Прокоментуйте 

ситуацію. Чи мало місце порушення судового процесу? В яких випадках і як 

застосовуються тортури за Кароліною? 

2. У місцевості Швабія було виявлено факт убивства Клауса (шефен). 

Установлено, що Клаус у цей день віз пшеницю до млина. Підозра впала на Курта, 

якого свідки бачили біля підводи із пшеницею Клауса. Курт пояснив, що дійсно 

стояв деякий час біля підводи, тому що втомився й хотів запитати господаря чи не 

підвезе він його. Але господар відповів йому надто грубо, що призвело між ними до 

сварки, у ході якої Курт піднявся на підводу й ударив в обличчя Клауса, від якого 

той упав на підводу. Після цього Курт пішов геть. У ході допиту з’ясувалося, що на 

підводі було багато мішків, які зникли після того, як було знайдено тіло Клауса. До 

того ж, він лежав на землі біля пустої підводи. Курт заперечував свою причетність 

до вбивства, пояснюючи, що Клауса могли вбити інші, які й украли мішки із 

пшеницею. Суддя прийняв до уваги зауваження підозрюваного. Прокоментуйте 

ситуацію. Чи мало місце порушення судового процесу? Як вирішити цей казус? 

3. Марта була визнана такою, що займається чаклунством. Але отримані 

свідчення були нечіткими, і суддя дійшов висновку, що Марта не завдала шкоди 



оточуючим. Але заняття чаклунством вважається великим злочином і суддя 

вирішив, що Марта все ж таки є винна. Вирок – смертна кара шляхом спалювання. 

Прокоментуйте ситуацію. Чи мало місце порушення суддею норм Кароліни? 

4. Херц поширював інформацію, що його сусідка Марта (удова) – чаклунка, 

наводячи приклади її чаклунських дій. Але, поширюючи таку інформацію, Херц 

розраховував, що її можна буде засудити до страти, а самому претендувати на 

ділянку землі, на якій стоїть її стара хата. З часом ці чутки набули розголосу. І 

Марта постала перед судом. Суд визнав, що Марта є чаклункою, і виніс вирок. 

Прокоментуйте ситуацію. Чи мало місце порушення судового процесу? Чи є вина 

Херца в цьому казусі згідно з нормами Кароліни? 

5. Майнц під час спільної трапези посварився із Фрідріхом. Фрідріх у розпалі 

схопив ножа й кинувся на Майнца. Майнц удало вивернувся від направленого на 

нього ножа. Перехопивши руку Фрідріха з ножем, Майнц направив руку з ножем на 

самого Фрідріха й смертельно поранив його. Свідків пригоди не було. Кваліфікуйте 

цю дію. Прокоментуйте ситуацію. Чи можна захистити Майнца за нормами 

Кароліни? 

6. З курника Вольфа вкрадено курку, яка коштує на базарі 4 гульдени. Підозра 

впала на Сецена. Хоча курку так і не було знайдено, Вольф не знімає своєї підозри в 

скоєному злочині із Сецена. Кваліфікуйте дію. Прокоментуйте ситуацію. Як має 

бути вирішено цю справу за нормами Кароліни? Якого покарання мав зазнати 

злочинець, якби його було схоплено в момент викрадення? 

7. У Геймца викрадено частину врожаю зерна з клуні, зламавши замок двероей. 

Як установлено, сліди підводи вели за хутір, у бік лісу. Викрадачів, як і підводи, на 

яких вивезено збіжжя, не знайшли. Проте знайшли малолітнього хлопця з мішком з-

під зерна. Геймц упізнав свій мішок. Кваліфікуйте дію. Прокоментуйте ситуацію. 

Яким буде покарання за нормами Кароліни? 

8. Карл разом з Герхардом працювали на млині Херца, який був людиною 

жорстокою, а тому часто їх ображав. Через це вони вирішили помститися Херцу, 

вкравши зерно з його млина. Для цього вони залучили Курта, який мав приїхати на 

підводі та вивезти зерно. Карл пошкодив двері, немовби їх зламали злодії. Усе 

вказувало на те, що крадіжку скоїли чужі люди. Але напередодні крадіжки Курт 

поділився планом помсти з Валдісом, який застеріг не робити цього. Курт погодився 

й відмовився, попередивши Карла з Герхардом. Кваліфікуйте дію. Прокоментуйте 

ситуацію. Яким буде покарання за нормами Кароліни в разі скоєння злочину? 

9. У 1542 р. у німецькому місті Віттенберг двох місцевих бюргерів утягнено у 

важливий майновий позов щодо міської будівлі. За день до суду відповідача за 

позовом знайдено неподалік від власного будинку мертвим. Підозра впала на 

позивача, адже відомо, що він привселюдно ображав убитого, погрожував йому 

розправою та був помічений зі зброєю в товаристві підозрілих людей. 

Прокоментуйте ситуацію. Чи може суддя, діючи відповідно до норм Кароліни, взяти 



позивача під варту як підозрюваного у вбивстві та застосувати тортури, щоб 

отримати зізнання? Як мотивується в Кароліні застосування тортур? 

10. У темному безлюдному провулку поліцейський обхід виявив двох осіб, які 

приставили драбину до вікна помешкання, власника якого вдома не було. У 

затриманих при собі були вилучені відмичка від замку. Прокоментуйте ситуацію. На 

яке покарання заслуговую за Кароліною? 

11. У темному провулку поліцейський обхід затримав двох осіб, які 

приставивши драбину до вікна помешкання проникли в будинок, скоїли крадіжку 

речей господаря й були затримані коли злізали з драбини. Якому покаранню 

заслуговують за Кароліною? 

12. На місці крадіжки майна затримані три особи, у яких, окрім речей, була 

виявлена відмичка. Третьою особою виявився малолітній хлопець, який зумів 

пролізти через вузькі рами вікна будинку. Прокоментуйте ситуацію. Якому 

покаранню заслуговують за Кароліною? 

13. У будинку піймано чужого чоловіка, якого підозрюють у крадіжці. На суді 

було з’ясовано, що крадіжка дрібна, а чоловік не має можливості заплатити штраф. 

Прокоментуйте ситуацію. Яке покарання очікує за Кароліною? 

14. Два свідки, знаних у місті Магдебург як купці, дали свідчення, що бачили 

підозрюваного біля палаючого будинку. На цій підстав чоловіка звинуватили в 

підпалі, хоча до цього він не був поміченим у зв’язках зі злочинцями і мав 

пристойну репутацію в односельців. Власник постраждалого будинку й 

обвинувачений були сусідами, суперечки між ними були звичним явищем. Власник 

постраждалого будинку був впенений, що це зробив його сусід, тому заявив, що 

сусід неодноразово говорив, що спалить його будинок. Прокоментуйте ситуацію. Чи 

може суддя провести допит під тортурами? Яке покарання за Кароліною? 

15. У вільному місті Франкфурт у ніч на 25 грудня 1545 р. підмайстер цеху 

чоботарів Кайл був помічений у товаристві осіб, про яких, як кажуть, ходить дурна 

слава. У цю ж ніч було вбито майстра Кайла. Відомо й те, що Кайл заборгував деяку 

суму грошей майстру. Прокоментуйте ситуацію. На сонові якого німецького закону 

буде проведено слідства? Чи буде притягнутий до відповідальності Кайл? 

16. У місті Вюрцбурзі було затримано ремісника Йогана, який при собі мав 

украдене майно вартістю в три гульдени. На допиті сказав, що купив речі в Карла 

Міхельсона. Суддя наказав узяти під стражу торговця. Після доставки 

арештованого, суддя розпорядився застосовувати тортури. Під тортурами Міхельсон 

спочатку не визнавав своєї вини, а потім зізнався. Але в цьому злочині зізнався й 

інший чоловік, без певного місяця проживання. Свідки підтвердили, що останнього 

бачили в лавці торговця Міхельсона. Саме під тортурами він сказав, що скоїв 

крадіжку за примусом невідомої йому особи. Украдене здав Міхельсону, а останній 

після продажу мав віддати йому гроші. Прокоментуйте ситуацію. Чи мають місце 

порушення згідно Кароліни? 



17. У розслідуванні крадіжки з міського складу встановлено, що їх 

організатором був Фогель, який безпосередньо участі не приймав. Один з учасників 

виламав решітку на вікні, а двоє інших проникли до приміщення й винесли майно. 

Прокоментуйте ситуацію. Як кваліфікувати дії всіх учасників за Кароліною? 

18. До судді надійшло прохання про звільнення від покарання Густава, сина 

міського магістрату. Зазначалося, що він уперше притягується до відповідальності й 

готовий до компенсації завданої шкоди. Прокоментуйте ситуацію. Чи має право 

суддя звільнити від кримінальної відповідальності за Кароліною? 

Тема 11. Держава і право Німеччини в епоху Середньовіччя 

Джерела: Саксонське зерцало 

1. Король у визначений термін викликав на військову службу маркграфа 

Бранденбурзького, але останній на виклик не відреагував і на службу не з’явився. 

Прокоментуйте ситуацію. Якими будуть наслідки такого вчинку для маркграфа? 

2. Макс побив Фрідріха, але не до крові. Визначте міру покарання Макса з 

урахуванням того, що Фрідріх належав до шефенів. Прокоментуйте ситуацію. 

3. Під час річкового паводку на земельну ділянку Роберта викинуто човен з 

різьбленою кормою. Власник човна Еріх, у пошуках зниклого човна, звернувся із 

запитом і до Роберта. Але Роберт відповів, що не бачив. Знахідку з часом було 

виявлено на земельній ділянці Роберта. Прокоментуйте ситуацію. На яке покарання 

заслуговує останній? 

4. Учитель Алкуїн за непослух учня на уроці, рукою вдарив й розбив йому губу. 

Прокоментуйте ситуацію. Чи буде нести Алкуїн відповідальність за свої дії? 

Відповідь аргументуйте. 

5. Конрад випадково виявив викрадений у нього пів року назад фаетон у Курта, 

звернувши увагу на особливі деталі його речі. Прокоментуйте ситуацію. Як 

розв’язати цю суперечку за Саксонським зерцалом? 

6. Після смерті Курта Шмідта, залишилися: Кетрін – удова, два дорослих сини 

Андрес і Гелів, які разом зі своїми сім’ями проживали окремо, незаміжня сестра 

Марта, яка проживала в батьківському будинку разом з матір’ю. Прокоментуйте 

ситуацію. Згідно, Саксонського зерцала, як провести поділ майна. 

7. Еріх відмовився сплатити податок за переїзд своєї підводи на монастирському 

поромі. Визначте міру покарання для Еріха. Прокоментуйте ситуацію. 

8. Саксонець Гунтер, який належав до шефенського стану, помер, не залишивши 

заповіту. Визначте коло нащадків серед нижчезазначених рідних: позашлюбний 

брат, вдова, дочка, син, троє онуків від померлого сина, при цьому один з онуків 

глухий від народження. Прокоментуйте ситуацію. Яку частку отримає кожен? 



9. Ернеста запідозрено в крадіжці, за що було покарано. Через деякий час його 

звинуватили в розбої, але прямих свідків не було. Свою непричетність до злочину 

він зажадав підтвердити присягою. Прокоментуйте ситуацію. Чи міг Ернест так до-

водити свою правоту? 

10. Альфред правомірно викликав на поєдинок Генріха, але останній відмовився 

прийняти виклик. Прокоментуйте ситуацію. Якими будуть наслідки відмови від 

поєдинку для Генріха? 

11. Пітер сховав принесену в його будинок Вільгельмом шубу, яку той украв, 

про що було сказано. Прокоментуйте ситуацію. Як кваліфікувати дії Пітера? 

12. Після смерті Пітера між його синами розгорівся спір за спадок. Старший син 

наполягав, що він за правилами майорату є єдиним спадкоємцем. Менший не 

визнава цього і посилався до норм діючого права. Прокоментуйте ситуацію. Як би 

Ви вирішили спір за Саксонським зерцалом? 

13. Керхерт передав річ на збереження Найлу. Але останній маючи матеріальні 

проблеми, вирішив передану йому на зберігання річ вигідно продати. Керхерту було 

заявлено про крадіжку речі, і готовність відшкодувати її вартість. Але Керхерт 

випадково впізнав свою річ у Ганса, який сказав, що придбав її на базарі. 

Прокоментуйте ситуацію. Як вирішити справу за Саксонським зерцалом? 

14. Коль був присутнім на двох судових засіданнях на яких розглядалися справи 

про крадіжку майна й убивство особи й не зміг збагнути, чому суддя виніс за 

крадіжку більш суворе покарання, аніж за вбивство. Злочинець за вбивство іншої 

особи отримав покарання у вигляді матеріального відшкодування збитків родичам, а 

крадій побиття палками – 500 ударів, що рівноцінно смерті. Прокоментуйте 

ситуацію. Про яке явище в кримінальному праві за Саксонським зерцалом йде мова? 

15. Карл, який належав до князівського роду, з метою сприяння розвитку 

товарно-грошових відносин на власній території, організував випуск і увів в обіходь 

монети. Прокоментуйте ситуацію. Дайте оцінку діям князя Карла з точки зору 

Саксонського зерцала. 

16. Між Генріхом і Кольтом, які мали статус лицарів, виникла майнова 

суперечка, яку вирішили розв’язати звернувшись з позовом до суду. Але рішенням 

суду ні Генріх, ні Кольт не були задоволені й вирішили вдатися до силового 

розв’язання проблеми: хто переможе у двобої той і виграє справу. Як Ви оцінити 

вчинок лицарів за Саксонським зерцалом? 

17. У сеньйоральному суді графства Майнц до суду звернувся Кай з 

обвинуваченням проти свійської тварини – свині, яка належала Мартіну. У позові 

значилося, що свиня покусала його тримісячну дитину. Суддя прийняв справу до 

провадження і наказав тварину взяти під арешт. Суд завершився винесенням вироку 

– повісити свиню, як таку що винна в нанесенні тілесних ушкоджень дитині Кая. 

Кат виконав вирок суду, підвісивши свиню за задні ноги. Прокоментуйте судову 

справу в контексті середньовічного судового провадження. 



18. Лютер, поспішаючи на ярмарок, вирішив скоротити шлях і направив коней з 

повозкою через оброблене чуже поле. Власник поля Вінтер подав позов проти 

Лютера за нанесення збитків його майну. Лютер зауважив, що засіяне поле ще не 

дало сходів, отже, збитків як таких і не було. Прокоментуйте ситуацію. Як би Ви 

вирішили справу за Саксонським зерцалом? 

19. Шефен Люцен рано вранці зібрав яблука з дерева Кейста, гілля якого звисали 

через огорожу на його присадибну ділянку, відніс на базар і продав. На другий день 

староста, до якого зі скаргою за крадіжку плодів звернувся Кейст, виніс рішення про 

покарання Люцена п’ятьма ударами палицею й сплатити Кейсту один шилінг 

штрафу (саме в стільки були оцінені вкрадені Люценом яблука). Прокоментуйте 

ситуацію. Чи правомірні дії старости згідно Саксонському зерцалу? 

Тема 16. Держава і право Англії Нового часу 

Джерела: 

‒ Акт о предотвращении неудобств, происходящих вследствие долговременных 

промежутков между созывами парламентов (трехгодичный акт) (15 

февраля 1641 г.). 

‒ Акт о регулировании Тайного совета и об упразднении суда, обычно име-

нуемого “звездной палатой” (5 июля 1641 г.) 

‒ Велика ремонстрація (22 листопада 1641 р.). 

‒ Акт о “новой модели армии” (11 января 1646 г.). 

‒ Постанова палати громад про оголошення себе верховною владою англійської 

держави (4 січня 1649 р.). 

‒ Акт про скасування королівського звання (17 березня 1649 р.). 

‒ Акт про скасування палати лордів (19 березня 1649 р.). 

‒ Акт, що оголошував Англію республікою (19 травня 1649 р.). 

‒ Акт про скасування палати феодальних зборів (27 листопада 1656 р.). 

‒ Бредська декларація (4 квітня 1660 р.). 

‒ Акт о добровольном и общем прощении, освобождении и забвении (1660 г.). 

‒ Акт про краще забезпечення свободи підданого й про попередження 

ув’язнення за морями (Habeas corpus act) (26 травня 1679 р.). 

‒ Білль про права (13 лютого 1689 р.). 

‒ Акт об устроении (12 июня 1701 г.). 

‒ Акт про посади (1707 р.). 

‒ Акт про забезпечення свободи парламентів шляхом запровадження умов 

членства для засідання в палаті громад (1710 р.). 

‒ Акт про парламентську реформу 1832 р. 

‒ Акт про парламентську реформу 1867 р. 

‒ Акт про народне представництво 1884 р. 

1. 14 липня 1680 р., опівдні, шериф графства Йоркшир Томас Бейлі затримав 

Гардинга й помістив у в’язницю. Через годину після взяття під варту Гардинг 

зажадав пред'явлення йому копії розпорядження про арешт. Тюремний наглядач 



Вілксон відмовив, заявивши, що того заарештував шериф. Прокоментуйте ситуацію. 

Чи правомірні дії наглядача згідно з положенням Акту 1679 р.? 

2. 1 вересня 1685 р. родичі Гардинга домоглися видачі наказу Habeas corpus act. 

Доставлений 5 вересня 1685 р. у Лондон арештант став перед суддею Суду 

королівської лави Блекфордом. Останній відмовився розглянути справу Гардинга, 

пославшись на те, що настали осінні судові канікули. Прокоментуйте ситуацію. Чи 

правомірні дії судді згідно з положенням Акту 1679 р.? 

3. Гардинг, звільнений 13 квітня 1690 р. з-під варти, де він перебував у зв’язку з 

обвинуваченням у крадіжці 20 фунтів стерлінгів, 17 жовтня 1690 р. був знову 

заарештований за тим самим звинуваченням мировим суддею. 30 жовтня 1690 р. 

родичі заарештованого звернулися до судді Суду королівської лави Хетча з 

проханням видати наказ Habeas corpus act. Хетч відхилив це клопотання. 

Прокоментуйте ситуацію. Чи правомірні дії судді? 

4. У 1867 р. в одному з англійських міст розглядалася справа за позовом наймача 

невеликої квартири про внесення його у виборчий список. Місцева влада, 

виправдовуючи свої дії, посилалася на те, що позивач сплачує всього 6 фунтів на рік 

квартирної плати й у такий спосіб не підпадає під ценз, установлений реформою 

1832 р. Позивач, посилаючись на інший виборчий закон, доводив, що розмір 

квартирної плати не може бути мотивом для відмови в задоволенні його клопотання, 

оскільки, він винаймає окрему квартиру й самостійно сплачує податок на бідних. 

Який закон і яку норму закону мав на увазі позивач? Прокоментуйте ситуацію. Яким 

має бути рішення суду? 

5. Влада Манчестера у 1838 р. відмовила Джону Конелу в праві брати участь у 

парламентських виборах. Для обґрунтування своїх вимог, Конел зазначив, що йому 

23 роки, мешкає в Манчестері п’ять років, систематично сплачує податок на бідних. 

Позов Конелі був відхилений. Прокоментуйте ситуацію. Чи правомірні дії влади? 

6. На протязі декількох поколінь жителі одного з невеликого містечка обирали 

до парламенту членів сім’ї крупного землевласника в обмін на грошову допомогу й 

заступництво. У 1832 р. вони дізналися, що їх містечко втратило право посилати 

депутатів до парламенту. Мер міста звернувся за роз’ясненням до адвоката. Що міг 

пояснити адвокат з приводу вилучення міста з виборів до парламенту? 

7. До адвоката звернувся Браун – кваліфікований робітник однієї з фабрик. Він 

висловив подив тим, що він заробляє 40 шилінгів на тиждень (96 фунтів стерлінгів 

на рік) і винаймає для своєї сім’ї квартиру, у той самий час його сусід Робінс – 

дрібний торговець, чий дохід складає не більше 10 фунтів стерлінгів на рік, 

включений до списку виборців. Прокоментуйте ситуацію. Які пояснення дав 

адвокат Брауну? 

8. Том Джонсон, 30 років, постійно проживає в Лондоні, орендує квартиру на 

протязі двох років. Плата за житло складає 25 фунтів стерлінгів у рік. У 1870 р. 

Джонсону було відмовлено в участі у виборах до парламенту. Не погодившись з 



рішенням виборчкому, Джонсон звернувся до суду. Прокоментуйте ситуацію. Яким 

буде рішення суду? 

9. Власниця десятиквартирного житлового будинку в Бірмінгемі міс Грейс 

звернулася у 1921 р. до адвоката з питанням чому вона, яка має 500 фунтів річного 

доходу, не має права голосу, а її старша сестра, 36 років, чоловік якої отримує дохід 

не більше 15 фунтів на рік, має право голосу. Прокоментуйте ситуацію. Яку 

відповідь міг дати адвокат? 

10. Починаючи з XIII ст. жителі селища Гемпшер, поблизу Йорка, обирали до 

парламенту представників знатної родини Діспенсерів, які проживали по сусідству. 

Діспенсери надавали допомогу й заступництво селищу. Після 1832 р. право вибору 

до парламенту жителі втратили. Чому? Прокоментуйте ситуацію. 

11. У 1834 р. житель Бірмінгема Джон Уокер звернувся до адвоката за 

поясненням – на якій підставі право голосу на виборах має орендар житлового 

будинку Хогінс, хоча його дохід складає 15 фунтів на рік, коли він Уокер, заробляє 

170 фунтів, а голосу не має. Яке пояснення міг дати адвокат? Прокоментуйте 

ситуацію. 

12. Сер Вільямс Мальтраверс, будучи шерифом графства Норфолк, 14 квітня 

1684 р. арештував Джона Гарсона, підозрюваного в крадіжці коней. Які дії шерифа 

мають бути, щоб не порушити акт 1679 р.? Прокоментуйте ситуацію. 

13. У лютому 1792 р. мешканець Орле Богарне, який знаходиться на службі в 

графа Мірабо, звернувся до адвоката з питанням – чому він сплачує прямий податок 

рівний 20 робочим дням, не має голосу, тоді як його кузен Планшет, сплачує 

податок зі свого заробітку рівний 3 робочим дням, є активним виборцем. Що 

відповів адвокат? Прокоментуйте ситуацію. 

14. Джека Шейда звинувачують у дрібній крадіжці. Суддя прийняв рішення про 

його затримання. Після п’яти місяців Шейд написав прохання на ім’я лорда-

канцлера про надання йому Хабеас корпус акт. Але отримав відмову. До лорда-

канцлер звернулася дружина Джека Шейда, яка і доставила Хабеас корпус акт до 

в’язниці. Через місяць Шейд був доставлений до лорда-канцлера для з’ясування 

законності його затримання. Які порушення були допущені за Хабеас корпус актом 

1679 р.? Прокоментуйте ситуацію. 

15. Звільнений під заставу й поручительство наказом лорда-канцлера, Гардінг 

був знову арештований владою графства за тим же звинуваченням. Гардінг 

спробував ще раз отримати Хабеас корпус акт у лорда-канцлера. Але суддя залишив 

його прохання без уваги, посилаючись на вакаційний час. Прокоментуйте ситуацію 

 

 

Тема 18. Держава і право Франції Нового часу 

 

Джерела: Французький цивільний кодекс 



1. 19-річний Анрі успадкував 100 тис. франків, вирішив здійснити довготривалу 

подорож до Африки. Вважаючи подорож небезпечною, перед від’їздом склав 

заповіт, передавши право на управління майном на суму в 50 тис. франків своєму 

другові. Родичі Анрі звернулися до суду з вимогою визнати заповіт недійсним. 

Прокоментуйте ситуацію. Яким буде рішення суду щодо цієї справи? 

2. Престарілий батько подарував власне майно своїм дітям. Через рік 

дарувальник звернувся до суду з проханням скасувати договір-дарування, 

мотивуючи це тим, що діти, одержавши майно, відмовили батькові в опікунстві. 

Прокоментуйте ситуацію. Чи правомірні вимоги батька? 

3. Французький громадянин Жупен, багато років прожив в Алжирі, вирішив 

продати успадкований ним будинок у Франції. За 30 тис. франків будинок був 

проданий своєму давньому знайомому. Однак незабаром з’ясувалося, що ринкова 

ціна будинку удвічі вища. Жупен звернувся до суду з проханням визнати договір 

недійсним, як явно збитковий. Прокоментуйте ситуацію. Чи має право суд прийняти 

цю справу? Яке рішення може бути? 

4. Їдучи за кордон, Віанжо передав Сендерею на зберігання рояль. По-

вернувшись до Франції після 10-річної відсутності, зажадав від Сендерея 

повернення рояля. Останній відмовився виконати вимогу, мотивуючи це тим, що 

став власником рояля за давністю володіння. Хто правий у цій суперечці? 

5. У шлюбному договорі подружжя Дуарантьє, оформленому в належній формі 

перед одруженням, установлено подільність майна. Керуючись цим, дружина 

подарувала будинок, який належав їй, своїй далекій родичці. Чоловік звернувся до 

суду з вимогою визнати договір-дарування неправомірним. Прокоментуйте 

ситуацію. Яке буде рішення суду? 

6. Власник земельної ділянки Ліон найняв Нантеля скопати сад. Обкопуючи 

дерева, Нантель знайшов скарб. Кому має належати скарб: власнику земельної 

ділянки чи тому, хто його знайшов? Прокоментуйте ситуацію. 

7. Альфред, 23 роки, одружився з Етені. Вінчання відбулося в церкві св. Терези 

14 березня 1818 р., а потім шлюб було зареєстровано в мерії. 17 березня 1818 р. 

батько Альфреда Рожер подав позов про визнання цього шлюбу недійсним, оскільки 

він був проти вибору сина. У свою чергу, Альфред послався на те, що він одружився 

за згодою своєї матері Марі. Прокоментуйте ситуацію. Яким буде рішення суду? 

8. Анрі 17 жовтня 1817 р. продав ділянку землі у 80 акрів, що є частиною посагу 

його дружини Марі. Батьки Марі звернулися до суду з позовом про заперечення 

права Анрі продавати ділянку землі без згоди дружини Марі. Прокоментуйте 

ситуацію. Яким має бути рішення суду? 

9. Марі стала свідком злочину, у зв’язку із чим її викликали до суду для 

свідчення. Але чоловік заборонив їй виступати в суді. Прокоментуйте ситуацію. Чи 

правомірні дії чоловіка Марі? 



10. 19-річний П’єр систематично грав у карти й програвав надто великі суми 

грошей. Батько звернувся за допомогою до поліції. Прокоментуйте ситуацію. Про 

що міг просити батько в поліційному відділку? 

11. 22-річна Ізабель і 24-річний Моріс бажали укласти шлюб. Однак батьки були 

проти. Прокоментуйте ситуацію. Чи можуть Моріс та Ізабель укласти шлюб без 

згоди батьків? 

12. У середині XIX ст. у Франції вдова купця взяла новий шлюб, обумовивши 

подільність майна. У новому шлюбі, вдова змушена відповідати за збитки, пов’язані 

з її торговою діяльністю на паризькому овочевому ринку. Хто має бути відповідачем 

у цій ситуації? Прокоментуйте ситуацію. Хто нестиме відповідальність за позовом, 

якщо він буде визнаний судом обґрунтованим? 

13. Філіп де Норбон, батько двох дітей Валентини й Валері, власник цінного 

зібрання гравюр, що оцінюється у 60 тис. франків, 20 серпня 1850 р. подарував 

Марселю де Труа декілька рідкісних гравюр з колекції вартістю 30 тис. франків. 

Свій учинок Філіп де Норбон мотивував тим, що в усьому світі цінність цих гравюр 

знає лише Марсель де Труа. Валері та Валентина де Норбон звернулися до суду з 

позовом про скасування цього дарування, мотивуючи це тим, що гравюри є 

власністю їх сім’ї. Прокоментуйте ситуацію. Як вирішити цей казус за ФЦК? 

14. Після смерті Люсі Клеман 3 вересня 1828 р. залишився заповіт, в якому вона, 

всупереч волі свого чоловіка Шарля Клемана, залишила своєму позашлюбному сину 

П’єру Базе в спадок своє майно. Прокоментуйте ситуацію. Чи правомірний цей 

заповіт? 

15. Рене Монтуа в жовтні 1879 р. взяв шлюб з Кларетою Омфі. Але батько Рене 

Монтуа подав позов до суду про визнання шлюбу недійсним. Прокоментуйте 

ситуацію. Які аргументи навів батько для обґрунтування своїх претензій? 

16. П’єр Леру в 1880 р. одружився з Регіною Міллер. Після декількох років 

шлюбного життя, які характеризувалися непристойною поведінкою чоловіка, Регіна 

Міллер стала вимагати розлучення й виплати моральної та матеріальної шкоди за 

роки шлюбного життя. Вимоги дружини П’єр Леру відхилив. Прокоментуйте 

ситуацію. Як вирішити спір за ФЦК? 

17. Жан Лур’є залишив заповіт, за яким його сини Максим і Анрі отримували по 

50 тис. франків, а П’єр – 80 тис. франків. Обґрунтовувалося це тим, що: П’єр – 

старший син, улюблений, одружений і має дітей. П’єр не зміг перенести смерть 

батька й помер від серцевого нападу в той самий день. Ознайомившись із заповітом, 

Максим та Анрі відмовилися визнавати будь-які спадкові права за онуками Жана 

Лур’є. Прокоментуйте ситуацію. Як вирішити спір? 

18. Дені Русель опинився в складних фінансових обставинах. Він терміново 

продав Франсуа Лану ділянку землі за 1 тис. франків, у той час як реальна ціна – 2,1 

тис. франків. Прокоментуйте ситуацію. Чи може Русель вимагати визнання договору 

недійсним? 



19. 5 лютого 1893 р. Превер купив у Верне яблуневий сад. У серпні, коли 

почалося збирання врожаю, Верне почав вимагати від Преве передати йому врожай, 

або компенсувати його вартість. Верне мотивував це тим, що договір купівлі-

продажу передбачав відчуження лише коріння фруктових дерев, а не плодів. Преве 

відмовився передавати врожай чи компенсувати його вартість, посилаючись на те, 

що він купив сад разом із плодами. Прокоментуйте ситуацію. Яке рішення ухвалить 

суд? 

20. Марі Лебран, дізнавшись про зв’язки чоловіка з актрисою, виїхала з будинку 

й оселилася тимчасово у своєї подруги Софі Сезан. На знак подяки за підтримку її в 

складні часи, подарувала подрузі коштовну каблучку, яку вона отримала від своєї 

бабусі ще в дитинстві. А згодом, Марі Лебран стала наполягати на розлученні. 

Чоловік відмовився від розлучення й звернувся до суду. У позові він вимагає від 

дружини: а) негайно повернутися до будинку, в якому він проживає, б) повернути 

коштовну каблучку, подаровану Софі Сезан; в) анулювати заповіт, складений 

дружиною. Прокоментуйте ситуацію. Прокоментуйте ситуацію. Як вирішити справу 

за Французьким цивільним кодексом 1804 р.? 

21. Маючи неприязні стосунки зі своїми дорослими синами Т’єром і Луї, вдова 

купця Франсуаза Шерпантьє склала новий заповіт, в якому оголосила єдиним 

спадкоємцем свого позашлюбного сина Жака. Після смерті матері, оголошений 

заповіт, Т’єр і Луї оскаржили в суді. Прокоментуйте ситуацію. Яке рішення прийме 

суд за Французьким цивільним кодексом 1804р.? 

22. Густав Плісоньє вирішив прикрасити свій маєток цінним зібранням картин. 

Улітку 1804 р. у антиквара Вато було придбано колекцію картин. З часом, за 

оцінкою спеціалістів, з’ясувалося, що цінність картин у тричі менше. 

Прокоментуйте ситуацію. Яке рішення прийме суд за Французьким цивільним 

кодексом 1804 р.? 

23. У 1807 р. мешканець Ліона Рамон надав Мілу в пожиттєвий узуфрукт 

житлову кімнату у своєму будинку, яка мала окремий вихід. Після смерті Рамона, 

його син, успадкувавши будинок, мав наміри зробити з цієї кімнати прохідну, 

запропонував Мілу звільнити її. Міл не погодився і звернувся до суду з позовом. 

Прокоментуйте ситуацію. Яке рішення має прийняти суд за Французьким цивільним 

кодексом 1804 р.? 

24. Ногаре у 1807 р. уклав шлюб з Катрін. Через три роки сумісного проживання 

Ногаре подав на розлучення й відмовою про подальше утримання Катрін і їх 

дитини, народженої у 1809 р. Прокоментуйте ситуацію. Яке рішення має прийняти 

суд за Французьким цивільним кодексом 1804р.? 

25. У 1830 р. Гранде випадковим пострілом з пістолету знищив цінну вазу з 

китайського фарфору в будинку Дебре, який звернувся з позовом до суду. 

Прокоментуйте ситуацію. Яке рішення має прийняти суд за Французьким цивільним 

кодексом 1804 р.? 



26. Французькі громадяни Шарль Потьє й Жак Арно уклали договір, предметом 

– купівля Арном за 150 тисяч франків будинку, парку, винограднику, господарських 

будівель у Потьє. За угодою Потьє мав 10 діб, для звільнення будинку. Після 10 діб 

Арно прибув до нового помешкання й виявив, що Потьє вивіз з будинку всі меблі, з 

парку скульптури, які його прикрашали, внутрішні двері з цінних порід дерева, два 

коня, 12 корів молочної породи, а також урожай винограду. Арно звернувся до суду 

з позовом про крадіжку його майна. Чи правомірні дії Потьє? Прокоментуйте 

ситуацію. Як вирішити справу за цивільним кодексом Франції? 

Джерела: Кримінальний кодекс Франції 1810 р., Кримінально-процесуальний 

кодекс Франції 1808 р. 

1. Марі Лебран дізналася, що її чоловік Леон має позашлюбні стосунки з іншою 

жінкою, з якою зустрічаються в готелі Жорж. Марі вирішила помститися чоловіку й 

вступила в статеві стосунки з іншим чоловіком. Вагітність вирішила перервати 

абортом. Для цього дала хабар чиновнику з медичного управління, який допоміг 

знайти лікаря для операції. Продовжуючи стосунки зі своїм коханцем, дала привід 

підозри своєму чоловіку в шлюбній невірності. Одного разу чоловік став свідком 

перебування коханця в їхньому власному будинку після чого не втримавшись, 

застрелив його з пістолету, а дружині Марі Лебран наніс легкі тілесні ушкодження. 

Прокоментуйте ситуацію. Які злочини були скоєні учасниками цих подій за 

Французьким кримінальним кодексом 1810 р. 

2. Два невідомих чоловіки на підпитку вчинили спробу гвалтування Марі 

Лебран, яка через хвилювання й хворе серце померла. Прокоментуйте ситуацію. 

Якому покаранню заслуговують за Французьким кримінальним кодексом 1810 р. 

3. До суду були направлені дві справи. За першої – раніше судимий Марсел, 

якого поліція підозрює в грабежі, за другої – Керлінг, якого поліція затримала за 

крадіжку речей з приватної оселі пошкодженням дверей. Прокоментуйте ситуацію. 

Яке рішення суду за Французьким кримінальним кодексом 1810 р. 

4. В одному з французьких департаментів перед судом постали двоє безробітних, 

які, розбивши вітрину магазину, забрали виставковий хліб. Проведений обшук 

виявив у одного з них мисливського ножа. Прокоментуйте ситуацію. Яке покарання 

очікує на них за Французьким кримінальним кодексом 1810 р. 

5. Бореті у 1812 р. затриманий за спробу крадіжки. На першій зустрічі з 

адвокатом він просив роз’яснити, що його може очікувати за Французьким 

кримінальним кодексом 1810 р. Прокоментуйте ситуацію. Яку відповідь міг дати 

адвокат? 

6. Маркел прогулювався набережною Сени, невдало послизнувся й випадковим 

помахом руки з парасолькою вдарив нею свого сина. За розірваної сонної артерії той 

помер. Суд присяжних визнав Маркела винуватим на підставі ст. 13 і 302. КК 

Франції 1810 р. Прокуратура оскаржила рішення. Прокоментуйте ситуацію. 



7. Уночі голодний 14-річний Сімон заліз у вікно кондитерської й скоїв спробу 

крадіжки чотирьох хлібців. Намагаючись, втекти, підліток зачепив шафу, яка впала 

й нанесла тілесні ушкодження господарю кондитерської. Сімон був осуджений на 2 

роки. Прокоментуйте ситуацію. Чи правильне рішення за Французьким 

кримінальним кодексом 1810 р.? 

8. Чоботар Буаносьє через поганий настрій часто допускав фізичне насилля до 

своєї дружини. Одного разу його 20-річний син за спробу батька вдарити матір 

перехопив його руку і зламав. Буаносье поскаржився в поліції і зажадав арешту 

свого сина. Прокоментуйте ситуацію. Яке рішення можна прийняти відповідно до за 

Французьким кримінальним кодексом 1810 р.? 

9. Леон і Марі у 1884 р. уклали шлюб, який виявився недовговічним. Режим 

роздільного майна встановлений за шлюбним контрактом став приводом постійних 

конфліктів. Марі отримвували немотивовані відмови від чоловіка в придбані 

необхідних їй речей. Сварки з чоловіком змусили Марі завести коханця, а згодом 

порушити справу про розлучення. Але за контрактом у випадку розлучення вона 

могла отримати лише 25 тисяч франків, а у випадку розлучення через перелюбство 

чоловіка 40 тисяч франків. Марі з коханцем вирішили знайти докази перелюбства 

чоловіка Марі. Для цього запросили сторонню жінку, яка мала переконливо зіграти 

роль коханки чоловіка Марі, що й було зроблено. Прокоментуйте ситуацію. Як суд 

вирішить справу за Французьким кримінальним кодексом 1810 р. 

10. Жак Фуа, особа без постійного місця проживання, професійно займався 

жебрацтвом. Префект поліції маючи особисту неприязнь до подібних осіб, віддав 

наказ про його арешт. Через 26 годин після арешту, суддя встанови, що дії 

рецидивіста Жака Фуа є злочином і передав матеріали справи до прокурора для 

провадження в обвинувальній камері. Прокоментуйте ситуацію. Чи дотримані були 

процесуальні норми. На яке покарання за Французьким кримінальним кодексом 

1810 р. 

Тема 19. Держава і право Німеччини Нового часу 

Джерела: Цивільне уложення Німецької імперії 

1. Помічник механіка цукрового заводу Шмідт 14 червня 1907 р. одружився з 

Ельзою. Під час судового процесу про визнання цього шлюбу недійсним, що 

розпочав Ганс Шмідт (батько), відповідач навів такі аргументи: а) має самостійний 

заробіток; б) його мати Матильда Шмідт дала згоду на цей шлюб; в) оскільки мало 

місце церковне вінчання, світська влада вже не може розірвати “священний союз 

двох сердець”. Прокоментуйте ситуацію. Яке рішення ухвалить суд? 

2. Гергард протягом 1903 р. дав одному зі своїх друзів Кампгаузену в piзний час 

20 книг із бібліотеки батька. Кампгаузен не лише не повернув книги, але й продав їх 

за 125 марок букіністу Айзерсу. Гергард, бажаючи приховати цей учинок, викупив 

книги батька за власні назбирані кошти. Однак Гергарт-старший про все дізнався й 

звернувся до букініста з вимогою повернути кошти сина за книги. Але Айзерс 



відмовився виконувати цю вимогу. Прокоментуйте ситуацію. Чи правомірна вимога 

Гергарта-старшого? 

3. Управитель майном князя Форстенберга Фрідріх Глобе винайняв батраків для 

прополювання бурякових плантацій. До роботи мали стати 1 серпня 1907 р. Однак 

весь перший тиждень йшла злива, яка спричинила зупинення сільськогосподарських 

робіт. При нарахуванні виплат батракам, управитель відмовився виплачувати за дні, 

що припали на зливу з 1 по 7 серпня, пославшись на те, що в цей час батраки могли 

працювати на інших роботах. Але останні не погодилися з таким рішенням, 

заявивши, що вони наймалися для прополювання бурякових плантацій. 

Прокоментуйте ситуацію. Яке рішення ухвалить суд ? 

4. 13 травня 1905 р. померла Самуель Лівенсон, яка залишила після себе 

спадкоємницю Маргариту Лівенсон. Одночасно свої претензії на спадок висунув 

Карл Лівенсон – син сестри Самуель Лівенсон Рози Лівенсон. Маргарита Лівенсон 

відмовилася визнати за Карлом будь-які претензії на спадок. Прокоментуйте 

ситуацію. Яке рішення ухвалить суд? 

5. 17 вересня 1908 р. Альфред Шварц уклав договір купівлі-продажу партії 

пшеничного борошна. Але вирішив відмовитися від виконання цього договору, 

пославшись на § 626 і 627 ГЦУ. Прокоментуйте ситуацію. Чи правомірні його дії за 

ГЦУ? 

6. Франц Гауптман уклав договір найму у фільварку барона фон Ростенхаузена й 

почав працювати сільськогосподарським робітником. За умовами договору оплата 

встановлювалася потижнева. Через деякий час Гауптман висловив скаргу з приводу 

незадовільного харчування. Управитель Карл Рігерт, посилаючись на § 621 ГЦУ 

1896 р., звільнив його з роботи. Гауптман звернувся до суду з позовом. Барон фон 

Ростенхаузен (через свого адвоката) виправдав дії управителя, згідно з § 626 ГЦУ. 

Прокоментуйте ситуацію. Як вирішить суд цю суперечку? 

7. 14 березня 1903 р. дружина Ганса Верніке Луїза, на щорічному ярмарку 

купила в кредит 300 кг борошна, 100 кг гороху. Коли бакалійник Фрідріх Шмідт 

пред’явив рахунки, Ганс Верніке відмовився їх сплачувати, пославшись на те, що 

він не давав дружині повноважень закуповувати ці продукти. Прокоментуйте 

ситуацію. Як вирішити цю суперечку? 

8. Наймач найняв робітника на роботу на умовах, гірших зазвичай. Договір було 

укладено належним чином. Чи може наймач розторгнути договір за власною 

ініціативою. Прокоментуйте ситуацію. Як вирішить суд за Германським цивільним 

уложенням. 

9. У Німеччині на початку XX ст. хімічний концерн побудував завод, без 

необхідних очисних споруд. Скидання стічних вод призвело до зниження 

врожайності на сусідніх земельних ділянках. Власники землі звернулися з позовом 

до суду. Прокоментуйте ситуацію. Як рішення може прийняти суд за Германським 

цивільним уложенням. 



10. Адвокати крупного підприємства заявили в суді, що викиди підприємства не 

вплинули не врожайність землі на основі висновків їх лабораторії. Лабораторні 

висновки засвідчили, що власники землі по своїй волі використовували воду для 

поливу зі ставка в яку завод періодично скидав залишки води від свого виробництва. 

Прокоментуйте ситуацію. Яке буде рішення суду за Германським цивільним 

уложенням. 

11. Група робітників одного з цехів звернулися до директорату концерну про 

необхідність проведення захисних робіт у приміщенні їх цеху й унеможливити 

проникнення шкідливих парів із сусіднього цеху. Робітники були звільнені. Останні 

звернулися до суду з позовом про незаконність їх звільнення. Прокоментуйте 

ситуацію. Яке буде рішення суду Германським цивільним уложенням. 

12. Юлій купив масивний срібний секретер видатного майстра Філоні. Через 

деякий час з’ясувалося, що секретер усього лише викладений срібними пластинами 

роботи Філоні. Юлій звернувся до продавця розірвати договір купівлі-продажу й 

повернення грошей. Продавець відмовився від повернення всіх грошей і 

запропонував компенсувати різницю між вартістю секретера Філоні й підробку з 

використанням деталей від Філоні. Прокоментуйте ситуацію. Яке рішення може 

прийняти суд Германським цивільним уложенням. 

13. На початку XX ст. німецький підприємець Отто Брандт передчасно помер, не 

залишивши заповіту. У нього залишилися батьки, дружина, донька, син, внук від 

живого сина, внук від сина, що помер. Прокоментуйте ситуацію. Хто з названих осіб 

має право на відкрите спадкове майно й в яких долях за Германським цивільним 

уложенням. 

14. У 1907 р. у мешканки Кельна Катрін Гес, яка не мала зареєстрованого 

шлюбу, народилася дитина. Катрін звернулася до адвоката Гельмута Шмейера 

пояснити її права й права її дитини. Прокоментуйте ситуацію. Яку відповідь міг 

дати адвокат за Германським цивільним уложенням. 

15. Марта Шмідт із Гамбургу найнялася на роботу покоївкою до баронеси фон 

Шварцкомпф, домовившись про тижневу оплату в сумі 20 марок з 1 березня 1903 р. 

Не задоволена умовами виконання своїх зобов’язань, Марта Шмідт заявила, що вона 

більше не працює й з наступного дня на роботу не виходить. Прокоментуйте 

ситуацію. Чи правомірні дії Марти згідно норм Германським цивільним уложенням. 

16. Зазвичай восени Фріц спалював пожовкле листя у своєму саду. Сусід Ганс 

подав позов до суду про заборону спалювати листя Фріцу, посилаючись на ст. 905 

ГЦУ. Прокоментуйте ситуацію. Як вирішить суд за Германським цивільним 

уложенням. 

17. Земельна ділянка Ганса знаходилася поблизу аеродрому під Дюссельдорфом. 

Ганс зажадав від адміністрації аеродрому грошової компенсації за незручності які 

він вимушений терпіти від роботи аеродрому у своєму будинку. Аргументував тим, 

що літаки під час зльоту чи приземлення порушують його спокій на його приватній 



території. Прокоментуйте ситуацію. Яке рішення прийме суд за Германським 

цивільним уложенням. 

18. Орендар Хоффман заявив власнику житла про дострокове розірвання 

договору оренди, посилаючись на те, що орендоване ним житло непридатне для 

проживання. Власник помешкання відмовився від пропозиції на тій підставі, що 

орендар був проінформований про умови житла, яке той винаймає. Прокоментуйте 

ситуацію. Яке має бути рішення суду за Германським цивільним уложенням. 

19. Фабрикант Гунтер і робітник Фрідріх уклали договір найму з виплатою 

заробітної плати в сумі 15 марок. У ході виконання трудових обов’язків, Фрідріх 

відмовився від виконання деяких з них, посилаючись на те, що вони не входять до 

компетенції його фаху. Адміністрація при виплаті заробітної плати вирахувала 3 

марки. Робітник звернувся до суду з позовом про неправомірність рішення 

адміністрації. Аргументував, що він виконує ту роботу, яка передбачена умовами 

договору. Прокоментуйте ситуацію. Як вирішити справу за Германським цивільним 

уложенням. 

20. Лена Майер звернулася до суду з позовом про розірвання шлюбу, 

пославшись на те, що вони з чоловіком однакової думки необхідності розлучення. 

Прокоментуйте ситуацію. Яке рішення прийме суд за Германським цивільним 

уложенням. 

21. На момент укладення шлюбу Гельга Ландрут була власницею будинку й 

присадибної ділянки, вітряного млина, дорогоцінних прикрас. Її чоловік, маючи 

проблеми з фінансами, прийняв рішення про продаж дорогоцінних прикрас і млина 

для покриття боргу. Гельга звернулася до суду з позовом про скасування договору 

купівлі продажу її майна чоловіком. Прокоментуйте ситуацію. Яке рішення прийме 

суд за Германським цивільним уложенням. 

 


