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ПРАКТИ×НА РОÁОТА ¹ 1
ТЕМÀ. Óòâерäæеííÿ ïриíöиï³â ãрîмаäÿíсüкîãî р³âíîïраâ’ÿ: â³ä «Äекëараö³¿ ïраâ
ëþäиíи ³ ãрîмаäÿíиíа» äî «Öиâ³ëüíîãî кîäексу» Наïîëеîíа
Меòа: порівняти «Декларацію прав людини і громадянина» та «Öивільний
кодекс» і з’ясувати, як ці документи вплинули на подальший розвиток
держави й права; формувати практичні навички роботи з історичними
джерелами, розвивати уміння їх аналізувати, робити порівняння, узагальнення й висновки, а також формувати навички самостійної роботи з
навчальними матеріалами; виховувати інтерес до історії.
ÕІÄ РОÁОТÈ
 Öе ïîòр³áíî çíаòи!
 «Декларація прав людини і громадянина» — програмний документ Ôранцузької революції, прийнятий 26 серпня 1789 року Установчими зборами. Ïоходить від філософських та політичних течій
просвітництва (Æан-Æак Руссо, Монтеск’є, Дені Дідро, Джон Ëокк). За змістом можна виділити
дві основні групи питань, ùо порушується в документі.
• засади організації держави (суверенітет французької нації, поділ влади на три гілки (за моделлю Монтеск’є);
• свобода та громадянські права (свобода слова та релігії, право власності;
• безпека, протидія всім формам гноблення, рівність перед законом і судом;
• особиста недоторканність, рівний доступ до влади і посад.
 «Öивільний кодекс» Наполеона — збірник законів та цивільно-правових норм, введених у
Ôранції у 1804 році Наполеоном Бонапартом. Öе була перша спроба кодифікації французького
права, ùо відбулася після повалення Старого режиму внаслідок Великої французької революції.
Кодекс складався з трьох книг (кожна з яких була розділена на титули): Ïерша книга «Ïро
особи», Друга — «Ïро майно і його різновиди», Третя — «Ïро різні способи, якими набувається
власність». Велика увага в кодексі приділяється праву власності; чи не вперше виокремлюються
різні види власності: приватна, державна і комунальна; чільне місце у документі посідають
статті, ùо стосуються сімейного та спадкового права.
Çаâäаííÿ 1. Äаéòе âиçíачеííÿ ïîíÿòü:
Демократія — _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ïрава людини — ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Рівноправність — ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Кодекс — _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Кодифікація — ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Çаâäаííÿ 2. Ïрîаíаë³çуéòе äîкумеíò.
«Äекëараö³ÿ ïраâ ëþäиíи ³ ãрîмаäÿíиíа» 1789 рîку.
Ст. 1
Ëюди народжуються і залишаються вільними і рівними у правах. Суспільні відмінності можуть ´рунтуватися лише на загальній користі.
Ст. 2
Метою будь-якого політичного об’єднання є збереження природних і невід’ємних прав людини. Такими є свобода, власність, безпека і спротив пригнобленню.
Ст. 3
Увесь суверенітет належить нації. Æодна установа, жодна особа не може здійснювати влади,
яка не виходить явно від нації.
Ст.4
Свобода полягає у можливості робити все, ùо не шкодить іншому: таким чином права кожної
людини не мають меж, за винятком тих, які забезпечують іншим членам суспільства користування такими самими правами. Öі обмеження можуть бути визначені тільки законом.
Ст. 5
Закон може забороняти лише дії, шкідливі для суспільства. Усе, ùо не заборонено законом,
те дозволено, і ніхто не може бути примушений робити те, ùо не передбачено законом.
Ст. 6
Закон є виразом загальної волі. Усі громадяни мають право брати участь особисто або через
своїх представників у його створенні. Він має бути однаковим для усіх, захиùає він чи карає.
Усі громадяни рівні перед ним і тому мають у рівній мірі доступ до всіх посад, місць і занять, відповідно до їх здібностей і без будь-яких розрізнень, крім тих, ùо обумовлені їхніми
чеснотами і талантами.
Ст. 7
Ніхто не може бути обвинувачений, затриманий або ув’язнений інакше, як у випадках, визначених законом, і у встановленому ним порядку. Той, хто домагається, віддає, виконує або
примушує виконувати свавільні накази, підлягає покаранню, але кожен громадянин, викликаний або затриманий відповідно до закону, мусить негайно коритися: він робить себе
винним, якùо чинить опір.
Ст. 8
Закон встановлює лише ті покарання, які безумовно й очевидно необхідні; ніхто не може бути
покараний інакше, ніж на підставі закону, ухваленого та оприлюдненого до скоєння злочину,
і правомірно застосованого.
Ст. 9
Кожна людина є невинуватою, доки її не визнано винною, тому у разі необхідності затримання
будь-яка надмірна суворість при його здійсненні повинна каратися жорстокими репресіям з
боку закону.
Ст. 10
Ніхто не може переслідуватися за свої погляди, навіть релігійні, якùо їхнє вираження не
порушує громадського порядку, встановленого законом.
Ст. 11
Вільне вираження думок і поглядів є одним із найбільш дорогоцінних прав людини, тому
кожен громадянин може вільно висловлюватись, писати і друкуватися, але відповідати за
зловживання цією свободою у випадках, встановлених законом.
Ст. 12
Ïрава людини і громадянина мають гарантуватися спільною силою; тому ця сила встановлюється в інтересах усіх, а не в інтересах тих, кому вона довірена.
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Ст. 13
Для підтримки спільної сили і на адміністративні витрати необхідним є загальний внесок. Він
повинен бути рівномірно розподілений між усіма громадянами пропорційно до їхніх статків.
Ст. 14
Всі громадяни мають право особисто через своїх представників визначати необхідність громадських податків, вільно на них погоджуватися, стежити за їх уживанням, установлювати
їх розмір, спосіб оподаткування, стягання і строк, на який вони встановлюються.
Ст. 15
Суспільство має право вимагати, аби кожен представник влади звітував про свою управлінську діяльність.
Ст. 16
Суспільство, у якому не забезпечуються гарантії прав та відсутній поділ влади, не має конституції.
Ст. 17
Оскільки власність є недоторканною і свяùенним правом, ніхто не може бути позбавлений
її інакше, ніж у разі очевидної, юридично встановленої суспільної необхідності і за умови
справедливого і попереднього відшкодування.
26 серпня 1789 р.
1) Назвіть статті «Декларації», які гарантують природні та невід’ємні права людини. ßке
історично-світоглядне під´рунтя виникнення цього документа?
______________________________________________________________________________
2) ßкі статті визначали порядок державного управління?
______________________________________________________________________________
3) ßкі статті визначали норми кримінально-процесуального права?
______________________________________________________________________________
Çаâäаííÿ 3. Ïрîаíаë³çуéòе äîкумеíò.
«Äекëараö³ÿ ïраâ ëþäиíи ³ ãрîмаäÿíиíа» 1789 р. Виòÿã
Ст. 17.
Оскільки власність є недоторканною і свяùенним правом, ніхто не може бути позбавлений
її інакше, ніж у разі очевидної, юридично встановленої суспільної необхідності і за умови
справедливого і попереднього відшкодування.
«Öиâ³ëüíиé кîäекс» 1804 р. Виòÿãи.
Ст. 544. Власність є правом користуватися та розпоряджатися речами найбільш абсолютним
чином, ùоб користування не було таким, яке заборонене законом і регламентом.
Ст. 545. Ніхто не може бути примушений до того, ùоб позбутися своєї власності, якùо це не
робиться через суспільну користь і за справедливе попереднє відшкодування».
1) У чому полягав прогресивний характер поданих виùе статей? Ïорівняйте статті про власність
у двох документах. Чим вони відрізняються?
______________________________________________________________________________
2) ßк ці новації у законодавстві вплинули на подальший розвиток суспільства й економіки
у європейських країнах?
______________________________________________________________________________

5

3) Ùо, на вашу думку, розуміється під суспільною корисністю?
______________________________________________________________________________
Çаâäаííÿ 4. Ïрîаíаë³çуéòе äîкумеíòи
Ст. 25.
Через цивільну смерть засуджений втрачає власність на все майно, яким він володів; після
нього відкривається спадок на користь його законних спадкоємців, до яких його майно переходить тим же способом, начебто він помер природним чином і без заповіту. Він не може
більше ні отримувати спадку, ні передавати, в порядку спадкоємства, майна, якого він набуває згодом. Він не може ні розпоряджатися своїм майном, цілком або частково, як шляхом
дарування між живими, так і шляхом заповіту, ні отримувати майна на цих підставах, окрім
як для проживання. Він не може бути призначений опікуном, ні брати участь у діях, ùо належать до опіки. Він не може бути свідком при здійсненні урочистих або засвідчених актів,
ні бути допуùеним до свідчення у суді.
1) Ùо таке «цивільна смерть»?
______________________________________________________________________________
2) ßкі обмеження прав могли накладатися на громадянина?
______________________________________________________________________________
3) Чи було це відступом від «Декларації прав людини і громадянина»? Об´рунтуйте свою думку
_____________________________________________________________________________ .
4) ßк держава могла використовувати подану статтю у своїх цілях?
______________________________________________________________________________
Ст. 1428. Чоловікові належить управління всім особистим майном дружини. Він один може
здійснювати всі рухомі і власницькі позови, які належать дружині. Він не може відчужувати
особистої нерухомості дружини без її згоди»
1) Чи було згідно з Öивільним кодексом становиùе жінки рівним зі становиùем чоловіка?
______________________________________________________________________________
2) У чому полягає прогресивність цієї статті?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
* Ст. 546. Власність на річ як рухому, так і нерухому дає право на все, ùо ця річ виробляє, і на
те, ùо природно або штучно з’єднується з цією річчю в якості належності. Öе право називається
«правом приєднання».
1) ßкі переваги надавало «право приєднання» для громадянина порівняно з попередньою
епохою?
______________________________________________________________________________
Висíîâки. (Ó висновках порівняéте «Деклараці¿ прав лþдини і громадянина» та «Öивільниé кодекс»,
вкажіть значення цих документів для подальøого розвитку суспільства.)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
* Завдання з підвиùеним рівнем складності
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