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ДЖЕРЕЛА�З�ІСТОРІЇ�СТАНОВЛЕННЯ�ТА�РОЗВИТКУ�ІНСТИТУТУ�ПОКАРАННЯ��
В�ДЕРЖАВАХ�СТАРОДАВНЬОГО�СХОДУ:�ІСТОРИКО-ПРАВОВА�ХАРАКТЕРИСТИКА�

Аналізуючи�джерела�з� історії� становлення�та�розвитку� інституту�покарання�в�державах�Стародавнього�Сходу�
звертає�на�себе�увагу�їх�різноманітність�як�за�своєї�формою,�так�і�за�рівнем�інформативності.�Також�потрібно�зважити�
на�те,�що�не�всі�пам’ятки�права�тієї�доби�дійшли�до�сучасних�дослідників.�Так,�наприклад,�до�наших�часів�не�зберіглося�
жодного� цілісного� зводу� законів� Стародавнього� Єгипту,� який� би� дозволив� вивчити� становлення� та� розвиток�
кримінального�права�цієї�держави.�

Традиційно�джерелом� давньоєгипетського� права�вважають� звичаї,� які� тісно� пов’язані� з�релігією� та�міфами.�У�
давньоєгипетських�джерелах�можна�зустріти�описання�різних�юридичних�символів�і�правових�процедур.�Так,�зокрема,�
саме� в� Єгипті� терези� богині� Маат� стали� символом� правосуддя� і� справедливості.� Кримінальне� право� і,� власне,�
покарання�мали�свої�особливості.�«Книга�Мертвих»�–�важливе�джерело�права�Стародавнього�Єгипту�–�описує�сорок�
два� найтяжчі� гріхи-злочини,� за� які� невідворотно� наступало� найсуворіше� покарання� [1].� Серед� перших� у� переліку�
визначались�злочини�проти�фараона,�держави�та�релігії.�В�іншому�джерелі�–�«Повчанні�Мерікара»�–�було�закладено�
деякі�загальні�принципи�й�основи�системи�покарань�[2;�3].�Серед�них�можна�виокремити�наступні�постулати:�не�варто�
карати� людину,� не� розібравшись;� страта� –� це� крайнє� та� жорстоке� покарання;� люди,� яким� вона� загрожує,� можуть�
використовуватися�в�іншому.�Краще�покарати�тілесно�чи�ув’язненням,�оскільки�це�збереже�життя�тим,�хто�в�подальшому�
може� сприяти� добробуту� країни� та� дітонародженню.� Водночас� повчання� містило� застереження:� якщо� є� загроза�
правителю,�то�організатора� заколоту,�всю�його�родину�та� прибічників�мають�убити.�Також� треба�викоренити� із� пам’яті�
народу� його� ім’я� [2,� с.�192–193].� Тобто,� крім� принципів� справедливості,� невідворотності� та� рівнозначності� покарання�
вчиненому�злочину,�у�«Повчанні�Мерікара»�йдеться�також�про�можливість�застосування�колективних�покарань.�

Як�уже�зазначалось,�тритисячолітня� історія�Стародавнього�Єгипту�не�залишила�єдиного�зводу�законів.�А�тому�
покарання� того� часу� дослідники� вивчають� із� інших� джерел:� матеріалів� судових� засідань;� текстів� клятв� учасників�
судового�процесу�–�свідків�та�звинувачених,�де�визначалося�покарання�в�разі�лжесвідчення;�царських�декретів,�указів�
та�охоронних�грамот,�які�надавались�храмам�[4–9].�

У� ранній� період� історії� Шумера� ще� не� було� писаного� права.� Судові� справи,� як� і� в� Єгипті,� вирішувались� за�
звичаєм� [10,� с.�123,124;� 11,� с.�200].� Перші� фрагменти� найдавнішого� зводу� законів,� які� дійшли� до� нашого� часу,�
відносяться� до� династій� Ісіна� (2023–1798� рр.� до� н.�е.)� і� Ларси� (2023–1961� рр.� до� н.�е.),� що� правили� одночасно.�
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Незважаючи� на� свою� уривчастість,� ці� фрагменти� дозволяють� нам� побачити� схожість� деяких� юридичних� норм� із�
відповідними� статтями� Законів� Хаммурапі� (1792–1750� рр.� до� н.�е.)� [12;� 13],� що� дає� нам� можливість� зробити�
обґрунтоване� припущення� про� існування� в� Шумері� таких� покарань,� як� штраф,� вигнання� з� дому� та� так� званого�
аналового�покарання�(віддати�раба�за�раба)�[14].�

Найбільш�змістовну�групу�джерел�становлять�законодавчі�пам’ятки�країн�Стародавнього�Сходу.�Серед�пам’яток�
права�держав�Давньосхідної�цивілізації� варто�назвати�Закони�Ур-Намму� (2112–2094�рр.�до�н.�е.)� родоначальника� III�
династії�Ура,�який�провів�судову� та�правову�реформи�в�«царстві�Шумера� і�Аккада»� [15];�Закони�Ліпід-Іштара�(1934–
1923� рр.�до� н.�е.)� правителя�царства� Ісіни� [16];� Закони� царя�Білалами�царства�Ешнунни� (бл.� 1770� р.� до� н.�е.)� [17];�
Закони�царя�Хаммурапі;�хетські� закони�(XVI–XIII�ст.�до�н.�е.)� [18–21];� середньоассирійські� закони�(XIV–XI� ст.�до�н.�е.)�
[22];�Давньоіндійське�законодавство�(насамперед�Закони�Ману�[23]);�законодавчі�пам’ятки�права�Стародавнього�Китаю.�

Перше�відоме�науковцям�давнє�законодавство�–�Закони�Ур-Намму.�Цар�Шумера�і�Аккада,�як�продовження�своєї�
політики�централізації� загальнодержавної�влади,�вдався�до�уніфікації�права�країни.�Було�складено�перелік�судових�
рішень� (дітілл)� на� окремі� випадки� правопорушень,� які� розглядались� у� судовому� порядку� в� номах-провінціях.� Тому�
переважна�більшість�законодавчих�норм�складена�в�казуїстичній�манері.�О.�М.�Трикоз,�вивчаючи�шумерські�юридичні�
тексти,� дійшла� висновку,� що� їх� особливістю� є� відсутність� абстрактного� аналізу� та� чітких� формальних� розробок,� а�
причинний� зв’язок� підмінявся� асоціативно-аналоговим,� і,� врешті,� детальний� опис� переважає� над� теоретичними�
узагальненнями�[24,�с.�64–65].�

Закони�Ур-Намму�починаються�з�прологу,�де�розповідається�про�добрі�діяння�царя�та�божественне�походження�
його�влади.�Після�прологу� викладаються�правові�положення.�Основна�частина� законів�передбачала�покаранням� за�
правопорушення� штрафні� санкції.� Отже,� принцип� таліону� замінювався� в� даному� законодавстві� штрафами,� що� є�
характерною�особливістю�цієї�пам’ятки�права.�Варто�відзначити,�що�така�казуїстична�структура,�«якщо�(скоєно�такий-то�
злочин),� то� (має� бути� таке-то� покарання)»,� була� в� подальшому� застосована� в� законодавчих� пам’ятках� інших�
стародавніх�держав.�

Саме� за� такою� казуїстичною� моделлю� побудовані� й� Закони� Хаммурапі.� Тут� також� у� пролозі� йдеться� про�
божественне� походження� царя� та� про� справедливість.� Це,� безумовно,� є� важливим� для� розуміння� сутності� такого�
поняття,� як� «справедливе� покарання»� у� давньовавилонському� суспільстві.� За� Законами� Хаммурапі� покарання� за�
злочин�–�це,�як�правило,�справа�не�приватна,�а�державна.�Покарання�мало�не�лише�компенсувати�збитки�потерпілому,�
а� зробити� так,�щоб� попередити�в�майбутньому�можливі� злочини.� Саме� тому� органи� державної� влади�мали� карати�
злочинця.� Ці� обставини� вбачаються� важливими,� оскільки� дозволяють� з’ясувати� місце� такого� правового� явища,� як�
покарання�в�житті�тогочасного�суспільства.�

У� законодавчих� пам’ятках� давньосхідних� деспотій� простежуються� схожі� риси:� пояснення� божественного�
походження� правителя,� його� справедливість� при� визначенні� навіть� найсуворішого� покарання;� відсутність� чіткого�
розподілу�між�моральними�та�правовими�нормами;�мораль� і�право�представляли�собою�цілісну� єдину� нормативно-
регулятивну�систему,�яка�в�основному�витісняла�кровну�помсту,�покарання�базувались�на�принципах�справедливості,�
невідворотності�та�відплати.�

Незважаючи�на�схожість�низки�норм�та�базових�принципів�побудови�давніх�кримінальних�законів,�вони�мали�й�
суттєві� відмінності,�оскільки� кожен�правовий�акт� так�чи� інакше�відображав�реалії� свого�часу,�особливості�державної�
влади�тощо.�Так,�середньоассирійські�закони,�які�хронологічно�з’явилися�пізніше�Законів�Хаммурапі,�за�своїм�змістом�
були�більш� архаїчними� у� відображенні� патріархальних� порядків,� жорстоких� покарань� тощо.�До� того�ж,�поступалися�
вони� також�ступенем�розробленості�правових� інститутів� та�рівнем�юридичної�техніки.�Новим,�порівняно�з� Законами�
царя�Хаммурапі,�є�більш�широке�застосування�публічних�покарань�–�побиття�і�так�званої�«царської�роботи»�(каторжних�
робіт).�Тобто�покарання�проводиться�не�стільки�з�метою�задоволення�потерпілої�особи,�скільки�в�інтересах�держави�чи�
общини�[25,�с.�210].�

Стосовно� давньоіндійського� законодавства,� то� варто� відзначити� серед� усіх� інших� джерел� Закони� Ману.� Це�
різноплановий�документ,�який�містить�правила�поведінки�людини�в�суспільстві�та�побуті,�настанови�правителю�щодо�
керування� державою� та� правові� норми.� У� Законах� Ману� можна� знайти� пояснення� такого� явища,� як� покарання,�
побачити�його�глибоко�сакральний�характер,�з’ясувати,�як�на�визначення�покарання�впливали�соціальний�стан,�стать�
особи�та�які�види�покарань�застосовувались�у�Стародавній�Індії.�

Серед� писаних� законів� Стародавнього� Китаю� можна� виокремити� найбільш� інформативні:� періоду� Цинь� –�
«Відповіді�на�запитання�про�цинські�закони»�(Фа�люй�да�вень),�Ранньої�Хань�–�«Закони�і�укази�Другого�року»�(Ер�нянь�
люй� лін),� Пізньої� Хань� –� «Закон� про� розбійників»� (Цзей� люй)� [26–29].� Ці� правові� пам’ятки� дозволяють� з’ясувати�
особливості� становлення� системи� покарань� у� Китаї,� побачити,� як� вона� змінювалася� з� часом.� Характерною� рисою�
давньокитайських� законів� (т.� зв.� «бамбукових� уложень»)� є� те,� що� вони� представляли� за� своєю� суттю� деталізовані�
збірники�покарань.�На�жаль,�вони�збереглися�не�повністю.�Проте�наявний�матеріал�у�сукупності�з�іншими�джерелами�
дозволяє�достатньо�повно�охарактеризувати�покарання�Стародавнього�Китаю�та�визначити�їх�особливості.�

Важливим�джерелом�є�«Кримінальні�настанови�Тан�з�роз’ясненнями»�(Тан�люй�шу�і)�–�перший�«кримінальний�
кодекс»,�який�у�повному�обсязі�зберігся�до�нашого�часу�[30;�31].�Хронологічно�він�відноситься�до�епохи�середньовіччя,�
проте�містить�роз’яснення�багатьох�положень�та�настанов�щодо�застосування�покарань,�де�робляться�посилання�на�
законодавство�епох�Цинь�і�Хань.�

До�наступної�групи�джерел�становлять�політико-правові�трактати,�філософські�вчення�Стародавніх�Індії,�Китаю.�
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Так,� наприклад,� у� давньоіндійській� Артхашастрі� [32]� можна� знайти� роз’яснення� щодо� сутності� покарання,�
призначення�покарань,�рекомендації�до�проведення�так�званих�«таємних�покарань»,�катувань,�вимоги�до�будівництва�
в’язниці�тощо.�

Китай� вирізнявся� палітрою� філософських� шкіл,� де� розглядалось� співвідношення� таких� морально-правових�
категорій,� як� добро� і� зло,� злочин� і� покарання,� справедливість� і� несправедливість� тощо.� У� філософських� вченнях�
порушувалась�проблема�походження�закону� і�покарання,�визначення�їх�місця�в�житті�держави�та�суспільства.�Серед�
філософських�трактатів�варто�назвати�такі:�«Дао-де�Цзин»�(«Книга�шляху�і�чесноти»)�[33],�що�стала�основою�даосизму;�
«Лунь�юй»�(«Бесіди�і�висловлювання»)�[34;�35;�36],�«Ші�цзін»�(«Книга�пісень�і�гімнів»)�[37],�«Шу�цзін»�(«Книга�історії»�чи�
«Книга�документів»)�[38],�автором�яких�вважають�Конфуція;�«Мен-цзи»�–�один�із�найяскравіших�творів�конфуціанства,�
який�написав�Мен�Ке�[39;�40],�«Мо-цзи»�[41],�де�викладені�основи�школи�моїстів,�«Гуань-цзи»�[42],�що�належить�перу�
відомого�реформатора�VII�ст.�до�н.�е.�Гуань�Чжуна�та�ін.�

Окремо�слід�сказати�про�Гунсунь�Яна,�який�склав�«Шан�цзюнь�шу»�(«Книгу�правителя�області�Шан»)�[43].�Тут�
правитель�Шан�не�лише�надає�поради�царю�щодо�застосування�покарань�у�єдиній�системі�нагород�і�настанов,�а�й�по�
суті� остаточно�розробляє� та� обґрунтовує�принцип� колективної� кримінальної� відповідальності,� який�зробив�каральну�
систему�Китаю�ще�більш�жорстокою.�

Чжунцан�Тун,�філософ�епохи�Хань,�також�звертався�у�своїй�роботі�до�теми�покарань�[44].�Його�роздуми�щодо�
необхідності�поновлення�системи�п’яти�покарань�у�Китаї�дозволяють�більш�повно�охарактеризувати�процес�розвитку�
каральної�системи�імперського�періоду.�

Праці� Сима�Цяня� [45–47],�Фа�Сяня� [48],� Геродота� [49]� та� інших� істориків,� мандрівників,� паломників�того�часу�
складають�окрему�групу�джерел.�Вони�надають�можливість�познайомитися�з�особливостями�життя�різних�народів�та�
держав�у� давнину.� Ці� твори� несуть� на� собі� відбиток�суб’єктивного� сприйняття�автором� навколишнього� світу,� та,� як�
правило,�не�аналізують,�а�описують�події.�Тим�не�менше�такі�повідомлення�про�покарання�заслуговують�на�особливу�
увагу,�оскільки�в�поєднанні�з�іншими�джерелами�допомагають�з’ясувати�загальне�та�специфічне�в�процесі�становлення�
системи� покарань� у� державах� давньосхідної� цивілізації,� побачити� конкретні� приклади� застосування� тих� чи� інших�
покарань.�

До�окремої�групи�джерел�варто�віднести�літературні�твори.�До�сьогодні�зберіглося�чимало�епічної�поезії,�казок,�
пісень,� міфів� та� легенд,� які� були� добре� відомі� в� країнах� Стародавнього� Сходу� [50–52].� Ці� джерела� вказують� на�
сакральний� характер� покарань,� їх� зв’язок� із� міфами� та� легендами.� Деякі� з� них� можуть� виступати� непрямим�
підтвердження� існування� того� чи� іншого� покарання.� Так,� наприклад,� у� відомих� нам� сьогодні� писемних� джерелах�
Стародавнього� Єгипту� немає� згадок� про� таке� покарання,� як� вигнання.� Проте� у� літературній� пам’ятці� «Мандри�
Синухета»�(XX–XVIII�ст.�до�н.�е.)�головний�герой�перебував�у�вигнанні,�поки�не�здобув�слави�і�був�прощений�фараоном.�
Після�повернення�до�Єгипту�його�знову�визнають�єгиптянином�і�він�отримує�«посмертний�наділ»�[53].�Отже,�цей�твір�
дає�можливість�припустити,�що�в�Стародавньому�Єгипті�в�якості�покарання�призначали�вигнання�з�країни,�у�зв’язку�з�
цим�засуджений�позбавлявся�прав�єгиптянина.�

Як� висновок� можемо� відзначити,� що� характеристика� основних� груп� джерел� показує� інформаційну� їх�
різноплановість,�але�в�сукупності�вони�доповнюють�одна�одну�і�створюють�достатньо�широку�базу�для�вивчення�історії�
становлення� інституту� покарання� в� державах� Стародавнього� Сходу.� Звичайно,� вищевказані� джерела� потребують�
критичного�ставлення�до�них�та�проведення�порівняльного�аналізу�задля�відтворення�об’єктивного�процесу�становлення�
інституту�покарань�у�державах�давньосхідної�цивілізації.�Саме� історичні�джерела� та� пам’ятки�права�у�своїй� сукупності�
дозволяють�багато�в�чому�деталізувати�хід� історичних�подій� та�обставин,�що�впливали�на�становлення� кримінального�
права�в�державах�Східних�деспотій,�визначити�особливості�становлення�та�розвитку�інституту�покарання�в�ті�часи.�
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