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МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО ТА РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: 

ГЕНЕЗА, ВПЛИВ І НАСЛІДКИ 

 
В даній статті було розглянуто та проаналізовано Магдебурзьке право як основу для змін в системі місцевого 

самоврядування. Було досліджено інформацію щодо виникнення, поширення та причин популярності Магдебурзького 

права на теренах Європи. В ході вивчення було встановлено, що це був юридичний кодекс, прийнятий у середні 

століття містом Магдебург та скопійований багатьма муніципалітетами Німеччини та Східної та Центральної 

Європи, включаючи Україну та Білорусь. Цей код був заснований на засадах німецького права (Саксонське зерцало) і 

мав мало спільного з римським правом. Магдебурзьке право поєднувало норми звичайного права з різними 

муніципальними нормами. 

Метою статті було проаналізувати, які саме зміни відбувалися в системі самоврядування міст, що отримали 

Магдебурзьке право. Було з’ясовано, що набувши даного статусу міста мали більше свободи щодо того, як вести 

торгівлю та виробництво на своїй території та як розпоряджатися коштами, які вони з цього отримували. Під 

розпорядження місцевого самоврядування входили всі володіння міста, включаючи землі, ліси, виробництва, 

господарські угіддя і т.д. Було з’ясовано, що це давало більшої автономії містам та змогу націлити кошти на 

конкретні проблеми міста. 
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Від середньовіччя і до тепер 

Предметом дослідження даної статті є Магдебурзьке 

право як основа для реформування органів місцевого 

самоврядування. Метою є дослідити які саме привілеї 

отримували міста, що отримували дане право і як це 

змінювало систему їх самоврядування.          

Хочеться розпочати з того, що термін 

"магдебурзьке право" означає закон, який 

представляв собою усно домовлене, неписане 

законодавство міста Магдебург, яке складалося з 

юридичних дій купців, пільг, які надавалися 

територіальними правителями і панами міста, та 

нормами, які приймалися незалежно його міщанами. 

Магдебурзьке право не було конкретним, 

єдиним законом, магдебурзьке право представляло 

собою сукупність правил та правових понять, які 

були дуже різними та зміненими у кожному 

конкретному випадку, що дозволяло мешканцям 

міста жити вільно та давало їм можливість 

самостійно визначати цілі для місцевого 

муніципального самоврядування. 

Виникши в Магдебурзі, магдебурзьке право 

поширювалось на великі території та набувало 

неабиякої популярності через свою інноваційність. 

Це суттєво вплинуло на середньовічні і ранні 

сучасні правові системи в Центральній та Східній 

Європі. Різні форми магдебурзького права набули 

чинності протягом століть майже в 1000 місцях у 

сучасній Німеччині, Польщі, Чехії, Словаччині, 

Угорщині, Румунії, Білорусії, Латвії, Литві, Україні 

та Росії. Розповсюдження магдебурзького 

муніципального права в Східній Європі було 

пов'язане з середньовічною колонізацією та 

розселенням і розвивалося паралельно з прийняттям 

Саксонського зерцала. 

З XІ століття Магдебурзьке право поширилося на 

міста Великого князівства Литовського. Жителі міст, 

які одержували Магдебурзьке право, звільнялися від 

феодальних повинностей, від суду й влади воєвод, 

старост та інших державних службових осіб. У 

приватновласницьких містах Магдебурзьке право не 

звільняло городян від залежності й влади феодалів, 

однак залежність не мала рис примуса. На основі 

Магдебурзького права в місті створювався виборний 

орган самоврядування - магістрат. Із введенням 

Магдебурзького права скасовувалася дія місцевого 

права, але не заперечувалася правомірність 

користування місцевими звичаями, якщо дозвіл 

справи не передбачався Магдебурзьким правом. 

Ці процеси прийому, що відбулися з 13 по 18 

століття, полягли в основу безцінної культурно-

історичної основи сучасної Європи. Магдебурзьке 

право було частиною правових систем в деяких 

регіонах аж до XIX століття, і до цих пір воно 

залишається частиною культурної пам'ятки в 

містах, які колись були наділені цим правом.  

Розвиток Магдебурзького права  

Магдебурзьке право, що являється системою 

муніципальних правил, що діють на 

загальноєвропейському рівні в наш час, взяло свій 

початок в місті, що дало йому назву і було комерційним 

центром з муніципальним правом на Середньому 

Ельбі. Його положення, що регулювали відносини між 

сферами впливу міста та його громадянами, між 

територіальним лордом та сюзереном міста, були 

моделями для розвитку ремесла та торгівлі. 

Точкою відліку розвитку Магдебурзького права 

і, таким чином, його правової конституції, було 

покровительство розвитку міста Оттоніанськими 

монархами, зокрема Отто Великого (який правив у 
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936-973рр.) і його сином Отто II (який правив у 973-

983рр). Численні комерційні, митні та туристичні 

пільги, які надавались містам згідно з даним правом  

створили умови для виникнення міського торгового 

класу в середині 10-го століття. Їх закон, у свою 

чергу, став основою для створення муніципального 

права, яке по суті завжди залишалося торгівельним 

законодавством. Муніципальне законодавство, яке 

почало діяти в інших містах, таких як Штендаль, 

Лейпциг та Йютербог, приблизно в 1160 році, в 

Магдебурзі, мабуть, почало існування не пізніше 

середини 12 століття. 

Свідченням цього є найдавніше збережене 

письмове джерело з Магдебурзького права. Це є 

статут архієпископа Віхманна, головного 

архієпископа, в якому він надав право офіційного 

спрощення у міському судочинстві, що 

стосувалося, зокрема, немісцевих та приїжджих 

торговців. Оскільки цей статут змінив та розширив 

вже існуючі муніципальні правові врегулювання, 

закон повинен був суттєво відрізнятись від 

звичайного саксонського законодавства, що діяло в 

навколишніх регіонах та містах до того часу. 

Незважаючи на те, що цей статут не відмічає нічого, 

окрім моменту виникнення магдебурзького права, 

це стало неабиякою віхою в його постійній 

динамічній еволюції.   

Центральним елементом муніципальної 

конституції Магдебурга була колегія народних 

суддів, трибунал юрисконсультів зобов'язаних 

чинити правосуддя. Вони відіграли важливу роль у 

вдосконаленні муніципального права Магдебурга. 

Міська рада, що відповідала за управління містом, 

як муніципальний орган, також існувала не пізніше 

як до 1244 року. На зламі 13-14 ст. міська рада 

нарешті пред’явила претензії до адміністрації 

правосуддя, законодавства та муніципального 

управління та обмежила суддів-лейтенантів щодо їх 

роль в чиненні правосуддя на лаві суддів присяжних 

– процес розвитку, який можна було відстежити в 

багатьох дочірніх містах. Таким чином, було 

визначено різницю між народними суддями і судом 

для магдебурзького народу. Ступінь влади 

народних суддів обмежувалась їх центральною 

роллю в місті, і згодом вони надавали юридичні 

консультації переважно для інших міст. 

   В загальному, Магдебурзьке право постійно 

розвивалося, доповнювалося і було адаптованим під 

конкретні місцеві умови для кожного окремого 

міста. Незважаючи на консолідацію 

територіального суверенітету та скасування 

існування національних держав, магдебурзьке 

право залишалося чинним на багатьох територіях 

Східної Європи ще в XIX столітті, хоча народні 

судді втратили перевагу, оскільки було створено 

територіальний суверенітет і повільно почали 

з'являтися національні держави. 

Поширення Магдебурзького права 

Магдебурзьке право було прийнято в більшій 

частині Центральної та особливо Східної Європи. 

Кількість міст, що перейшли на систему 

магдебурзького права, неухильно зростала, оскільки 

численні права надавалися та дарувалися протягом 

усього Середньовіччя та ранньої сучасної епохи. 

Воно, перш за все, поширювалося на територіях 

сучасних країн Польщі, Чехії та України, а також 

нинішніх німецьких держав Бранденбургу, Саксонії 

та Саксонії-Ангальт. Більш того, магдебурзьке право 

та документ "Саксонське зерцало" також були 

прийняті та включені до муніципальних та 

всеохоплюючих правових систем. 

Магдебурзьке право почало поширюватися поза 

межами "батьківського міста" в середині 12 ст. 

Штендаль, Лейпциг та Йютербог стали першими 

містами, які, стали відомими як ті, що прийняли 

Магдебурзького права. Припускають, що останнім 

містом, яке набуло магдебурзького законодавства, стало 

на той час у 1752 році російськомовне місто Полтава, 

що нині є містом України. До того часу Магдебурзьке 

право розповсюдилося аж до самих берегів Неви на 

півночі Прибалтійського регіону, та до Дніпра, що на 

території сучасної України та, і Германштадту / Сібіу, 

що на території  сучасної Румунії. 

Поширення магдебурзького права встановило 

тісні зв'язки між різними формами муніципального 

закону. Інші місцеві варіації з'являлися в ряді 

певних міст. Польське князівство Силезія відіграло 

значну посередницьку роль у прийнятті 

Магдебурзького права в Східній Європі. 

Магдебурзьке право було надане таким містам, як 

Голдберг / Золотія (1211), Ноймаркт / Шрода 

Сілланська (1235) та Бреслау / Вроцлав (1261) у 13 

столітті. Неймарк та Бреслау, формуючи закон для 

народних суддів, зокрема, поширювали 

муніципальне право на терени Малої Польщі. 

Магдебурзьке право було прийнято в Кракові, коли 

воно було засноване заново в 1257 році. Закон 

Кульмера (Закон Кульма), статут міст Терн / Торунь 

і Кулм / Хелмно (обидва в 1233 році) сприяв 

поширенню магдебурзького права на території 

округу Тевтонського ордена. Магдебурзьке право 

продовжувало мігрувати на схід протягом 

наступних століть. 

Суть магдебурзького права полягала у 

вивільненні міського населення від юрисдикції 

урядової адміністрації та наданні місту можливості 

самостійно формувати місцеве самоврядування на 

корпоративній основі. Міщани створювали громаду 

з власним судом і системою управління. До управи 

ставали виборні бурмістри та райці, на чолі суду 

були війти та лавники. Розповсюдженню їх 

юрисдикції підлягали не тільки міщани, але і цехові 

ремісники та селяни, що були приписані до міста. 

Надання місту Магдебурзького права означало 
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повне скасування влади феодалів та адміністраторів 

великих князів над його громадянами. Отримання 

міського самоврядування означало, що громадяни 

мали право обирати для себе уповноважену раду 

строком на один рік.  

Таким чином, колегія райців обирала бурмістра. 

Рада на чолі з цим бурмістром здійснювала 

керівництво містом та всіма господарськими 

справами громади. Магдебурзьке право передбачало 

також обирання лави, тобто органу судової влади на 

чолі з війтом. Лавники обиралися на все життя, війт, 

як правило, обирався королем і являвся найвищою 

посадовою особою міста. Разом з Магдебурзьким 

правом міста отримували і майнові повноваження. 

Міста, що отримали Магдебурзьке право володіли 

нерухомим майном, землею, запроваджували свої 

власні податки, тощо. Населення міст прагнуло до 

участі в місцевому самоврядуванні.      

Ці міста дістали у власність значні земельні 

володіння: поля, сінокоси, ліси, все що було на 

території даного міста. На утримання органів міського 

самоврядування йшло мито, яке стягувалося з 

привозного краму, ремісників, із заїжджих дворів та 

лазень, млинів, броварень, цегелень і т.д. Все на чому 

робився прибуток у місті обкладалося митом на 

утримання місцевого самоврядування.  

Отже, ми можемо зробити висновок і ще раз 

запитати то які ж переваги отримували міста, що 

отримували це право? У соціально-економічному 

розвитку міст серйозне значення мали жалувані 

грамоти, у яких верховна влада надавала їм права й 

гарантії, що забезпечували їхня життєдіяльність як 

центрів ремесла й торгівлі, а також установлювали 

місце й положення городян як стану феодального 

суспільства. 

Ряд заохочувальних привілеїв і пільг містам 

сприяв економічній діяльності населення. 

Природно, що чим більш помітною ставала роль 

міст в економічному житті держави, тим 

наполегливіше виступали городяни з вимогою 

політичних гарантій у суспільстві. 

У жалуваних грамотах незмінно присутніми 

були торгівельні привілеї, надання права 

користування земельними ділянками, загальними 

угіддями, звичайно за певну плату, регламентація 

державних повинностей городян, звільнення з-під 

влади й підсудності великокнязівської й 

приватновласницької адміністрації, установлення 

місту права власної судової й адміністративної 

влади, тобто самоврядування. Незмінною деталлю 

преамбули в кожній грамоті було запевняння про 

бажання великого князя, що надавав містам 

привілеї, сприяти росту числа жителів, установити 

в ньому "справедливі й добрі порядки" і тим 

сприяти його добробуту. 

У другій половині XVІ - першій половині XVІІ 

ст. вступна частина грамоти розширилася. У 

грамотах Могильова, Мозирева за 1577 рік 

говориться, що надання місту привілеїв допоможе 

"збільшити дохід скарбниці Великого князівства 

Литовського... Не підлягає сумніву, що де міщани 

убожіють, там зменшуються доходи й прибуток, а 

де міщанам забезпечені більші права й більше 

справедливий порядок, у таке місто стікаються 

люди, у ньому краще живеться, таке місто краще 

захищене й доходи ростуть". 

Заохочувальні привілеї містам оформлялися у 

вигляді грамоти на Магдебурзьке право. У неї 

включалися всі види прав, гарантій і заохочень. У 

грамотах переважали три головні сфери життя 

городян: торгівля, міська адміністрація і 

юрисдикція, побори й податки. Заохочувальні 

грамоти містам стали постійною рисою 

внутрішньої політики держави. Головною 

турботою цієї політики було стимулювання 

економічного життя міста. Натуральні повинності 

городян або скасовувалися безоплатно, або 

замінялися грошовим побором. Правилом було 

перше. Тим самим верховна влада визнавала 

своєрідність і самостійність міського життя. 

По мірі росту зацікавленості в містах магнати-

городовладці доводили це "визнання" до надання 

знову, громадянам, що оселилися, особистої волі. 

Причому, серед міщан під Магдебурзьким правом 

власник міста хотів бачити заможних людей. Таким 

чином, заможний селянин одержував можливість, 

переселившись у місто, знайти особисту волю. 

Важливо відзначити, що міста в XVІ - першій 

половині XVІІ ст. не втратили перспектив 

подальшого розвитку від зміни вічового ладу 

магдебурзьким правом, вони скоріше отримали ряд 

ускладнень, тому що "магдебурзька реформа" 

виявилася половинчастою, урізаною, тому що вона 

повністю не усунула феодального засилля в містах. 

І все-таки значення жалуваних грамот в 

економічному й соціально-політичному житті міст 

дозволяло ствердити, що перехід до магдебурзького 

права зіграв у їхньому розвитку позитивну роль. 

Однак варто враховувати й те, що уряд у міській 

політиці діяв виходячи, насамперед, з інтересів 

панівного класу, - воно найменше було схильне 

випереджати події й робило лише те, що диктував 

час і загальний стан міста. Не привілеї верховної 

влади визначали розвиток міст, а, навпаки, 

спрямованість еволюції самих міст формувала 

політику верховної влади. І якщо протягом XVІ й 

першої половини XVІІ століть спостерігалося 

розширення різного роду привілеїв, то це можна 

пояснити насамперед ростом міст, посиленням 

їхньої ролі в економічному й соціальному житті 

держави . 

Висновок. Отже, Магдебурзьке право – це один 

з видів прав вільних міських общин у середньовіччі. 

За Магдебурзького права малі міста отримували 
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самоврядування і судову незалежність, право 

власності на землю (зазначену у грамоті), пільги 

ремісникам і торговцям, право проводити ярмарки, 

а також звільнення від феодальних повинностей. 

Магдебурзьке право являє собою скодифіковані в 

ХІІІ ст. норми звичаєвого права і судові ухвали 

німецького міста Магдебурга, перейняті згодом 

багатьма містами Німеччини, Чехії, Польщі, Литви, 

України та Білорусі. Головними джерелами 

магдебурзького права були збірник прав ("Саксонське 

зерцало") та право магдебурзьких шеффенів. 

Магдебурзьке право надавалося передусім 

іноземцям - полякам і німцям, котрі підсилювали 

соціальний та національно-релігійний гніт. Всі 

немісцеві ремісники та торговці також підлягали 

діяльності згідно засад Магдебурзького права.  

 Таким чином, Магдебурзьке право сприяло 

становленню міщанства як суспільного стану, що 

давало змогу захищати інтереси міщан перед 

органами державної влади, магнатами та шляхтою. 

Воно було чинним тривалий час і впливало 

накладаючи відбиток на формування в громадян 

європейської правосвідомості та стало її ж 

частиною. 
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Стрельникова Т.В.  

МАГДЕБУРГСКОЕ ПРАВО И РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: ГЕНЕЗА, ВЛИЯНИЕ И 

ПОСЛЕДСТВИЯ  

В данной статье были рассмотрено и проанализировано Магдебургское право как основа для изменений в системе 

местного самоуправления. Было исследовано информацию о возникновении, распространении и причинах 

популярности Магдебургского права на территории Европы. В ходе изучения было установлено, что это был 

юридический кодекс, принятый в средние века городом Магдебург и скопирован многими муниципалитетами 

Германии и Восточной и Центральной Европы, включая Украину и Беларусь. Этот код был основан на принципах 

немецкого права (Саксонское зерцало) и имел мало общего с римским правом. Магдебургское право объединяло нормы 

обычного права с различными муниципальными нормами. 

Целью статьи было проанализировать, какие именно изменения происходили в системе самоуправления городов, 

получивших Магдебургское право. Было выяснено, что получив данный статус, города имели больше свободы 

относительно того, как вести торговлю и производство на своей территории и как распоряжаться средствами, 

которые они с этого получали. В распоряжение местного самоуправления входили все владения города, включая 

земли, леса, производства, угодия и т.д. Было выяснено, что это давало больше автономии городам и возможность 

нацелить средства на конкретные проблемы города.  

Ключевые слова: автономия, староста, Магдебургское право, ограничения, правовой документ, самоуправления, сферы влияния. 

 

Strelnykova T. 

MAGDEBURG LAW AND LOCAL AUTHORITY REFORM: GENESIS, INFLUENCE AND CONSEQUENCES 

In this article Magdeburg Law has been studied and analyzed as a basis for changes in the system of local self-government. 

Information on the origin, distribution and reasons for the Magdeburg Law's popularity in Europe was investigated. During 

the study, it was established that it was a code of law adopted in the Middle Ages by the Magdeburg City and copied by many 

municipalities in Germany and Eastern and Central Europe, including Ukraine and Belarus. This code was based on the 

principles of German law (Saxon mirror) and had little to do with Roman law. Magdeburg Law combines the rules of ordinary 

law with different municipal norms. 

The aim of the article was to analyze what changes occurred in the system of self-government of cities that received Magdeburg 

law. It was learned that having acquired this status the city had more freedom to conduct trade and production on their territory 

and how to dispose of the money they received from it. Under the authority of local self-government included all the possession 

of the city, including land, forests, production, economic lands, etc. It was found that this gave more autonomy to the cities and 

the ability to target specific problems of the city. 

Key words: autonomy, wit, Magdeburg law, restrictions, legal document, self-government, spheres of influence. 

 

 

 

 

 


