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Досліджуєься ево люція пра ва римсь ко го до мо вла ди ки на жит тя і смерть за кон них 
дітей та аксіологічні підста ви йо го ска су ван ня на по чат ку хри с ти янсь кої до би. 

Ключовіслова: до мо вла ди ка, хри с ти янські цінності, пра вові наслідки. 

Ис сле ду ет ся эво лю ция пра ва рим ско го до мо вла ды ки на жизнь и смерть за кон ных 
де тей, а так же ак си о ло ги че с кие ос но ва ния его от ме ны в на ча ле хри с ти ан ской эпо хи.

Ключевыеслова: до мо вла ды ка, хри с ти ан ские цен но с ти, пра во вые по след ст вия.

In the article probed the evolution of the right for the Roman head of the family on life 
and death of legal children and grounds of axiology of his abolition at the beginning of chris
tian epoch. 

Keywords: head of the family, Christian values, the legal consequences.

Одвічнапроблемабатьківтадітейзавждивикликалазначний інтерес ібула
ак ту аль ною в середовищі інтелектуальної та мистецької еліти різних епох і
народів.Найяскравішеінайсимволічнішестосункибатьківідітейвідображеніу
сфері сакрального мислення носіїв відповідних цінностей, які для подолання
гріховно-злочинних явищ намагалися в контексті релігійного досвіду пізнати
істинутасправедливістьекзистенційногоБоголюдськогозв’язку.Спираючисьна
сакральніідеї,багатогранністосункибатьківідітейзнайшливідображеннявста-
родавніхправовихпринципах,системахівідповіднихпам’яткахправа.

Особливого напруження почуттєве сприйняття та раціональне осмислення
сімейнихстосунківбатьківідітейдосяглоупроцесіїххристиянізації,колигре-
ко-римське суспільство стояло перед проблемою подолання багатьох невідпо-
відних християнським цінностям норм шлюбно-сімейного римського права.
Середнихцентральнемісцепосідалавікопам’ятнанормаримськогоправа, яка
передбачаламожливістьвбивствадомовладикоюсвоїхзаконнихдітей.Намагання
переосмислититаврегулюватиіснуючеюридичнеположеннясупроводжувалося
відомимиспробамиобмеженнятрадиційнихправpaterfamiliasуйогоставленні
допідвладнихдітей.Так,незадовгодопочатківхристиянізаціїгреко-римського
правапізньоримськіюристинамагалисянадатистосункамдомовладикитайого
дітей на рівні юридичного дискурсу гуманнішого та справедливішого (з їхніх
точокзору)характеру.Однакюридичназаборонавічногогріха–вбивстватого,
хто є твоїм продовженням за Божим замислом, стало можливим лиш за часів
правління першого християнського імператора Констянтина Великого (306 –
337рр.).

Убудь-якомуразі,досліджуючиеволюціювідомихправовихявищумежах
ранньовізантійськогоправа,необхіднобратидоуваги (бодайсхематично)юри-
дичний досвід їх врегулювання впродовж історії римського права. Це зумов-
люєтьсятим,щопісляпочаткухристиянізаціїримськогоправа,останнє,разомз
усімасвоїмиперевагамитаневідповідностямихристиянськомуідеалу,залишало-
ся юридичною основою для формування необхідних регулятивно-правових
механізмів при вирішенні актуальних приватно-публічних суспільних проблем.
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Звісно, юридичний досвід римського права використовувався християнськими
імператорами,алецесупроводжувалосявнесеннямважливихдоповненьіради-
кальнихзмінокремихправовихнорм,якісуперечилихристиянськійпарадигмі.
Такіпідходи,яквідомо,започаткувалиякісноновітенденціївпроцесіеволюції
шлюбно-сімейногоправатаправовідносинбатьківідітей.Крімримськихправо-
вих джерел і, передусім, праць римських класичних юристів, важливу роль в
осмисленніданоїпроблематикивідіграєнауковароманістикаХІХ–поч.ХХІст.
Дослідження,вякихособливемісцезаймаютьархаїчний,передкласичнийікла-
сичний періоди римського права (С. Муромцев1, В. Савельєв2, Л. Кофанов3),
даютьможливістьсистемнішесприйматинормативно-правові активідповідних
періодів, які згодом стали історико-правовою таюридично-технічноюосновою
формуванняправовоїсистемипершоїхристиянськоїімперії.Натомістьтічастини
праць або спеціальні дослідження, що присвячені (за періодизацією історії
римського права) вивченню юридичних джерел пост-класичного та
юстиніанівського періодів (Ф. Шулін4, В. Хвостов5, Й. Покровський6, Н.
Боголєпов7,Д.Грім8,М.Казер9таін.),засучаснимипідходамивважаютьсябез-
посередніми дослідженнями ранньовізантійського права10. Крім того, велику
науковуцінністьдляосмисленняданоїпроблематикимаютьзагальнікурсиздог-
ми (системи) римського права (Ю.Барон12, І.Новицький, І.Перетерський13,Д.
Дождєв14,О.Підопригора15,Є.Харитонов16,В.Макарчук17та ін.).Середпраць
монографічногохарактеру,щобезпосередньоабочастковостосуютьсярушеної
проблеми, належать порівняльно-правові дослідженняЛ. Загурського «Личные
отношениямеждуродителямиидетьмипоримскомуифранцузскомуправу»18,
І.Соколова«УсыновлениеиегоотношениекбракувВизантииинасовременном
греческомВостоке»19, а такожмонографічнедослідженняФ.Шенвіца «Власть
римского домовладыки»20. Аналізуючи оціночні судження різних дослідників,
слідматинаувазіспецифікувідображеннявідомоїпроблематикиуїхніхпрацях
уконтекстінауковоїконцепціїкожногоавтораяквиразникавідповідногонапряму
юридичноїнауки.

Правове становище дітей у Римі визначилось особливостями традиційної,
патріархальноїсім’і.Їїочолювавдомовладика,якийдовсіхіншихчленівfamilia
мавабсолютнувладу.Йогодії якpersona sui jurisщодочленівродини (persona
alieni juris) зазвичайрегламентувалисянормами jusnonscriptum,основоюяких
буладавньоримськасакральнатрадиція. Абсолютнасімейнавладаpaterfamilias,
якоїнебулоужодногонародусвіту(Gai,1.55),нанашудумку,обумовлювалася
наступнимифакторамитаобставинами:1)коливиниклаокремасім’я,домовла-
дика в ниій відрізнявся від підлеглих домочадців як фізичною силою, так і
відповіднимдосвідом;2)владуpaterfamiliasобумовлюваларізноманітністьсамої
структурипатріархальної сім’ї, в якувходилинеодружені синитадочки,одру-
женісинитавнуки,неодруженісестриглависімейства,атакожйогоклієнтита
раби. Для збереження миру і порядку в сім’ї необхідні були відповідні владні
засоби,процедураузгодженняінтересів,системапокараньідисциплінарноївла-
диpaterfamilias;3)важливезначенняузміцненніавторитетуівладиглависімей-
ствамаларимськатрадиційнарелігія,сакральнітрадиціїтаправовізвичаї21.

Середповноваженьдомовладикиособливемісцепосідалойогоправонажит-
тя та смерть власних дітей (jus vitae ac necis та jus exponendi), тобто право на
особукожного зних.Унауковійлітературі існуєдвапідходищодовизначення
таких прав та їх реалізації. Частина дослідників пов’язує відповідні дії батька
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виключнозJusvitaeacnecis,натомістьінші(Ф.Шулін,В.Хвостов,Н.Боголєпов)
звертаютьувагунаіснуваннядавнішоїформипозбавленняжиттядитини,відомої
щезісторіїгрецькихполісів22.Такимчином,частинаповноваженьpaterfamilias
проявлялося по відношенні до своїх домочадців в тому, що формуючи власну
сім’ю,вінвизначав,чизалишатинародженувзаконномушлюбідитинуусім’ї,
чизастосуватидонеїjusexponendi23.Тобтобатько,володіючиjusexponendi,виз-
начавможливістьжиттячисмерті(vitaeacnecis)народженоїдитини,обмеження
якогозатрадицієюприписувалосящезасновникуRomanocivitas,легендарному
Ромулу. За його нормою дозволялося викидати в провалля лише дітей-калік і
дівчаток,якщовонинебулипервонародженими,алезадотриманнявідповідної
процедури–згодип’ятисусідів.Такимчином,відбатька,якзауважувавВ.Хво-
стов,залежало–прийнятидитинувсім’ю(liberumtollere,suscipere)чивідмови-
тися(liberumrepudiare)віднеї(ibid).Таканормабулаостаточноскасованалише
в 374р. імператоромВалентином і його співправителями (С. 9.16.7).Вбивство
немовляти особою будь-якої статі незалежно від мотивів (жертва чи спокута)
передбачало смертну кару. Така норма не cтільки відображала християнську
політикуімператорів,скількивїїконтекстібулабезпосередньоспрямованапроти
jus exponendi, яке очевидно продовжувало існування, як багато інших реліктів
античноїдобивпост-елліністичнихмістах«Ромейської»імперії24.

Однаквідомішимиулітературієjus vitae ac necispaterfamlias,щозастосову-
валосянавітьуІІІст.н.е.Традиційніобмеженнядлятакогоправаpaterfamilias
буливідомітакожізчасівРомулатапередбачаливідповіднупроцедуру:відкри-
тий у межах сім’ї розгляд справи та винесення вироку, як зазначив Чезаре
Санфіліппо,післяконсультаційзчленамиагнатськоїconsiliumdomesticum.

Попри важливі зміни в римському суспільстві докласичного та класичного
періодів,безпосередньоjusvitaeacnecisвонипрактичнонеторкнулися.Напри-
клад, питання про вбивство вільного громадянина іншим вільнонародженим
намагавсявирішитиувідомомузаконі81р.дон.е.LuciusCorneliusSulla(Felix)
(138–78рр.дон.э.).Аленіавторзакону,нівідомікоментаріримськихюристів
(Марціан, Ульпіан, Павло,Модестін та ін.) не піддалижодному сумніву права
домовладикинаvitaeacnecis(D.48.8).В55р.дон.е.відомийполководецьідер-
жавнийдіячреспублікиGnaeusPompeiusMagnus(106–48рр.дон.е.)запропо-
нував народним зборам ухвалити закон про кримінальну відповідальність за
вбивствоблизькихродичівісвояків(D.48.9).Однаксередчисленноїріднігіпо-
тетичногозлочинцяйоговласнідітиякоб’єктзлочиннихдійувідповіднихнор-
мах закону відсутні. Насамкінець, коментуючи Lex parricidiis Помпея, пізньо-
римськийюристМарціанзгадуєматір,яканадумкуримськогоюристаповинна
нести кримінальну відповідальність за вбивство своєї дитина (D. 48.9.1). Такі
протиправнідії,посилаючисьнаLexКорнеліяСулли,кваліфікувалисьяквбивст-
во повноправного римського громадянина, а не кровного родича.Натомість на
батька в жодному контексті (в першоджерелах і коментарях) така відповідаль-
ністьнепоширювалася.Pater familias,якзасвідчуєюристМарціан,зберігав jus
vitaeacnecisнетількивчасиімператораАдріана(117-138рр.),алейуІІІст.н.е.
(D.48.9.5).Щоправда,незаперечуючивідповідногоправадомовладики,пізньо-
римськийюристзауважив,щоpatriapotestas inpietatedebetnonatrocitate[бать-
ківськавладаповиннаопиратисянаблагочестя,аненажорстокість(лиходійство,
злодіяння)](D.48.9.5).

УцьомуждусіюрисконсультУльпіанпідкреслював,щопередтимяквбити
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сина,батькоповиненйоговислухати,ізвинувачувативприсутностіпрефектачи
намісникапровінції(D.48.8.2).Звичайно,останнєпередбачаломожливістьвтру-
чанняурозглядсправипредставникапублічноївлади,щооб’єктивномоглообме-
житиволевиявленнявсесильноготанеобмеженоговправах(наособупідлеглого
сина) домовладики. Безперечно, такий юридичний факт та норма Ульпіана не
відповідалитрадиційнійправовійдоктриніРиму,алеправаpaterfamiliasнезаче-
пили.Булалишеймовірністьобмеженняможливостейреалізаціїтакогоправа.

ОригінальнуоцінкузцьогоприводудавВ.Хвостов.«КовремениСеверов,–
підкреслював дослідник, – установилось правило, что отец не может убивать
сына, но если он заслуживает смерти, то должен передать его магистрату»25.
Однак, звернувши увагу на певні обмеження прав батька з боку держави,
дослідник,яквиднозпорівнянняджерелатайогоінтерпретації,дещоперебільшив
рольвідповідногомагістрата.(D.48.9.1).Крімтого,вченийоднозначноконстан-
тує,щостосовноцьогоперіод«слідвідмітитизникненняjusvitaeacnecisбатька
наддітьми»26.Нанашудумку,зцимтвердженнямможнапогодитисьлишевтій
частині, з якої випливає,що в класичнийперіод зниклафілологічно-юридична
форма jus vitae ac necis, а саме право домовладики, як засвідчилиМарціан та
Ульпіан, продовжувало існувати. Натомість думка В. Хвостова (у вказаному
сенсі)танашаоцінкапідтверджуютьсявідсутністювідповідноїлексично-синтак-
сичноїформиjusvitaeacnecisуджерелахримськоготагреко-римськогоправа(І
–ХVст.).

ВиняткомєлишеКонституція323р.імператораКонстянтинаІ,щоввійшлау
КодексиФеодосіяІІтаЮстиніана,вякій,щоправда,йдетьсяпроjusvitaeacnecis
лише в контексті давноминулих часів (…patribus, quibus ius vitae in liberos 
necisquepotestasolimeratpermissa…)(CTh.4.8.6pr;С.8.46.10).Ценаштовхуєна
думку,щотакідіїдомовладикивкласичнічасибулишвидшезавсерідкістю,ніж
постійним явищем, а саме визначення jus vitae ac necis втратиломинулу акту-
альність. Однак, як засвідчили уже згадані тексти фрагментів Марціана та
Ульпіана(безлексичногозазначеннясамогоположення),домовладиказберігавза
собоюправонажиттячинасмертьдітейупродовжусьогокласичногоперіоду(D.
48.8.2;D.48.9.5).

Отже,незалежновідусіхвідомихтенденцій іпроявівгу манізмутрадиційна
норма римського права збереглася до часів імператора Константина Великого,
якийоб’єктивноскасував їїчинністьчерезпринциповусуперечністьзхристи-
янськимвченняміправовоюдоктриною(С.9.17.1).Натомістьзалишаласьабсо-
лютнавладаpaterfamilias,«протеїїзміст,якзауваживM. Kazer,стававвсеобме-
женішим»27.

ФормальнопершийхристиянськийімператорнезгадуєувідомійКонституції
положення про jus vitae ac necis, але однозначно передбачає кримінальну
відповідальність батька за вбивство сина і навпаки (С. 9.17.1): тобто, залишає
відомеявищепозазаконом.Такимчином,уцьомупроявивсявідомийюридично-
технічний прийом римського права, коли традиційна норма формально не
відмінялась, а нова об’єктивно її спростовувала. Завдяки цьому те,що за тра-
дицією, яка існувала доКонстантина (а подекуди заЮстиніана), уявлялось як
право, з початком християнізації визначалось як злочин.Формально імператор
КонстантинмігпослатисяназаконПомпея(55р.дон.е.),розширившиіснуючів
ньому категорії родичів, за вбивство яких наступала кримінальна відпові-
дальність,власнимидітьмидомовладики.Однакйогомотиваціяочевидномала
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іншіпідстави.
Для переконливості слід звернутися до першоджерела та йогоюридичного

змісту.Черезп’ятьроківпісляпочаткухристиянізаціїримськогоправа (313р.)
імператорКонстантинІу318р.(абозаіншимвиданням319р.)видаввідомуКон-
ституцію,яказапочаткувалановуепохуувзаєминахбатькатадітей(С.9.17.1).
Свідченнямформуванняякісноіншоїправовоїдоктринибулоте,щовнорматив-
номуактійдетьсяуженепробатька,абатьків(parentis).Крімтого,КонстантинІ
передбачиввзаємнувідповідальністьчленівсім’їзавбивствоодиніншого.Таким
чином,суб’єктамигіпотетичногозлочинувизначаютьсяякті,щовбиваютьсвоїх
батьків,такіті,хтоздійснюєцеповідношеннюдосвоїхдітей(С.9.17.1).Обста-
вини(диспозиція)злочину,незалежновідтого,чивінмавтаємний,чивідкритий
характер, як зазначається в тексті джерела, до увагине бралися.Вочевидь сам
фактзлочинноїдіїсприймавсяякпорушеннябоговстановленоголаду,самогосвя-
щенногоГрадуСпасителя,вякомупоєднуєтьсяволяБогатаЛюдини,щодоосвя-
чення людських помислів і діянь («обожнення плоті» –М. Бер дяєв). Оскільки
злочиннадіявиходилазамежіможливого,тоісанкціяімператорськоїконституції
знаходилася поза християнською традицією (тобто можливістю спокутувати
гріх), і передбачала найганебнішу серед традиційних форм покарання (мечем,
вогнем чи іншими засобами), кваліфіковану форму страти, яка здійснювалася
наступнимчином:злочинцязв’язувализміямиі,зашившивмішкуразомзсоба-
кою,півнем,гадюкою,мавпою,вкидалиуводу(С.9.17.1).

Такимчином,заедиктом318р.КонстантинІоб’єктивно,безжодноїдекла-
рації і використання відповідного визначення, скасував батьківське пра во на 
жит тя чи смертьпідвладнихдітей.НатомістьупреамбулідоКонституції323р.
вінзгадавйогоформальневизначення,аледещов іншомуконтексті:Libertatia
maioribus tantum impensum est, ut patribus, quibus ius vitae in liberos necisque
potestas olim erat permissa, eripere libertatem non liceret [Оскільки нашi предки
надавалисвободібільшогозначення,ніжбатьки,якіколисьмалисилупра ва на 
жит тя і смерть над своїми дітьми,нехайпозбавленняїхсвободи(батьками)не
дозволяється](CTh.4.8.6pr;С.8.46.10).

Отже,імператорпідкресливуКонституції323р.історичнуобмеженістьідав-
номинулість jus vitae ac necis, і об’єктивно протиставив його ідеї свободи, яку
пов’язав(дляпереконливості)щезтрадицієюmaioribus(предків).Такимчином,
головнаідеяпреамбулидоconstitutio,нанашпогляд,полягаєвтому,щоімпера-
тор вважав jus vitae ac necis іманентним явище минулого, звертаючи увагу на
трансцендентне значення самої свободи, яка отримала в епоху християнської
імперії значення основного принципу регулятивних механізмів правовідносин
батьківідітей,щоформувалисязанормамихристиянськихімператоріввідКон-
стантинадоЮстиніана(ран нь овізантійське пра во).Однакнайповнішепринцип
свободибулореалізовано(разомзпринципомгу манізму–любовідолюдини)в
головнійзбірціімператорів-іконоборцівEclogae(VІІІст.).СамажпреамбулаКон-
ституції 323 р. має чітко виражений символічний підтекст, який виявляється в
тому,щозмістjusvitaeacnecisсимволізуєантичнутрадиціюримськогоправа,а
ідеясвободи,якушанувалипершопредки(maioribus),уявляласьяксимволхрис-
тиянської(греко-римської)правовоїдоктрини.
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