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Досліджу ють ся юри дичні ас пек ти осо би с тих відно син по друж жя в про цесі ево
люції їх сімей но го ста но ви ща на ос нові хри с ти янсь кої ціннісної па ра диг ми. 
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The legal aspects of the personal relations of the married couples are probed in the pro
cess of evolution of their domestic position on the basis of the christian valued paradigm. 
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Актуальністьдослідженняособистихвідносинчоловікатадружини,очевид-
но,зумовленатим,щовониторкаютьсясамогоіснуваннялюдськогосуспільства,
духовної тапрофанної сторінйогожиття.Невипадково з початків становлення
стародавніх цивілізацій та до нинішнього часу шлюбні відносини являються
однієюзнайважливішихтемекзистенційногоосмисленнялюдининарівніміфо-
логії,богослов’я,гуманітарнихнаук,літературитарізнихжанрівмистецтва.Дра-
маікомедія,травестіяітрагедіятаіншіжанритеатрального,атакожобразотвор-
чоготамузичногомистецтвабулиприсвяченівічнимпроблемамчоловічо-жіно-
чихвзаємин.Взаємовідносиничоловікатадружинирозглядалисьвстародавніх
цивілізаціяхякмеханізмподоланнясмерті.Разомзтимшлюбнівідносинисприй-
мались як противага небезпечному, просякнутому не тільки політичною та
соціальноюборотьбою,алейпсихологічнимтискомнаособуоточуючогосередо-
вищ.Опершисьнабільшкомфортнийприкладвідповідноїситуаціїдлячоловіка,
якийшукаврозрадувособистомужитті,відомийдослідниквзаєминчоловіківта
жінокнамежіантичноїтахристиянськоїцивілізаційПітерБраунписав:«Чоловік
чекав,щознайдевшлюбіте,нащонемігрозраховувати(навіть)середрівних
собі–чесність»1.Алевідсутністьвідомихчеснотудружинипороджувалонепо-
правнийконфлікттаглибокерозчарування.Якщоантичнемистецтвотрагедіїна
шлюбно-сімейномуґрунтівикликалопсихологічнийкатарсисособи,тоюридичні
норми інституту шлюбу створювали нормативно-правові умови для належної
поведінкиувзаємодіїчоловікатадружини,якіґрунтувалисьнаосновіпринципу
справедливості,специфікаусвідомленняякогозалежалавідособливостейвпливу
релігійнихцінностей,щоявлялисьаксіологічноюосновоювідповідноїправової
традиції.

Внашомувипадкуйдетьсяпровзаєминиподружжявумовахціннісно-пара-
дигматичного співвідношення античної та християнської правових доктрин в
процесігенезитасистематизаціїранньовізантійськогоправа(ІV–VІст.).

Затакоюхронологієювизначалисьдосліджен ня з да ної про бле ма ти ки.Осо-
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бисті правовідносини подружжя ранньовізантійського періоду переважно
досліджувалифахівцізісторіїтадогмиримськогоправа(Ф.Шулін2,В.Хвостов3,
Й.Покровський4,М.Казер5,І.Новицький,І.Перетерський6,Д.Дождєв7,О.Підо-
пригора8, Є. Харитонов9 та ін.), за виключенням окремих монографічних
дослідженьтафундаментальнихпублікаційзюридичноївізантистики,щоторка-
лися різних аспектів ранньовізантійського шлюбного права (Є. Ліпшиц10, А.
Рудоквас11). Стосовно першої групи праць слід зазначити, що їх характерною
рисоює відсутністьконстатації змін вправовідносинахчоловіка тадружиниу
шлюбіsinemanu,якіз’явилисьщевкінцікласичногоперіодуримськогоправа.
Щоправда, це стосується передусім літератури про систему (догму) римського
праваданогоперіоду.

На ше за вдан ня полягає в аналітичних оцінках вказаних взаємин в межах
відповіднихетапівїхеволюції,вдослідженніїхюридичногозмісту,обумовлено-
госистемоюідеально-матеріальнихчинників,яківсвоючергузазнаваливажли-
вихякзмістовних,такіформальнихтрансформацій.

Генеза візантійського шлюбно-сімейного права та його окремих аспектів
пов’язаназхристиянізацієюнормта інститутівримськоїправовоїсистемикла-
сичногоперіоду,атакожзактуалізацієюокремихправовихявищгреко-еліністич-
ноїправовоїтрадиції.Особливостіправовихвідносинчоловікатадружиниобу-
мовлювалисьугреко-римськійправовійтрадиції їхсімейно-правовимстатусом
довступуушлюбтаформоюйогоукладення.Передтим,якпочаласьхристи-
янізація римського права, існувало три легітимні форми укладення шлюбу та
встановленняmanus: confarreatio, coemptio та usus (Gai, І, 110–114), які відпо-
віднимчиномвизначалиправовестановищетаособливостіособистихімайнових
правовідносинподружжя.Розглядаючиособливостіособистихвідносиносіб,що
перебуваливзаконномушлюбі(matrimonium)необхідноврахувати,щовримсь-
комуправіспочаткуіснувавшлюбзчоловічоювладою(сummanu),азгодом,в
періодпринципату,поширивсяінший–sinemanu,уякомужінканепотрапляла
підвладучоловіка-домовладикичийогоpater familias,якщовінбувpersona jus
alienі(підвлад ний).

Якщо форми укладення шлюбу застосовувалися за соціальним критерієм
(сonfаrreatio–тількидляпатриціїв,coemptio–дляосновноїчастининаселення,
usus– (якправило)для соціальнихнизів), то видишлюбувідносилисьдоусіх
вільнонароджених громадян Риму. Звичайно, шлюб, укладений за формою
сonfаrreatio, надававжінці більше гонору в сім’ї і суспільстві, ніж coemptio та
usus, підтвердивши її патриціанське походження та належність до еліти
суспільства.Алекардинальноправовестановищежінкивизначалосьнестільки
формою,аналежністюдотогочиіншоговидушлюбу.Так,занормоюшлюбуcum
manu наречена переходила з сім’ї батька чи іншого домовладики під владу
чоловіка, в сім’ї якого займала становище filia loco (доньки). Безперечно, таке
сімейнестановищедружинивпливалонахарактерособистихвідносинподруж-
жя.Наприклад,чоловікмігнакластинажінкубудь-якепокарання,аждосмертної
кари.

Натомістьшлюбsinemanu,щовхронологічномутазмістовомусенсібезпосе-
редньо дотичний до нашого дослідження, мав важливі юридичні наслідки для
його суб’єктів, суттєво впливаючи на характер особистих взаємовідносин
чоловікатадружини.Основнінапрямиособистихвідносинтаїхвідповідніруб-
рикиможна класифікувати наступним чином: 1)юридичне становищежінки в
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шлюбі;2)індивідуальнінормативно-правовіобов’язкижінкитачоловікавсім’ї;
3)взаємні права та юридичні обов’язки; 4) деліктні відносини та юридична
відповідальністьзаправопорушеннявсім’ї;5)дітивконтекстістосунківчоловіка
дружини.

Отже, після вступу у законнийшлюб sinemanuжінка зберігала свій попе-
реднійсімейнийстатус.Якщовонабулаpersonaalienijuris,тозалишаласьчленом
родинисвогодомовладики,аякщоpersonasuijuris,тоскладалаfamiliaсамадля
себе12.Тимнеменше,юридичнийфактперебуваннянавітьушлюбі sinemanu
робив її persona відображенням правосуб’єктності чоловіка (D. 25.2.1)13. Він
переносивнадружинувласнугідність(gonore)якпредставниквідповідногороду
(gens)таfamilia(D.39.5.31).Якщочоловікбувpersonasuijuris,товонанабувала
matronaenomenethonestatem(D.48.5.14).Цесвідчилопровизнаннячоловіком
жінкирівною су пут ни цею жит тя(Ф. Шулін),щов за галь них ри сахвідповідало
відомомувизначеннюшлюбуримськогоюристаМодестіна(D.23.2.1).

Шлюбsinemanuпороджувавтакожнизкузо бов’язанькожногозподружжя,
щобулиактуальнимипідчасспільногосімейногожиття.Передусімжінкабула
зобов’язаназберігативірністьчоловікутавиявлятидоньогоповагу(D.24.3.14.§1).
Натомістьчоловікбувзобов’язанийзахищатидружинувідпосяганнятретіхосіб
наїїсвободу,честьтамайновіінтереси(D.47.10.2).Цезумовлювалосьнепере-
борноюсакральноютрадицією,неюридичноючастиноюшлюбноїугодитапра-
вовоюприродоюримської(яківізантійської)сім’ї,якавновихумовахтяжіладо
синтезу двох відомих видів шлюбу, в якому передбачалися лише два суб’єкти
шлюбнихвідносин:чоловіктадружина.

Отже,незважаючинате,щойдетьсяпрошлюбsinemanu,питаннячестідру-
жиниторкалосянетількиїїбатька(домовладики),алейчоловіка.Томувінмав
правопозову за образудружини,незалежно від її правового становищав сім’ї
батька(D.47.10.1.§9).Такаобразасприймаласящодоньогоякinjuriamediata14.
Разомзтим,якпідкреслювавDomitiusUlpianus,правонатакийпозовпередбача-
лосьідлясамоїодруженоїжінки,якщонавітьвонаpersonaalienijurisізнаходи-
лась під manus батька. Така позиція Ульпіана свідчила про певний відхід від
римськогоюридичногоформалізму,оскількиголосвсудізатрадицієюмавтой,
підвладоюякогобулазаміжняжінка.НовелістичнийпідхідУльпіана,якийопи-
рався на менш відомого, але авторитетногоюристаНерація, зближував його з
християнськимиідеями,якізгодомстанутьціннісноюосновоюхристиянізовано-
горимськогоправа.

Однак, незалежно від відомих змін, важливу роль в особистих відносинах
подружжяушлюбіsinеmanuпродовжуваввідіграватибатькозаміжньоїдочки.В
зв’язку зцим,для зміцненняшлюбувумовахспецифікивзаєминподружжята
батькадружини,преторвидавспеціальнийінтердикт–Deuxoreexhibenda,який
передбачавправочоловіканаїїповерненнявідтретьоїособи(окрім бать ка)(D.
43.30.2;С.5.4.11).

В коментарях Ульпіана та Гермогеніана до преторського едикту з’явилась
ранішеневідоманорма,якамалапорівнянозпопередньоютрадицієюкласичного
права(І–ІІст.)ре-еволюційнийхарактер.Якщовпопередньому(преторському)
положенні батько дружини не належав до категорії третіх осіб, проти яких
чоловікмігпозиватися,тоназваніюристикінцякласичногоперіодупередбачили
ситуацію,колиюридичнавідповідальністьзавказанідіїпокладаласьінабатька
одруженої доньки. Щоправда Ульпіан в 71-й книзі «Коментарів до едикту»
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(йдеться про Edictum perpetum СальвіяЮліана (ІІ ст. н.е), що систематизував
попередніпреторськіедикти)очевидномавнаувазіпершзавсепоєднанняпра-
вовоїіморальноїнорм,прояке,зпритаманноюлаконічністюізмістовністю,він
сказавнаступне:«І,безсумнівно,микористуємось(тим)правилом,щобвідповідно
до права батьківської влади не розривались concordantia matrimonia. Однак це
требабудедопускатитакимчином,щобпереконатибатьканезастосовуватисуво-
ро батьківську владу» (D. 43.30.1.§5). Натомість Гермоген, автор першого
неофіційногоКодексу(імператорськихконституцій),формальнонавітьзаперечив
позиціюУльпіана(посутіїїдоповнивши).«Навпаки,–зауважуєHermogenianus,
–правильнопритягуватичоловікомдовідповідальностібатькадружини,зприво-
дуїїзатриманняіповернення,навітьтого(до мо вла ди ку),якиймаєдонькуусвоїй
владі»(D.43.30.2).ЯкщоУльпіанвиходивзпозиційгуманізму,тоГермоген,який
очевидно писав свою працю до офіційного визнання християнства, в часи
правлінняДіоклетіанаале, тимнеменше,виразивсвоюдумкувдусіцінностей
новозавітноїконцепціїшлюбу.

В цьому ж напрямі звучить вимога до чоловіка про охорону моральності
членівйогородиниіпройоговідповідальністьза(адаптованими)нормамиLex
Julia de adulteries про розбещення дружини негідною поведінкою чоловіка
(D.48.5.13 (14) §5). Натомість на початку християнізації римського права
відповідальністьчоловікатадружинизначнопосилилась.Якщочоловіквступав
вінтимністосункизрабинею,товонастрачувалась,авінвисилавсянаострови,
аякщозаміжняжінкавступалаувідомівідносинизрабом,томіроююридичної
відповідальностітасанкцієюзатакезлочиннедіяннябуласмертнакара15.Оче-
видно, такінорминемалипостійного застосуванняураннійВізантії, оскільки
вонивідомілишезаКодексомФеодосія,авзаконодавствіЮстиніана,щоувібра-
лоправовінормикласичноготапосткласичногоправа,такіположеннявідсутні.
Мотиви посилення відповідальності за порушення норм шлюбного права та
суспільноїмораліКонстантинВеликийкорелював із забезпеченнямсвободи та
покращення становища категорії осіб, права яких, за римською правовою тра-
дицією, зазнавали обмежень (дружина, соціальні категорії населення) або були
відсутні(раби).Томузапринципом–більшесвободи,більшевідповідальності–
протиправнаповедінкавідповіднихосібсприймаласьякпорушеннябоговстанов-
леноголадутасакральноїідеїєдностічоловікатадружини.Щоправда,імператор
встановив, що тільки чоловік чи найближчий родич, а не будь-який римський
громадянин,якдоцього,мігзвинувачуватижінкувподружнійзраді16.

Звичайно, чоловік, який користувався посагом дружини (в докласичний
періодчоловікбуввласникомпосагу),безвідноснодотого,якебулоїїособисте
майновестановище,змушенийбувдаватидлядружиниalimenta17.Безпосередньо
зобов’язаннячоловікавизначалисьтим,щовінчерезшлюбнуугодунабувавпра-
вовласностінаdotisfructum(при бу ток з по са гу)(D.23.3.7).

Майнові відносини дружини та чоловіка стосовно посагу, передшлюбного
дарутаparapherna,якінеявляютьсяпредметомдослідженнястатті,безперечно
впливалинаособистівідносиниподружжя,алевони,якправило,моглиспрово-
кувати поведінку осіб, яка лише в крайніх обставинах та діях обумовила
відповідніюридичнінаслідки.Так,надумкуримськихюристівІІІст.н.е.подруж-
жя вшлюбі sinemanu не повинні ставитись один до іншого як до звичайного
суб’єктацивільнихправовідносин.Спірнімайновіпроблемичоловікатадружини
законодавціпропонуваливирішуватизаbonamores(bonafide)(D.24.3.14.1).Це
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стосувалося, передусім, юридичної відповідальності у майнових відносинах,
коли один з подружжя відповідав перед іншим не шляхом повернення усього
втраченогомайна,атількивмежахплатіжноїздатностівідповідача(beneficium
competentio). Така пільга передбачалась як для чоловіка, так і для дружини
(D.24.3.14.1).

Отже,вдобупринципату,щозбігавсязкласичнимперіодомримськогоправа,
коли жінка могла бути суб’єтом цивільних правовідносин,шлюб sіnemanu не
обмежував їїправукладатизчоловікомугоди,аостаннєнакладалонакожного
відповідні зобов’язання, невиконання якихмогло бути підставою для права на
позов. Однак, на думку римських правознавців кінця класичного періоду, яка
відображаласучаснудлянихсудовупрактику,наосновітрадиціїтавідповідних
jus respondendi, чоловік тадружинанеповинні були вдаватисьдо actionespoe-
nales(штрафнийпозов),actionesfamoae(позовзганьблення;провтратучесті)та
actionesfurtiva(позовізнезаконногопривласненнячужогомайна;прокрадіжку),
окрімпозовупрокрадіжку (25.2.1-30)18.Такеправовеположення,щовиникло,
очевидно,щенасвітанкуісторіїримськогоправа,колиправоздатністьусіхчленів
агнатської родини концентрувалась в правах домовладики, який представляв і
боронив усі інтереси familia, проіснувало з відомими змінами до падіння
«Ромейської»імперії(1453р.).Вкінцікласичногоперіодувоносприймалосьяк
вимогавідповідностітрадиціїзметоюзбереженняшлюбутасімейнихсвятощів.

Такимчином,вконтекстісудочинства,заправовоюдоктриноюкінцякласич-
ного періоду, процесуальні правочини чоловіка та дружини не відповідали
деліктно-процесуальним відносинам інших суб’єктів права. Стосовно позовів
прокрадіжкитежбулисвоїособливості,оскількинавітьшлюбsіnemanuробив
персону дружини відображенням правосуб’єктності чоловіка. Тому, вважає Д.
Дождєв,крадіжкадружиноюмайначоловіканевизнаваласьзаfurtum(крадіжка)
інепереслідуваласьзадопомогоюactiofurti,апритягуваласьдовідповідальності
за спеціальним позовом action rerum amotarum (про забрані речі) (D. 25.1.52),
якийзгодомпоширивсяіначоловіка(D.25.2.21.6)19.Мотивитакогопроцесуаль-
ного підходу розкрив, при аналізі судових рішень, знаменитий (за творами) і
таємничий (за походженням і життям) римський юрист Гай (ІІ ст. н.е.), який
підкресливщо «для віддання належної честішлюбу заперечують вчинення до
дружинипозову,якийїїганьбить»(D.25.2.2).Виннажособазаbeneficiumcom-
petentio відповідала в межах своїх матеріальних можливостей (D. 24.3.14.1).
Отже,крадіжка,здійсненаоднієюособоювіншої,якщовониперебувалиузакон-
номушлюбі,розглядалась,очевидно,якнеправомірнарозтратаісприймаласьяк
свогороду«сімейнийделікт»,анекримінальнийзлочин,якиймігпривестидо
infamiaістатиюридичноюпідставоюдлярозлучення.

Важливимелементом,щобувпідставоюдлясприйняттядружининеменше
якнарівнінайближчихродичівтасвояків,булапроцесуальнанормаізвідомого
законуАвгуста,прокоментованавпраціюристаПавла«AdJuliametPapiam»,яка
передбачаланеобов’язковістьсудовихсвідченьчоловікапротидружиниінавпаки
усправахіншихосібпротиодногозподружжя(D.22.5.4).Однак,увідповідній
нормі йдеться стосовно свічень особи проти своєї волі. За власним бажанням
кожензподружжямігбезобмеженьдаватибудь-якіпоказинаіншого,алезапра-
вилами благопристойності і, очевидно, за прадавньою традицією рекомендува-
лосьневчинятитакувер баль нопро це су аль ну дію.

Наступнийсюжетвархаїчномуправісприймавсяякзвичайнаправомочність
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власниканаоб’єкт,щознаходиться,щоправда,неувласності,апідйоговладою.
Йдеться про дітей від законної дружини, які за класичним таюстиніанівським
правомпіслянародженняівизнаннядитинибатькомпотраплялипідйогоpatria
potestas(дисциплінарнавлада,виховання,місцепроживання,дозвілнашлюбта
ін).Натомістьміжматір’юідітьмивідносинирегулювалисьнормамиантичної,а
згодомхристиянськоїморалі.Але,навідмінувідшлюбусummanu,вподружніх
відносинахsinemanuжінканеперебувалаусім’їчоловіка-домовладикинастано-
вищідочки,асамаскладалавласнусім’ю.Їїпозиціящодошлюбудітей,якматері,
немаланавідмінувідчоловікажодногоправовогозначення,оскількидітизнахо-
дилисялишпідpatriapotestas(D.23.2.2).

Однаквпроцесіеволюціїсуспільстватасімейногоправажінкаушлюбіsine
manuпоступовонабулащододітейокремихправ,якісуперечилиримськійпра-
вовійдоктриніусіхпопередніхперіодів:правонавихованнявласнихдітейпри
відповіднихобставинах(С.5.49.1),правомочністьнаспільнепроживанняздити-
ною(призбереженнінаднеювладибатька)(D.43.30.3.5),правоопікинадвласни-
мидітьми,алелишезадекретом імператора (D.26.1.18).Законодавцівизнали
такожвзаємнийобов’язокматерітадітейстосовноalimenta(D.25.3.5.2;5.).Між
ними,якзауваживВ.Хвостов,спочаткупреторськимедиктом,апотімзасенат-
кольсунтомТертулліанатаОрфіціана(обидваІІст.н.е),буловстановленоправо
взаємногоуспадкування20.

Отже, в зв’язку з появою таких нетрадиційнихформправа як преторський
едикт,імператорськаконституція,jusrespondendiтадопевноїмірисенатконсульт,
правовестановище іособистівідносиниподружжяпоступовонабувалиневідо-
мих за традицією правових рис. Продовжувалась така тенденція через праці
римських юристів кінця класичного періоду, конституції ранньовізантійських
імператорів,законодавчізбіркиСorpusjuriscivilisЮстиніана,щосприялитранс-
формаціїсім’їsinemanus,внапрямкузростаннязобов’язаньїїсуб’єктівушлюбі
іпоступовійвтратіповноваженьбатька-домовладикистосовнозаміжньоїдоньки.

Таким чином, йдеться про подолання подвійного становища дружини, яка
одночасноналежалаякдосім’їбатька,такідосім’їчоловіка.Звичайно,названі
джерела суттєво сприяли подоланню суперечливої ситуації, але остаточне
вирішення проблеми відбулось після важливих суспільних змін у Візантії, у
шлюбному законодавстві імператорів Лева ІІІ та Константина V. В основній
збірціправаімператорівІсаврійськоїдинастії,уконтекстіхристиянськоїціннісної
парадигми, була сформована концепція шлюбних відносин подружжя, яка
поєднуючиокремірисидвохпопередніхвидівшлюбу–cummanuтаsinemanu,
зазналавпливуновозаповітноговченнятацерковнихправилінайбільшконсек-
вентно,з-поміжіншихджерелвізантійськогоправа,відповідалахристиянському
ідеалуособистихправовідносинподружжя.
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