
Розділ   II  ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

 

  

§1. Поняття та види джерел римського приватного права

  

Вивчення інститутів римського приватного права передбачає чітке уявлення про
джерела римського права та значення кожного з них в окремі періоди розвитку Римської
держави.

  

Термін джерело означає першооснову усього того, що відбувається - умови, місце,
причини, які зумовлюють ту чи іншу подію або явище. В юридичній літературі з римського
права, яка нагромадилася за дві тисячі років у різних народів поняття джерела права
вживається: 1) у значенні матеріальних умов, з яких народжується право; 2) у значенні
політичних, іделогічних, релігійних, моральних та інших умов, які впливають на зміст
права; 3) у значенні форм правоутворення; 4) у розумінні джерела пізнання права.

  

Правові відносини будь-якого суспільства, в тому числі й рабовласницького, кореняться
в матеріальних відносинах і є юридичним виразом виробничих відносин. Інакше кажучи,
джерело норм римського права треба шукати в матеріальних умовах життя римського
рабовласницького суспільства, у пануючому в ньому способі виробництва, в характері
пануючих відносин власності. За своєю суттю право є лише піднесена до закону воля
певної соціальної групи, класу або всього народу, зміст якої визначається матеріальними
умовами життя суспільства.

  

У наведеному визначенні відображена єдність форми і змісту. Проте зміст може
об'єктуватися в різних формах. У римському праві упродовж його історії формами
правоутворення були: 1) звичаєве право; 2) закон (у період республіки - акти народних
зборів, в період принципату - сенатусконсульти, в період абсолютної монархії -
імператорські конституції); 3) едикти магістратів; 4) діяльність юристів.

  

Разом з тим необхідно зазначити, що необгрунтованим є механічне зведення юридичних
норм до економіки, матеріальних умов життя того чи іншого суспільства. Право не можна
розглядати як сукупність лише економічних відносин - на його зміст суттєво впливають
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політика, релігія, особливості історичного розвитку тієї чи іншої країни, рівень культури
тощо.

  

В юридичній науці існує поняття джерело прав у розумінні явищ і фактів, які спеціально
мають служити джерелом пізнання правових приписів. До найвідоміших і важливих
джерел пізнання римського привдтного права відносяться Закони XII таблиць,
кодифікація імператора Юстиніана, яка завершила розвиток римського права. У
середньовіччя акти кодифікації Юстиніана дістали назву Corpus juris civilis - "Звід
цивільного права".

  

 

  

 

  

§2. Звичай та звичаєве право

  

Право як сукупність загальнообов'язкових норм, правил поведінки людини в суспільстві
може знайти свій вираз у двох основних формах, які називаються джерелами права, -
звичай і закон. Звичай - це безпосередній прояв народної правосвідомості, норма, яка
свідчить про своє існування самим фактом свого неухильного застосування. Закон - це
свідоме і чітко сформульоване веління уповноваженого на це органу влади.

  

З цих двох форм в історії кожного народу давнішим є звичай і тривалий час усе право
мало характер звичаєвого. Безперечно протягом значного проміжку часу звичаї
зазнають змін, зокрема вони змінюються і в результаті судових рішень, які поступово
стають прецедентами. Проте всі ці зміни старих звичаїв, навіть якщо в них є елементи
свідомості, не виходять за рамки конкретнх випадків, конкретних відносин. І тільки тоді
з'являється закон, коли в середовищі того чи іншого народу або соціальної групи визріє
думка свідомо встановити певну норму як загальне правило поведінки на майбутнє
застосування.

  

Отже, народження закону в історії кожного народу є досить складним і важливим
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процесом пробудження соціальної думки, вступу на шлях свідомого й планомірного
соціального будівництва. Рим у стародавній період своєї історії виявляє з цього погляду
лише перші несміливі кроки.

  

Треба зазначити, що історія римлян з самого її початку спиралася на досить значну
культурну й правову основу, винесену ними ще з арійської прабатьківщини і видозмінену
в період переселень. Найближчим коренем, з якого виросло римське право, було,
безперечно, право загальнолатинське, оскільки Рим був лише однією з латинських
общин, членом єдиного латинського племені. Однак, вирісши з цього кореня, римське
право згодом відокремлюється і розвивається як самостійне.

  

А втім початковим джерелом права, початковою формою його утворення в Римі був
звичай, тобто норми, правила поведінки, які склалися в самій повсякденній практиці.
Такі правила поведінки були в додержавному житті, але тоді вони, природно, ще не мали
характеру правових. Якщо такі правила поведінки, які склалися в практиці, не
набувають визнання і захисту від держави, то вони залишаються простими звичаями,
якщо ж звичаї визнаються і захищаються державою як вигідні і необхідні їй, вони стають
юридичними звичаями. Отже, звичаєве право являє собою найстародавнішу форму
утворення римського права. Норми звичаєвого права позначалися в римському праві
такими термінами: mores majorum (звичай предків), usus (звичаєва практика), до якої
можна віднести commentarii pontificum (звичаї, які склалися в практиці жерців),
commentarii magistratum (звичаї, які склалися в практиці магістратів). Та чи було звичаєве
право єдиною формою права в ранній період римської держави? Чи вже в той ранній
період Рим, поряд із звичаєвим правом, знав ще деякі, нехай початкові спроби
законодавства? Ці питання в юридичній літературі вирішуються по-різному. Деякі вчені
вважають, що в той час писаних законів не було, і в умовах примітивного господарського
ладу й усього суспільного і державного життя та нерозвиненого обороту в законах не
виникало потреби і можна було задовольнятися звичаєвим правом. Крім того, на думку
цих учених, норми стародавнього звичаєвого права суттєво доповнювалися релігійними
приписами. Разом вони забезпечували регулювання тогочасних суспільних відносин.

  

Організація державної влади та право справді ніколи в минулому не залишалися без
впливу на них релігії, і чим стародавніша епоха, тим сильніший цей вплив. Навіть у
пізніший період провести чітку лінію між правом світським і релігійним неможливо.

  

Зрозуміло, що в умовах нерозвиненості світського права багато відносин, які згодом
відійшли до світської юриспруденції, в давні часи знаходили собі захист у релігії. Більше
того, чимало проступків, байдужих для світського права, вважалися такими, що
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порушували приписи релігії і за вироками сакрального суду винні притягалися іноді до
досить суворої відповідальності.

  

Норми релігійного права застосовувалися до різних питань сімейних і спадкових
відносин. Не були вільними від впливу сакрального права не "тільки норми приватного
права, але й міжнародні відносини.

  

Отже, вплив релігійних приписів, особливо в ранній період римської держави, був
досить значним. Цей вплив поступово зменшується особливо з встановленням
республіки, проте зовсім не зникає.

  

Незважаючи на велике значення релігійних приписів та відсутність прямих доказів,
навряд чи можна стверджувати, що законодавство в Римі не було відоме аж до
встановлення республіки. Адже у той час уже відчувалася потреба в регулюванні
важливих суспільних відносин прямим встановленням правових норм, які, користуючись
своєю владою, могли встановлювати імператори і королі шляхом свого особистого
наказу - подібно до того, як це робили згодом республіканські магістрати у формі своїх
едиктів. І такі накази мали силу упродовж усього періоду володарювання творця цих
приписів. А в тих випадках, коли цар хотів спертися на думку народу, він міг звернутися
до народних зборів, і тоді встановлена норма набувала загальнообов'язкового
постійного характеру. Зрозуміло, що такі акти частіше спостерігалися в галузі
державного управління, ніж у сфері приватно-правових цивільних відносин. Разом зі
зміцненням і поширенням держави, з розвитком товарного обороту неписане звичаєве
право стає незадовільною формою через його невизначеність, повільність утворення, і
взагалі за допомогою цієї правової форми було важко регулювати дедалі зростаючий
цивільний оборот. Звичаєве право відкриває шлях закону та іншим формам
правоутворення. Інституції Гая наводять такий перелік окремих форм правоутворення в
Римі: закони, преторські едикти, діяльність юристів, сенатусконсульти , імператорські
конституції та ін. Розглянемо окремо кожне з цих джерел римського права, покажемо
важливість кожного з них, з'ясуємо питання про можливість пересування впливу і ваги
окремих джерел, які в певні епохи висуваються на перше місце, щоб у наступні історичні
періоди відійти на задній план.
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§3. Закон

  

Закон (lex, leges) - це юридична норма, яка у відповідній формі видається компетентним
органом державної влади і є загальнообов'язковою. Закони в буквальному розумінні
цього слова в Римі приймалися народними зборами. У період республіки існувало три
види народних зборів. Найстаріші народні збори - це куріатні коміції. Однак
найголовнішою формою народних зборів у період республіки були збори по центуріях (за
реформою Сервія Тулія все населення за майновим цензом було поділене на центурії).
Третьою формою народних зборів були збори по трибах, які в другій половині існування
республіки починають відігравати важливу роль, рішення яких на початку III ст. до н.е.
мали обов'язкову силу для всього римського народу.

  

Принципового розподілу компетенцій між цими трьома видами римських народних зборів,
які історично склалися, не було. Щоправда, вища магістратура - консули, претори -
обиралися центуріатними зборами, квестори, курильні едили - трибутними коміціями;
плебейські магістри - трибуни, плебейські едили - в плебейсько-трибутних зборах.
Ініціатива скликання народних зборів належала вищим магістратам.

  

Щодо законопроектів, то їх вносили в ті чи інші народні збори залежно від того, хто саме
їх вносив. Кожний магістрат вносив законопроекти в ті народні збори, які його обирали.

  

Треба зазначити, що процедура проходження законопроекту була досить складною.
Незважаючи на певну демократизацію народних зборів, вирішувати принципові питання
вони не могли. Магістрат, який вносив проект закону, повинен був подати його на
обговорення сенату. Без схвалення сенатом законопроект на обговорення народних
зборів не вносили. Оскільки народні збори не володіли законодавчою ініціативою,
поданий законопроект вони повинні були або прийняти в цілому без обговорення, або
відхилити в цілому.

  

У своїй редакції законопроект, звичайно складався з трьох головних частин: а) назви
магістрата, який вносив проект і який давав тим самим назву самому закону; б) текст
закону; в) санкції.
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Спочатку голосування в народних зборах було усне і відкрите, але в другій половині
республіки кількома законами встановлюється голосування закрите і письмове. Кожен,
хто брав участь у голосуванні, мав один голос. Голоси підраховували спочатку всередині
кожної курії, зокрема центурії та триби, й таким чином одержували один голос цієї
окремої одиниці. Більшість голосів цих одиниць давала рішення народних зборів.
Зрозуміло, що за такого порядку голосування більшість голосів центурій або триб не
завжди могла узгоджуватися зі справжньою більшістю окремих голосів. Прийнятий
народними зборами законопроект повертався в сенат, де після схвалення сенатом
ставав законом. З цього випливає, що сенат не тільки керував, але й контролював
діяльність народних зборів.

  

Як уже зазначалося, найстародавнішою відомою пам'яткою римського права є Закони
XII таблиць. За переказами, текст цих законів був написаний на 12 дошках, звідси і
походить назва пам'ятки.

  

Проте в оригіналі Закони XII таблиць до нас не дійшли - є припущення, що вони загинули
під час навали галлів на Рим. Про зміст Законів XII таблиць відомо лише з творів авторів
більш пізнього часу, які посилалися на цю пам'ятку або цитували її окремі уривки. Усього
нам відома понад сотня таких уривків і згадок. На основі цього матеріалу історики
починаючи з XVII ст. докладали чимало зусиль на реконструювання тексту Законів,
однак і на сьогодні ми не володіємо достатньо точним і достовірним текстом цієї
пам'ятки, можна лише робити припущення щодо її системи.

  

Закони XII таблиць - це збірник коротких правил з найважливіших практичних питань.
Він містить правила про цивільний процес, землеволодіння, про сім'ю, про права
кредитора щодо боржника, низку вказівок адміністративного характеру. Закони
відбивають велику владу домовладики, наявність приватної власності, яка може
відчужуватися і заповідатися, жорстоке боргове право.

  

, В епоху Законів XII таблиць уже існувало рабство, однак воно ще не було розвинутим і
згадки про рабів нечисленні. Правила про зобов'язання (крім позики) досить скупі і
свідчать, що процеси обміну були ще мало поширені.

  

Зміст Законів XII таблиць значною мірою, очевидно, є записами звичаєвого права, і якщо
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виникла потреба в його писаному оформленні, то пояснити це можна як результат
боротьби плебеїв з патриціями.

  

Однією з причин для виступів плебеїв проти патриціїв на початку республіки була
неясність діючого звичаєвого законодавства. Крім того, в той час застосування права
повністю було в руках патриціанських магістратів і така його невизначеність створювала
сприятливий Грунт для всяких зловживань з їхнього боку. Тому першою вимогою плебеїв
було встановити діюче право у формі чітких писаних законів і тим самим хоча б частково
твердими правилами закону обмежити свавілля патриціанських магістратів, а також
закріпити успіхи плебеїв.

  

З цією метою ще в 462 р. до н.е. плебейський трибун Терентилій Арса вніс проект про
створення спеціальної комісії для складання кодексу. Проте патриції упродовж, восьми
років не сприймали цієї пропозиції, і лише завдяки наполегливості плебеїв, які весь час
обирали одних і тих же трибунів, змушені були погодитися.

  

У 451 р. до н.е. для складання законів була обрана комісія з десяти осіб. Перші десять
таблиць виготолено до кінця 451, дві останні складені в 450. Що ж послужило джерелом
Законів XII таблиць?

  

Деякі дослідники таким-джерелом вважають грецьке право. Ця думка нібито
підтверджується переказами про поїздку членів кодифікаційної комісії (децемвірів) у
Грецію та участь у складанні законів представників з Греції. Проте детальний аналіз
відомих положень Законів XII таблиць свідчить, що використання грецького права, якщо
й було, то дуже незначне. Велика кількість норм, які містяться в законах, являють собою,
як було зазначено, не що інше, як споконвічні римські звичаї. Децемвіри, вірогідно, тільки
формулювали і кодифікували їх і лише іноді вносили щось нове відповідно до вимог часу.

  

Закони XII таблиць мали велике значення в історії римського права періоду республіки і
високо цінувалися римлянами. На основі цих законів набуває подальшого розвитку
система національно-римських правових норм. Право розвивалося двома шляхами: 1)
шляхом практичного тлумачення Законів XII таблиць; 2) шляхом творення нового
законодавства.
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Деякий час після видання Законів XII таблиць цивільне право розвивалося тільки
шляхом тлумачення. Будь-який навіть найдосконаліший з редакційного погляду закон у
процесі застосування до конкретних випадків життя іноді потребує тлумачення його
істинного смислу. Якщо в кодексі трапляються прогалини, то доводиться вирішувати
справу за аналогією права або закону.

  

Тлумачення законів у всі часи було надзвичайно відповідальною справою. Особам, які за
призначенням застосовували закони, доводилося проводити надзвичайно копітку роботу,
щоб з'ясувати, яку саме статтю закону слід застосувати до того чи іншого випадку. До
того ж зміни, що постійно відбувались у житті, потребували внесення відповідних змін у
тлумачення права.

  

У найдавніші часи закони тлумачили понтифіки (жерці). Вони були інтерпретаторами
римських законів і в період першої половини республіки. До понтифіків зверталися за
порадами як приватні особи, так і судді. Коментарі понтифіків - це зародки юридичної
літератури, доступні лише жерцям.

  

Ось чому з розвитком торгового обороту постійна залежність від понтифіків створювала
серйозні перешкоди для ділових відносин між людьми і дедалі гостріше відчувалася
потреба звільнитися від цієї залежності. Згідно з легендою, десь у 300-му році до н.е.
писар відомого демократичного реформатора Клавдія Цека, син вільновідпущеника
Гней Флавій викрав і опублікував книгу про позови і позовні формули, яка й дістала
назву jus civile Flavianum -, цивільне право Флавія.

  

Чи це було насправді, чи ні, однак публікація найбільш практичної частини з
понтифікальних записів мала велике значення. З одного боку, вона анулювала юридичну
монополію жерців, а з іншого - дала поштовх світському вивченню права і привела до
появи світської юриспруденції.

  

Поряд з розвитком цивільного права шляхом інтерпретації відбувається пряма
законодавча діяльність народу, хоч більшість виданих у цей час законів відноситься до
публічного права і лише деякі присвячені регулюванню тих чи інших відносин цивільного
права. Це, зокрема, Петеліїв закон (IV ст. до н.е.), який скасував продаж у рабство і
вбивство платенеспроможного боржника; Аквіліїв закон (III ст. до н.е.), який встановив
відповідальність за знищення і пошкодження чужих речей без фізичного впливу;
Фальцидіїв закон (І ст. до н.е.) про обмеження заповітних відписів та деякі інші.
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Крім законів, які видавалися народними зборами, трапляються в джерелах посилання і*
на деякі сенатусконсульти. Проте оскільки сенат у період ранньої республіки
законодавчої влади не мав, ці акти розумілися як інструкції сенату магістратам.

  

Що ж до цивільного права (jus civile), то, незважаючи на те, що воно мало надзвичайно
велике значення в період республіки, характерним для нього є національна обмеженість,
надзвичайний формалізм та стійкий консерватизм.

  

  

  

  

 

  

§4. Преторське право

  

Починаючи з III ст. до н.е. економічне життя в Римі набуває значного розвитку,
активізується зовнішня і внутрішня торгівля. У результаті старі нерухомі і досить
обмежені кількісно норми цивільного права перестали задовольняти повсякденні запити
життя. У зв'язку з цим необхідно було подолати невідповідність старих норм цивільного
права новим суспільним відносинам і надати праву прогресивного характеру, не
змінюючи і не скасовуючи споконвічні норми jus civile, до яких консервативні римляни
ставилися з особливою увагою.

  

Нові потреби задовольняли за допомогою едиктів магістратів, таких як консули, претори,
курильні едили, правителі провінцій та ін. Але найбільше тут виявилася правотворча
діяльність преторів. Претори спочатку були заступниками консулів, які часто
відлучалися з Риму у військових справах. А тим часом необхідно було мати в Римі
постійного представника влади, який би міг бути їх заступником у справі охорони
внутрішнього порядку і громадянського миру. Таким заступником став претор.
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Посада претора була встановлена в 368 або 366 році до н.е. Спочатку претор був один,
але в 247 р. встановлено посаду другого претора спеціально для нагляду за
перегринами, які в той час надходили великими масами. Перший претор називався
міським, другий - пєрегринським. Поступово кількість преторів збільшується до восьми, а
при Цезарі (нова ера. - Автори) навіть до 16. На посаду претора міг претендувати
римський громадянин, який досягнув 40-річного віку і працював на всіх посадах, які є
нижчими за преторську.

  

За характером влади претор спочатку був молодшим консулом (або заступником
консула). Йому в принципі були підвідомчі всі ті справи, що й консулу. Але особливе
завдання преторської діяльності полягало в забезпеченні внутрішнього громадянського
миру і порядку. У цьому розумінні претура була владою поліцейською в найширшому
значенні цього слова. Але із загального піклування про мир і порядок за римським
уявленням випливала також кримінальна і цивільна юрисдикція претури.

  

Після того, як спеціальні поліцейські функції претора зосередилися в руках його
помічників курильних едилів і квесторів', сама діяльність преторів перетворилася
переважно в судову магістратуру.

  

Приступаючи до виконання своїх повноважень, претор оголошував едикт. Цей термін
походить від лат. edictum - об'ява, оповіщення. Спершу він означав усне оголошення з
того чи іншого питання, але згодом набув значення програмного документа, в якому
претор оголошував про сутність своєї діяльності. Зокрема, претор визначав, у яких саме
випадках він даватиме позов, а в яких не буде цього робити, незважаючи на наявність
норм цивільного права.

  

Приписи преторського едикту, створені претором для своєї діяльності, формально для
нього самого не були обов'язкові - він міг і не дотримуватися їх. Отже, едикт стоїть не "
над претором" як закон, а "під претором" - як його власна програма. Проте, звичайно,
для збереження твердого правопорядку необхідно було, щоб претор додержувався своїх
едиктальних обіцянок. З огляду на це закон Корнелія (Сулли) 67 року зобов'язував
преторів не відхилятися від своїх едиктів. Це зміцнило юридичне значення едикту і
Ціцерон називає його вже

  

"законом на рік".
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Формально едикт був обов'язковим тільки для того претора, який його видав. Фактично
ті положення едикту, які виявляли інтереси пануючого класу, повторювалися в едикті
новообраного магістрата і набували стійкого значення.

  

На перших порах преторські едикти мали на меті лише подати допомогу законному
(цивільному) правопорядку і заповнити його прогалини. Але під цим виглядом у галузь
права вносилися часто суттєві зміни, хоча претор відкрито ще не вступав у гостре
протиріччя з приписами цивільного права. Розвиток продуктивних сил, посилення
товарообігу змусили преторів зробити більш рішучий крок у приведенні до відповідності
правових норм з потребами життя. Тепер претор відкрито вносить доповнення в
цивільне право, коригує його норми, пристосовуючи до нових умов.

  

У результаті складається парадоксальна ситуація: з одного боку, ні претор, ні інші
магістрати, які видавали едикт не могли ані скасувати закон і надані ним права, ані
видати новий закон. Але, виконуючи свій обов'язок у справі забезпечення миру і порядку,
претор міг у тому чи іншому окремому випадку, де, на його думку, того вимагали інтереси
справи, приписати приватним особам щось доцільніше, ніж приписано законом. Отож,
закон відхилявся, а для даного конкретного випадку створювалося нове положення, яке
вводили до едикту і воно ставало постійним законом. Закон же jus civile перетворювався
на пустий звук, або, за виразом джерел, ставав "голим правом".

  

Формальну основу для подібної поведінки стосовно закону претор знаходив у своїй
imperium - владі, як відомо, упродовж року майже необмеженій. Однак пояснення цього
суперечливого положення треба шукати в особливостях римського державного права:
закон не може виходити від магістрату, закон виражає волю народу і може бути
прийнятий тільки народом.

  

І все ж потребує пояснення той факт, що незаконна діяльність претора була не просто
визнана рабовласницьким суспільством, але й стала досить прогресивною формою
оновлення, оздоровлення і вдосконалення правового регулювання майнових відносин у
республіканському Римі.

  

Справа в тому, що правила, які видавалися преторами і які згодом ставали нормами,
цілком відповідали'інтересам панівного класу, рабовласницькому суспільству і державі.
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Наведемо приклади.

  

Римське цивільне право для передачі права власності на деякі речі вимагало певних
формальностей, певного ритуалу, предбаченого нормами (jus civile). Якщо цих
формальностей не додержувалися, то весь акт вважався недійсним, покупець не
набував права на річ і продавець міг її через суд повернути назад. Разом з тим набувач
речі, як не її власник часто виявлявся беззахисним пред сторонніми особами. І тоді
претор Публіцій (І ст. до н.е.) у своєму едикті оголосив, що він використає всі наявні в
нього засоби, щоб захистити набувача, хоч формально власником речі був продавець.
Наступні претори, додержуючись цього принципу, стали відмовляти попереднім
власникам у позовах про поверенення речі, і почали захищати набувача в його володінні.
Отож цивільний власник зберігає своє квіритське право власності, проте це право є
"голим правом", тоді як новий набувач під захистом претора користується усіма
вигодами набутої речі. Претор не може зробити його квіритським власником, однак він
може захистити його як власника.

  

За jus civile жінка, що одружилися і підпала під владу чоловіка, втрачала всякі зв'язки з
своєю сім'єю, а разом з тим втрачала право на спадщину. У час, коли діяли Закони XII
таблиць, таке становище вважалося цілком нормальним. Проте згодом така норма jus
civile викликала не тільки низку непорозумінь, але й обурення насамперед багатих
батьків, оскільки їхнє майно в такому випадку переходило до інших агнатів, які могли
бути зовсім сторонніми особами. А тому один з преторів у своєму едикті оголосив, що
коли виникатимуть спори про спадщину у подібних випадках, то він надаватиме
перевагу кровній дочці спадкодавця. Це положення претора теж не було передбачено
нормами jus civile, але з мовчазної згоди панівного класу воно перетворилося в норму
преторського права.

  

Отже, головним рушієм розвитку римського цивільного права були потреби
господарського обороту великої держави, який бурхливо розвивався. А головним
засобом задоволення цих потреб була плідна правотворча діяльність преторів,
оперативне вирішення проблем без бюрократичних перешкод. У результаті такої
правотворчої діяльності преторів поруч з jus civile, одвічним римським цивільним правом,
склалася нова система норм, яка дістала назву jus praetorium - преторського права.

  

Подібний дуалізм правових норм проникає більшою чи меншою мірою у. всі галузі
цивільного права, створюючи у випадках колізій значну кількість своєрідних явищ. Для
правильного розуміння цих явищ необхідно твердо пам'ятати історичну генезу цього
дуалізму та юридичну нерівноправність цивільного і преторського права, яка з цього
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випливає.

  

В об'єктивному розумінні цивільне право є сукупністю норм, виданих законодавчою
владою й абсолютно обов'язкових як для громадян, так і для магістратів, при цьому
обов'язкових аж до їх скасування. Преторське право, навпаки, - це сукупність норм,
виданих магістратською владою, дійсних de jure тільки на один рік, і для самих органів
цієї влади тільки відносно обов'язкових.

  

У суб'єктивному розумінні цивільне право - це безпосереднє владне ставлення до речі чи
особи. Для здійснення цього ставлення шляхом позову не було потреби вдаватися до
будь-якої активної допомоги преторської влади -треба лише, щоб ця влада не накладала
вето. Особа, яка володіє цивільним правом, звертається до претора за одержанням
преторської формули лише як до органу, через який повинен пройти будь-який процес.
Позов такої особи є прямий наслідок, пряма функція її права: вона має позов, тому що
має право.

  

Зовсім інший характер має преторське суб'єктивне право. Не володіючи цивільним
правом, особа прагнула від претора мати захист своїх інтересів і тому потребувла
активного втручання преторської влади. Якщо претор у своєму едикті для того чи іншого
випадку обіцяв дати такий захист у вигляді інтердикту або позову, то цією обіцянкою він
тільки зобов'язував сам себе, але жодних гарантій щодо її здійснення зацікавлена особа
не одержувала. Якщо претор не виконував своєї обіцянки, не давав позову, то у
претендента (у наведеному вище прикладі, - У дочки) не залишиться нічого. Усе
преторське право базується тільки на обіцянці дати позов і на дійсному виконанні цієї
обіцянки. Отже, преторське право є наслідком позову; особа має право тому, що їй
дається позов, а не позов дається тому, що має право.

  

Описаний дуалізм правових норм, з усіма його колізіями, має багато теоретичних і
практичних незручностей, а проте він відкривав римлянам Можливість у галузі права йти
в ногу зі змінними умовами життя і не відставати від нових життєвих потреб, маючи
право в кожному конкретному випадку відступати від норми здебільшого застарілого
закону і вирішувати справу так, як цього потребують нові умови і породжені ними нові
погляди. Претор як виразник всезростаючої народної правосвідомості у цих конкретних
рішеннях практично готував (пропонував) найбільш прийнятні для даного моменту
розв'язання юридичних проблем.
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Така особливість правотворчості преторів, котрі, не маючи законодавчої влади, однак,
керуючи судовою діяльністю, створювали нові норми та інститути права, які витісняли
старі цивільні норми, яскраво виявились у термінології римських .юристів. Зокрема,
стосовно інститутів цивільного права вживався термін legitimus (законний). Цей термін не
вживався щодо інститутів і відносин, які регулювалися преторським правом. Стосовно
відносин, які регулювалися преторським правом (едиктом) вживався термін juite cause
(справедливі, достатні підстави).

  

В епоху принципату правотворча діяльність преторів та інших магістратів не могла
зберегти свого минулого значення, оскільки посилювалася і поширювалася влада
імператорів, які прагнули прибрати до своїх рук діяльність судових органів.

  

У II ст. (близько 125-128 pp.) за дорученням імператора Адріана відомий юрист Сальвій
Юліан переглянув весь преторський едикт, систематизувавши всі ті приписи, що мали
значення для того часу. Він розробив остаточну редакцію "Вічного едикту" (Постійного
едикту), яка була схвалена імператором і постановою сенату оголошена незмінною.
Однак імператор залишив за собою право робити доповнення до едикту.

  

Кодифікація преторського едикту була першою великою кодифікацією римського права
після Законів XII таблиць. З цього моменту правотворча діяльність претора та інших
магістратів припинялася, а суперечливість цивільного і преторського права стала
втрачати своє значення.

  

Постійний едикт у редакції Юліана до нас не дійшов, але збереглися фрагменти
коментарів римських юристів до цього едикту. За допомогою цих коментарів було
зроблено реконструкцію едикту. У ньому було поєднано едикти міського претора і
претора перегринів. У кінці подано едикт курильних едилів. Едикт поділявся на три
частини: перша частина едикту торкалася судочинства перед магістратом; друга -
формул і позовів; третя - містила постанови про судові рішення та їх виконання.

  

До описаних вище правових систем jus civile і jus praetorium у період республіки
приєднується ще третя система - jus gentium, яка за своєю юридичною природою майже
рівна преторському праву, але відмінна від нього сферою своєї дії.
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Як цивільне право (jus civile), так і преторське право поширювалися в основному на
римських громадян. Але в другій половині республіки, коли Рим стає центром всесвітньої
торгівлі, куди з'їжджаються маси негромадян, так званих перегринів. Зав'язуються
різноманітні ділові відносини з перегринами та між перегринами. Разом з тим виникає
потреба нормувати ці відносини. І римляни створюють для них особливу магістратуру - п
ретор для прегринів. 
Так само, як і претор міський, він, вступаючи.на посаду, видає едикт, в якому визначає
правила своєї юрисдикції, і цей едикт стає основою особливого цивільного
правопорядку, який регулює відносини римлян з прегринами і перегринів між собою.
Норми цього правопорядку запозичуються із загальних звичаїв міжнародного торгового
обороту, тобто із звичаїв, що складаються в торгівлі, в якій беруть участь ділові люди
різних країн і національностей. За своїм матеріальним змістом це є право
загальнонародне, чому римляни і називають його 
правом народів 
- jus gentium.

  

Передбачене з самого початку тільки для зносин перегринів, право народів
відзначається великою свободою та гнучкістю, і поступово виявляє великий вплив на
власне римське право. Багато положень його то шляхом звичаю або закону, то шляхом
преторського едикту переходить в обіг між самими римськими громадянами, витіснивши
специфічно римські інститути. Право народів було лабораторією, в якій перероблялися
різноматні норми різних народів античного світу, котрі стикалися між собою на
міжнародному ринку, в одне інтернаціональне ціле, для того щоб згодом переробити й
саме римське право в дусі інтеранаціоналізму.

  

Коли після закону Каракали 212 р. усе населення Римської імперії було наділене правами
громадянства і внаслідок цього перегринів як таких не стало, разом з ними зникла й
потреба в особливій системі права народів. Але до того часу весь матеріальний зміст
системи права народів уже був перенесений в суто римське право.
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§5. Юриспруденція і юристи

  

Визначним фактором римського праворозвитку в другій половині республіки стає
світська юриспруденція. Не володіючи ні законодавчою, ні едиктальною владою, римські
юристи своїми тлумаченнями і роз'ясненнями значною мірою сприяли розвиткові і
вдосконаленню права.

  

Як уже відомо, з опублікуванням jus civile Flavianum в галузі правознавства було
підірване необмежене панування понтифіків і, отже, відкривався шлях до утворення
світської юриспруденції. Легенда повідомляє, що перший пон-тифік із плебеїв Тіберій
Корункалій (235 р. до н.е.) почав давати свої поради особам, які вирішували спори в суді,
консультував усіх, хто хотів ознайомитися з правом. Швидкому розвитку світської
юриспруденції сприяли такі фактори:

  

1) у середині республіканського періоду швидкими темпами зростає торговий оборот,
розвивається і ускладнюється господарське життя;

  

2)        суворий формалізм цивільного права потребував виняткової обережності під час
укладання договорів, чіткості формулювання позовів, додержання інших формальностей,
що в свою чергу вимагало появи високваліфікованих спеціалістів - юристів, які могли б
дати необхідні поради громадянам;

  

3)        сама будова римських магістратур і римського суду сприяла поширенню
юридичних знань у народі, оскільки кожний громадянин міг стати магістратом, а тим
більше суддею, а для виконання посадових обов'язків потрібні знання права. Разом з тим
чимало з магістратів після завершення державної служби, користуючись набутими
знаннями давали поради приватним особам;

  

4) увесь устрій римського життя потребував загального ознайомлення громадян з
елементарними положеннями права.
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У Римі усі громадяни брали участь у політичному житті, весь народ закликався до
обговорення і вирішення законодавчих питань, тому не дивно, що елементарна юридична
освіта була частиною загальної освіти. Ціцерон повідомляє, що Закони XII таблиць
вивчалися дітьми напам'ять, а знання права були поширені в народі. Усе це підготувало
ґрунт для бурхливого розвитку юриспруденції. І справді, вже в другій половині
республіки з'явився численний професійний загін юристів.

  

Діяльність римських юристів, за ІДіцероном (І ст. до н.е.), виявлялася у трьох формах:

  

a)         respondere - консультаційна робота: відповіді на запити приватних і службових
осіб з питань, які викликали в них сумнів;

  

b)         cavere - вироблення найчіткіших формул для різних юридичних актів (договорів,
заповітів тощо), тобто допомагали приватним особам під час укладення договорів. Юрист
часто сам писав формуляр договору, тому цей вид діяльності називається ще scribere
(лат. scribe - писець);

  

с) agere - поради стосовно постановки позовів і процесуального ведення справи. Справа
в тому, що в період республіки процесуальне представництво в Римі не допускалося.

  

Водночас з розвитком юриспруденції та активізацією римських юристів постає потреба і
в юридичному навчанні, яке зводиться головним чином до навчання за допомогою
практики. Той, хто бажав вивчати право, міг бути Присутнім під час надання
консультацій якого-небудь юриста. Зрозуміло, що при цьому учням давали необхідні
пояснення. З ускладненням законодавства виникає потреба і в деяких загальних
поняттях цивільного права. Усе це торкається практичної і навчальної сторони справи.

  

Важливо зазначити, що практична діяльність римських юристів відноситься до
найдавніших часів Римської держави, бо вже в середині республіканського періоду
юриспруденція виходить за межі суто практичної діяльності.
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Відомо, що після Законів XII таблиць деякий час цивільне право розвивалося шляхом
тлумачення законів. Такі тлумачення набували нового змісту й, відповідно до змін, які
відбувалися в суспільстві, необхідного напряму. Завдяки авторитету юристів цим
тлумаченням надавали загальнообов'язкового характеру і вони ставали своєрідним
джерелом права.

  

У період принципату претура як демократичний інститут рабовласницького Риму не
вписувалася в рамки цієї форми правління і поступово втрачає свою силу й авторитет.
Центр правотворчої дяільності переміщається від преторів до юристів. Саме в І -III ст.
римська юриспруденція досягла найвищого розвитку. Це був період класичної
юриспруденції.

  

Римські імператори з уваги на великий авторитет юристів намагалися схилити їх на свій
бік. З цією метою найвідомішим юристам було дозволено давати загальнообов'язкові
консультації. Маючи таке право, римські юристи влаштовували консультації від імені
принцепсів, що надавало їм офіційного характеру, і судді у своїх рішеннях керувалися
їхніми порадами.

  

Тісний союз між юристами і цринцепсами зумовлювався обопільною зацікавленістю:
принцепси вбачали в юристах свою опору, провідників своєї політики, а юристи своїм
привілейованим становищем завдячували принцепсам. Одночасно держава надавала
широкий простір для правотворчості, в чому юристи були зацікавлені як професіонали.

  

Практика надання окремим юристам права офіційного тлумачення законів тривала до
початку V ст. н.е. Із встановленням абсолютної монархії правотворча діяльність юристів
занепадає. У 426 р. був прийнятий закон "Про цитування юристів", за яким у судових
рішеннях можна було посилатися лише на праці п'яти видатних юристів: Папініана,
Павла, Ульпіана, Гая і Модестина, а також на праці тих юристів, на яких посилалися ці
юристи.
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§6. Постанови сенату

  

Система державного управління, встановлена Октавіаном і закріплена його
наступниками, одержала назву принципату. У період приципату вища державна влада
формально належала сенату. Принцепси деякий час ще загравали з демократією і не
наважувалися оголошувати себе абсолютними монархами, а тому свою волю вони
виражали у формі постанов сенат}'.

  

Щоб набути сили закону, воля принцепса у вигляді проекту вносилася на розгляд у сенат,
де й діставала формальне затвердження. Починаючи з І і до кінця III ст. н.е.,
сенатус-консульти стають основною формою законодавства. Характерно, що сам сенат
не володів законодавчою ініціативою і своїми постановами фактично тільки оформляв
пропозиції принцепсів. У силу своєї влади принцепси мали право проголошувати свою
волю в усній або письмовій формі у сенаті, який у своїй законодавчій діяльності мусив
керуватися їхніми указами. Але оскільки до складу сенату входили представники вищих
кіл рабовласницької знаті, то постанови сенату виражали і їх волю. У постановах сенату
часто окреслювались лише загальні принципові положення, які претори та інші
магістрати повинні були здійснювати у своїх едиктах.

  

Постанови сенату - сенатус-консульти були основною формою законодавства до кінця
III ст. н.е. З того часу сенат втрачає своє значення, а разом з тим і свою законодавчу
компетенцію. Основним джерелом права поступово стає одноособове розпорядження
імператора.
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§7. Імператорські конституції

  

У період домінату законодавча влада імператора розглядається вже як один із проявів
божої влади самого імператора. Тепер воля імператора набуває безпосереднього
безумовного і загальнообов'язкового значення.

  

Розпорядження імператорів мають загальну назву "конституцій". їх було чотири види:

  

1) Edicta - загальні розпорядження, які були обов'язковими як для службових осіб, так і
для населення;

  

2)     Decreta - імператорські рішення в судових справах;

  

3)     Mandata - інструкції чиновникам і правителям провінцій;

  

4)     Rescripta - відповіді імператора на запитання службових і приватних осіб.

  

У період домінату дуалізм двох систем jus civile і jus praetorium зберігається, але зникає
jus gentium - право народів, оскільки в 212 році едиктом (законом) про громадянство
римлян іміт. Каракали норми jus civile і jus praetorium поширюються й на перегринів.

  

Користування імператорськими конституціями утруднювали їх численність та
безсистемність. Виникла потреба в їх кодифікації. Проте потреба в кодифікації
імператорських конституцій була викликана й деякими іншими причинами, а саме:

  

1)    намаганням закріпити в твердій і систематизованій формі існуюче право, яке
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виражало правомочність рабовласників;

  

2)    кризою і розпадом Римської імперії, західна частина якої зазнавала нападу
варварів. Видання єдиного кодексу мало бути символом єдності Римської держави і
права при політичному розділі на дві частини. Тому кодифікації надавалось політичного
значення.

  

Однак ініціативу кодифікації уряд не взяв на себе, спочатку вонабула-прю-ведена
приватними особами. Так в кінці III ст. (295 р.) був виданий перший приватний Кодекс
Грегоріана, названий на честь його укладача. Кодекс мав значне поширення і вміщував
імператорські конституції від 196 до 295 року.

  

Між 314 і 324 pp. невідомим Гермогеном було складено доповнення до Кодексу
Грегоріана, яке містило більш пізні імператорські конституції. Це доповнення дістало
назву Кодекс Гермогена. І лише в 428 р. імператор Феодосії! для складання кодексу
призначив комісію з дев'яти осіб. Кодекс був виданий у 438 р. і мав назву Теодозіанський.
До нього увійшли імператорські конституції, які вийшли після приватних кодифікацій.
Кодекс складався з 16 книг, поділених за предметними титулами.

  

Незважаючи на те, що кодекс видано на Сході, він набув значного поширення і на Заході.
У ньому були відображені всі ті зміни, які сталися в державній та приватноправовій
сферахримського рабовласницького суспільства.

  

 

  

§8. Кодифікація Юстиніана

  

Досвід приватних і офіційних кодифікацій показав важливість створення єдиного
збірника права, укладення зводу, в якому було б як. цивільне, так і преторське
законодавство і який міг би служити твердою основою під час здійснення правосуддя. З
плином часу ця потреба відчувалася дедалі гостріше. Після видання кодексів Грегоріана,
Гермогена та імп. Феодосія імператорські конституції видавалися й далі, в той час як
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багато з них виявилися вже скасованими. Отже, постала конча потреба в перегляді
кодексів та їх доповнень., Панівний клас Римської імперії був зацікавлений в анулюванні
застарілих норм-і в оновленні права. На здійснення цієї мети була спрямована і.політика
в, галузі законодавства. Уже Феодосій II мав намір зробити загальний перегляд як
конституцій, так і юридичної літератури, і укласти єдиний цілісний звід, але задум свій не
здійснив. Виконав цей план у найширшому масштабі візантійський імператор Юстиніан.

  

Величезна праця складання Юстиніанівського зводу виконувалась під керівництвом
видатного юриста того часу Трибоніану в декілька прийомів і в порівняно короткий
термін.

  

Насамперед Юстиніан вирішив упорядкувати конституції, які були видані після
Теодозіанського кодексу, і переглянути попередні кодекси, вилучити все застаріле, а
діюче об'єднати в один збірник.

  

З цією метою Юстиніан у лютому 528 р. призначив комісію з десяти осіб, серед яких був і
згаданий Трибуніану. Через рік комісія закінчила свою роботу і в квітні 529 р. був
обнародуваний Кодекс Юстиніана і тим самим анульовані попередні кодекси.

  

Кодекс являє собою збірник імператорських конституцій і складається з 12 книг. Кожна
книга ділиться на титули (підрозділи в ряді законів), а титули - на параграфи. Книга І
містить конституції, які торкаються церковного права, джерел права і різних
імператорських чиновників; книги 2-8 - цивільне право; книга 9 - кримінальне право;
книги 10-12 - положення про державне управління. Усередині титулу розміщені окремі
конституції у хронологічному порядку.

  

Систематизувавши конституції, Юстиніан приймає рішення упорядкувати юридичну
літературу. З цією метою в грудні 530 р. була створена нова . комісія, в складі якої
працювали представники правових шкіл Константинополя, Беріте та інших міст. Комісія
мала досить складне завдання: треба було зібрати всі твори класичних юристів, зробити
з них витяги і все застаріле вилучити, замінивши новим, а всі розбіжності усунути.
Врешті, весь цей матеріал треба було відповідно систематизувати.

  

Це складне завдання комісія виконала в надзвичайно короткий термін. Уся зібрана
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юридична література була переглянута, систематизована і зведена в єдине ціле. У грудні
533 р. цей величезний звід одержав назву Дигести, або Пандекти, був опублікований і
вступив у дію.

  

Дигести становлять центральну частину Юстиніанівського зводу, найбільшу за
розмірами і найціннішу за своїм змістом. Усі цитати розподілені в 50 книгах, які своєю
чергою поділяються на певну кількість титулів з відповідними заголовками. У середині
кожного титулу теж у певному порядку розміщені цитати, кожна з яких починається із
зазначення автора і твору, з якого вона взята.

  

Треба зазначити, що в період абсолютної монархії практика римського права часто
відступала від тих положень, які були з такою майстерністю зроблені класичною
юриспруденцією. Але при всьому тому вже та обставина, що в основу Юстиніанівського
зводу були покладені твори класичних юристів, означало для того часу безспірне
відновлення римського права, повернення до його кращих начал. Завдяки Дигестам
класична література була збережена від повної загибелі, а її багатющі плоди захищені від
безнадійного викривлення.

  

Водночас з роботою над укладенням Дигестів під загальним керівництвом Трибоніану
професорами Теофілом і Доротеєм був укладений переважно для навчальних цілей
офіційний елементарний підручник цивільного права, який отримав назву Інституції. У
листопаді 533 р. Інституції були санкціоновані і вступили в дію.

  

Головним джерелом Інституцій був однойменний твір римського юриста Гая,
побудований за принципом поділу права на три групи: 1) про осіб; 2) про речі; 3) про
форми процесу. Аналогічно побудовані й Інституції Юстиніана.

  

Але поки укладались Дигести та Інституції, законодавство невпинно розвивалося, що
змушувало уряд переглянути низку спірних питань. Деякі з них були замінені самим
Юстиніаном, який оголосив у вигляді наказів 50 нових рішень.

  

Упродовж цих років законодавча діяльність і справді пожвавлюється: у 529 р. було
видано майже 80 конституцій, у 530 - близько 130, у 531 - майже 100. Отже, коли робота
над Дигестами та Інституціями була завершена, Кодекс, виданий у 529 р. багато де в
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чому вже застарів. Щоб узгодити з новими частинами Юстиніанівського зводу, комісія
переробила його заново, і в листопаді 534 р. цей Кодекс був опублікований у новій
редакції.

  

Отож до Кодексу Юстиніана увійшли всі закони римських імператорів, видані з часів
правління імператора Андріана (117-138) до 534 р. У це число входили закони самого
Юстиніана, видані ним до 534 р. Накази, які виходили після того, називалися новелами, і
деякі з них набули істотного значення, спричинивши повну реформу в деяких галузях
права (наприклад, у галузі спадкування). Юстиніан планував у міру нагромадження
новел їх систематизувати, але його задум залишився нездійсненим. До наших днів
дійшло декілька частин збірників новел, які розглядаються як остання, завершальна
частина Юстиніанівського законодавства.

  

На думку Юстиніана, усі названі частини кодифікації мали становити єдиний Звід права,
хоча вони й не були тоді об'єднані однією загальною назвою. Лише у Середньовіччі, коли
відродилося вивчення римського права (починаючи з XII ст.), весь Юстиніанівський звід
набув загальної назви Corpus juris civilis - Звід цивільного права. Під цією назвою він
відомий і тепер.

  

 

  

Контрольні запитання

  

1.       Поняття джерела права та значення кожного з них в окремі періоди Римської
держави.

  

2.       Форми правоутворення в Римі:

  

а) звичай, звичаєве право, Закони XII таблиць;
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б)  поняття та кодифікація преторського едикту;

  

в)  форми діяльності римських юристів. Чому діяльність римських юристів
 була одним з джерел права в Римі;

  

г)  сенатус-консульти;

  

д) імператорські конституції, їх види та кодифікація.

  

3.      Кодифікація Юстиніана, її наслідки та значення.

  

4.      Назвіть і охарактеризуйте найважливіше джерело пізнання римського права.
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