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ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЙНИМ ЗЛОЧИНАМ  
(CRIMINIS REPETUNDARUM) У ПРАВІ СТАРОДАВНЬОГО 

РИМУ ТА ВІЗАНТІЇ 

Історія	 становлення	 та	 розвитку	 правової	 протидії	
корупційним	 проявам	 сягає	 своїм	 корінням	 глибини	 тисячоліть.	
Згадки	про	цей	вид	злочинів	зустрічаються	у	письмових	пам’ятках	
держав	 Стародавнього	 Сходу,	 давньоеллінських	 держав.	 Але,	 якщо	
вести	 мову	 про	 стародавню	 добу,	 то	 варто	 наголосити,	 що	
найбільшого	розвитку	ці	процеси	набули	у	давньоримській	державі.	

Розвиток	 державного	 життя	 та	 зростання	 кількості	
різноманітних	 зловживань	 з	 боку	 римських	 посадовців,	 що	
супроводжувало	його,	викликали	гостру	необхідність	у	відповідній	
організаційній	 та	 правовій	 протидії	 таким	 негативним	 проявам	 –	
виданні	 спеціальних	 законів	 про	 посадові	 злочини,	 а	 також	
створенні	особливої	установи	для	розслідування	скарг	на	утиски	та	
зловживання	з	боку	магістратів.	Такою	установою	був	спочатку	суд	
з	 п’яти	 сенаторів	 (recuperatores),	 до	 яких	 могли	 звертатися	
постраждалі	 (хоча,	 окрім	 того,	 існувала	 й	 можливість	 піддати	
корупціонерів	 judicium	 publicum	 у	 трибутних	 коміціях).	 Правовий	
захист	від	зловживань	посадових	осіб,	що	забезпечувався	римським	
громадянам	 законом,	 мав	 на	 увазі	 повернення	 протиправно	
отриманого	 майна:	 потерпілі	 могли	 повернути	 собі	 речі,	 втрачені	
внаслідок	 вимагання	 посадовцями	 (res	 repetere).	 Звідсіля	 й	
походить	найменування	судової	комісії	–	quaestio	repetundarum.	

Закон	 Кальпурнія	 (Lex	 Calpurnia	 de	 repetundis)	 149	 р.	 до	 н.	е.,	
який	 запровадив	 у	 життя	 римської	 держави	 нову	 форму	 суду,	 був	
разом	 з	 тим	 першим	 законом,	 що	 спеціально	 спрямовувався	 на	
протидію	 посадовим	 злочинам.	 Коло	 суб’єктів	 цих	 злочинів	
спочатку	 було	 доволі	 вузьким.	 До	 них	 відносилися	 намісники	
провінцій,	 що	 вимагали	 або	 отримували	 від	 підвладного	 їм	
населення	гроші	або	інші	матеріальні	цінності.	

Але,	вочевидь,	ефективність	закону	була	недостатньою.	Мабуть	
саме	 тому	 вже	 невдовзі	 після	 Закону	 Кальпурнія	 було	 прийнято	
Закон	 Ацилія	 (Lex	 Acilia)	 123–122	 р.	 до	 н.	е.,	 розроблений	 під	
впливом	 Гая	 Гракха,	 який	 перетворив	 позов	 про	 повернення	
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незаконно	 отриманого	 магістратом	 майна	 на	 позов	 про	 подвійне	
відшкодування	шкоди	(як	 і	при	крадіжці).	У	111	р.	до	н.	е.	з’явився	
Закон	 Сервілія	 Главка	 (Lex	 Servilia	 Glaucia),	 що	 поширив	
відповідальність	 за	 вчинення	 criminis	 repetundarum	 на	 усіх	
магістратів,	а	не	лише	провінціальних,	а	також	на	суддів	у	випадках	
несумлінного	відправлення	ними	правосуддя.		

Закон	 Корнелія	 (Lex	 Cornelia)	 81	 р.	 до	 н.	е.	 конкретизував	
поняття	 crimen	 repetundarum,	 включивши	 до	 нього	 такі	 діяння	
посадовців,	як:	1)	хабарництво;	2)	збирання	грошей	на	встановлення	
статуй	 та	 невиконання	 взятого	 на	 себе	 зобов’язання	 протягом	
п’ятирічного	терміну;	3)	привласнення	грошей,	що	призначалися	для	
проведення	 свят;	 4)	заняття	 лихварством	 і	 торгівлею;	 5)	витрата	
невиправдано	 великих	 коштів	 на	 посольства.	 За	 вчинення	 таких	
діянь	законом	передбачалося	покарання	через	вигнання	(exilium),	а	в	
якості	додаткового	–	матеріального	стягнення	у	четверному	розмірі	
від	 завданих	 збитків.	 У	 випадку	 смерті	 винної	 особи	 обов’язок	
компенсувати	збитки	покладався	на	її	спадкоємців.		

Останнім	 за	 часом	 законом	 республіканського	 періоду,	
присвяченим	criminis	repetundarum став	Закон	Юлія	(Lex	Julia)	59	р.	
до	 н.	е.,	 виданий	 у	 період	 першого	 консульства	 Юлія	 Цезаря.	 Цей	
закон	за	своїм	змістом	був	найповнішим.	Частково	він	повторював	
попереднє	законодавство,	частково	містив	нові	норми.	Закон	Юлія	
зберігав	 чинність	 протягом	 усього	 наступного	 періоду	 імперії,	
принаймні,	відповідні	імператорські	укази	часто	спиралися	на	його	
положення.	

Низка	 настанов	 посадовим	 особам	 міститься	 у	 так	 званих	
новелах	Юстиніана	І	(483-565	рр.),	які	насправді	з’явилися	вже	після	
його	 смерті.	 Серед	 їх	 норм,	 окрім	 іншого,	 була	 сувора	 заборона	
хабарництва,	особливо	у	суді.	Усі	особи,	що	брали	участь	у	процесі,	на	
його	 початку	 присягали	 повідомляти	 усім	 зацікавленим	 сторонам	
будь-яку	 інформацію,	 що	 стосувалася	 випадків	 отримання	 суддями	
неправомірної	 вигоди	 або	 прийняття	 неправосудного	 рішення.	 У	
випадку,	 якщо	 факт	 прийняття	 суддею	 такого	 рішення	 у	 цивільній	
справі	внаслідок	пропозиції	або	отримання	хабара	доводився,	суддя	
був	зобов’язаний	сплатити	duplum	–	подвійний	розмір	обіцяної,	або	
triplum	 –	 потрійний	 розмір	 отриманої	 неправомірної	 вигоди.	 Окрім	
того,	 він	 позбавлявся	 своєї	 посади.	 Хабарництво	 при	 провадженні	
кримінального	 процесу	 повинне	 було	 мати	 наслідком	 конфіскацію	
усього	майна	судді,	а	також	його	вигнання	(exilium).	

Навпаки,	 якщо	 звинувачення	 у	 корупції	 залишалося	
недоведеним	 і	 звинуваченому	 судді	 вдавалося	 очиститися	 від	
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підозри,	 то	 особа,	 яка	 несправедливо	 звинуватила	 його,	 мала	 бути	
піддана	покаранню	у	вигляді	конфіскації	майна,	якщо	звинувачення	
було	 висунуте	 у	 ході	 розгляду	 кримінальної	 справи,	 і	 сплаті	
aestimatio	 litis,	 якщо	 звинувачення	 було	 виголошене	 у	 перебігу	
цивільного	процесу.	

Звинувачення	 судді	 у	 хабарництві	 могло	 бути	 висунуте	 не	
лише	 особою,	 з	 якої	 той	 вимагав	 хабар,	 але	 й	 третьою	 особою,	 а	
також	противною	стороною	у	процесі.	В	останньому	випадку	в	разі	
доведення	факту	покаранню	піддавався	не	лише	суддя,	але	й	особа,	
що	дала	хабар	або	обіцяла	його.		

Отже,	корупція	була	притаманна	більшості	стародавніх	держав.	
Аналіз	 деяких	 актів	 внутрішньодержавного	 законодавства	
Стародавнього	 Риму	 та	 Візантії	 надає	 можливість	 дійти	 висновку,	
що	 в	 цей	 час	 достатньо	 активно	 закладалися	 основи	
антикорупційного	 законодавства.	 Це	 було	 викликано	 поширенням	
відповідних	 злочинів,	 зокрема	 й	 у	 судових	 органах,	 які	 вважалися	
тяжкими	правопорушеннями,	що	завдають	суттєвої	шкоди	державі.	
Хоча,	 далеко	 не	 завжди	 держава	 сприймала	 корупцію	 як	 загрозу	 і	
відповідно	 протистояла	 їй.	 Подеколи	 вона	 розглядалася	
правителями	 як	 інструмент,	 за	 допомогою	 якого	 можна	 було	
запобігати	 згуртуванню	 чиновників,	 тримаючи	 їх	 у	 страху	 бути	
викритими	 та	 притягненими	 до	 відповідальності.	 Антикорупційне	
законодавство	 як	 у	 Стародавньому	 Римі,	 так	 і	 в	 Візантії	 не	 було	
достатньо	досконалим	та	ефективним	щоб	протидіяти	поширенню	
корупційної	злочинності.	
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