
73 

Межі охронювального законом інтереси в корпоративних відносинах, 

незважаючи на відсутність в законодавстві норми, якими б вони визначалися 

залежать від організаційно-правової форми товариства, розміру частки 

учасника в статутному капіталі товариства, співвідношенні корпоративного 

інтересу товариства та власного інтересу акціонера (учасника). Така позиція 

аргументується тим, що в залежності від кількості акцій, що перебувають у 

власності акціонерів, їх інтереси, що об'єднуються в отриманні прибутку мають 

і відмінності, а, отже, акціонери повинні мати і різну ступінь впливу на 

діяльність товариства, різну ступінь контролю над виконавчими органами 

товариства. Оскільки права акціонерів відрізняються в своєму обсязі по 

відношенню до товариства відповідно, відрізняється й характер порушень прав 

та інтересів дрібних і великих акціонерів. При цьому, охорона законного 

інтересу носіїв корпоративних прав не повинна виступати самоціллю та 

відособлюватися від інтересів самого товариства. 

Таким чином, охоронювальний законом інтерес у корпоративних спорах 

визначається правовим положенням учасників корпоративних відносин, 

опосередкований корпоративними правами, залежить від обсягу корпоративних 

прав власників, від пріоритетів вибору внуртікорпоративних управлінських 

рішень та визначаються сукупністю корпоративних зв’язків. Мотиваційна 

складова законного інтересу у корпоративних відносинах це усвідомлене 

прагнення до користування матеріальним або нематеріальним благом, коли 

наступає перехід об’єктивного в суб’єктивне, що визначається умовами 

корпоративних відносин, які регулюються корпоративним законодавством. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВІЗАНТІЙСЬКОГО ШЛЮБНОГО ПРАВА І ЙОГО АСПЕКТІВ 

Закономірністю кожної з історичних цивілізацій є формування механізмів 

відтворення та розвитку суспільних тенденцій в контексті самоорганізації 

суспільства та у визначенні корелятивних зв’язків між особою, інститутом сім‘ї 

та соціумом. Важливою рисою останнього є особливість основної 

мікроструктури соціальної організації – сім’ї в контексті цивілізаційних 

тенденцій розвитку, оскільки структурною основою кожної цивілізації є 

специфіка функціональних і корелятивних зв’язків між соціально-

економічними, політико-правовими та культурологічними факторами, що в 

контексті визначених тенденцій формують суспільні інститути і традиції у 

відповідних просторово-часових межах. Такі зв’язки складають зміст морально-

ціннісних світоглядних доктрин, соціально-економічних, політичних та 

правових концепцій і систем (структур), стійких ментальних стереотипів 

суб’єкта соціокультурного процесу – структурно-формуючої етнічної 

спільноти. Тобто, право (позитивно-об’єктине та індивідуально-суб’єктивне) як 
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системний фактор цивілізації, у контексті названих зв’язків, здатне забезпечити 

волевиявлення особи. Там, де нема свободи, писав філософ права князь Е. Н. 

Трубецкой, там немає права [1, с. 290]. Тому християнське імператорське право, 

а саме його структурні аспекти необхідно досліджувати в контексті 

соціокультурних внутрішніх зв’язків візантійської цивілізації. Вирішення таких 

завдань можливе завдяки поєднанню методологічних підходів трьох основних 

напрямів сучасної юриспруденції: догми, філософії та соціології права. 

Безперечно, розглядаючи еволюцію правових явищ, ми зобов’язані залучати 

підходи та методи історико-правової науки і передовсім історичний підхід, що 

реалізується через історико-генетичний метод юридичного дослідження. 

Досліджуючи механізм правового забезпечення особистих прав подружжя, 

необхідно проаналізувати окремі аспекти такого механізму. Відомо, що ще 

Аристотель підкреслював роль дослідження аспектів цілого в процесі пізнання. 

Натомість К. Поппер, з позицій неопозитивізму, вважає, що ціле не може бути 

предметом дослідження [2, с. 7-36]. Втім, існують так звані холістичні позиції, 

що цілісність може і повинна бути об’єктом історико-правового дослідження 

[3, с. 125]. Звичайно, доцільним є як структурно-системний аналіз цілісності, 

так і дослідження окремих елементів цілого, оскільки вони часто мають свою 

логіку і специфіку функціонального призначення та еволюції.  

В стародавніх східних та античній цивілізаціях механізм їх відтворення 

мав два рівні – матеріальний та ідеальний. Матеріальний, передбачав 

виробництво матеріальних благ та продовження роду. Ідеальний – релігійне, 

філософське та правове осмислення і врегулювання матеріальних процесів та 

відносин. Завдяки християнській правовій доктрині процес фізичного 

відтворення суспільства набрав ідеального смислу як священне явище 

народження богоподібної істоти – людини. В такому контексті християнської 

парадигми праобразом особистих (майнових та немайнових) відносин був 

духовний союз Ісуса Христа та його Церкви [4, с.227]. Основною рисою 

християнської правової доктрини і відповідної системи права було 

забезпечення індивідуальної свободи на рівні суспільства та сім’ї. Тому 

особливу актуальність мають юридичні дослідження механізмів правового 

забезпечення індивідуальної свободи та особистих інтересів особи в контексті 

чинної правової системи. Особливість візантійського права полягає у тому, що 

досягнення правового ідеалу особистих відносин суб’єктів шлюбу відбувалось 

в процесі довготривалої і суперечливої еволюції шлюбно-сімейного права та 

його складових частин. Однак за нормами відомої збірки права Еклоги (726 р.) 

законодавець передбачив майже повну рівність майнових та особистих прав 

чоловіка та дружини, що в правових системах Європи та Америки відбулось 

тільки у ХХ ст. Отже, вперше, як підкреслив K.E. Zachariae von Lingenthal в 

Geschichte des griechlich-romischen Rechts (s. 57), християнське шлюбне право 

було створене в Еклозі імператорів іконоборців (Bilderstürmer). 

При дослідженні візантійського права в царині шлюбних правовідносин, 

особливий інтерес у даній гносеологічній ситуації викликає еволюція правового 

статусу суб’єктів шлюбу в контексті врегулювання подружніх правових 

відносин нормативними приписами інститутів dos et donation propter nuptias. 
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Таким чином, у кінцевому рахунку йдеться про забезпечення інтересів і 

свободи волі суб’єктів шлюбу та сім’ї, завдяки дотриманню останніми 

відповідних норм імператорського законодавства, які вперше у світовій історії 

формувались на аксіологічній основі християнського соціо-антропологічного 

вчення. В процесі правової еволюції відбулися принципові суспільні зміни, 

основною ознакою яких було те, що християнство вже на початку середнього 

періоду історії греко-римського права (VІІІ – ХІІ ст.) стала основною формою 

суспільної свідомості та створення християнської концепції шлюбно-

сімейногого права. В умовах нової християнської парадигми у візантійському 

праві з’явились явища, які стали предметом досліджень європейських 

інтелектуалів пост-традиційної доби.  

Одним з яскравих явищ греко-римського права, дотичного до ідеї свободи, 

є інститути розлучення та повторного шлюбу. Звісно, еволюція інституту 

розлучення по мірі християнізації відповідних норм тривала від Константина І 

до Юстиніана. Попри те, що вперше християнське шлюбно-сімейне право було 

створено в Еклозі, імператора Лева ІІІ, найбільш поширеними у візантійській 

імперії стали норми інституту розлучення, основними правовими джерелами 

яких були конституції (С. 5.17.10-12 ) та 22, 117 і 134 новели Юстиніана. В 

результаті осмислення даної проблеми в контексті християнських цінностей на 

рівні Святого Письма та Святого передання (традиції) він створив систему 

інституту розлучення на основі 117 новели , в яку увійшли три правові норми 

22-ї новели з відповідними причинами розлучень (про імпотенцію чоловіка, 

неволі одного з подружжя; вступ у монастир дружини чи чоловіка (Nov.117.12). 

Після того, як Юстиніан систематизував норми про причини розлучення через 

вину дружини та вину чоловіка (Nov.117.8-9), доповнивши їх положеннями, що 

змістовно пов’язані з останніми (Nov.117.13-15), імператор заборонив форму 

divortium communi consensun, яка існувала з передкласичного періоду 

римського права і привела до глибокої сімейної кризи populus Romanus. 

Очевидно йому вдалось знайти консенсус між потребами греко-римського 

соціуму і вимогами християнської правової доктрини, забезпечивши свободу 

особи, яка не порушувала права іншого з подружжя. Після опублікування 

Еклоги Лева ІІІ (726 р.), інститут розлучення, в якому передбачено лише 

декілька норм про причини розлучення, відповідних християнській правовій 

доктрині, та усе шлюбне право Еклоги стало джерелом низки приватних 

збірників: Ecloga aucta (Eclogadion), Ecloga privata та Ecloga privata aucta, 

натомість норми інституту розлучення та інші правові положення Юстиніана 

були інтерпольовані в Ісагогу, Василіки, Прохірон та Збірник новел Лева VІ, в 

яких імператор вийшов за межі концепції розлучення Юстиніана, застосовуючи 

низку норм про розлучення з його 22-ї новели, які не увійшли в 117 новелу 

останнього. Однак, саме Прохірон, який став джерелом наступного 

законодавства і приватних збірників та Еклоги, в якій сформована християнська 

концепція шлюбного права, стали основними правовими джерелами 

візантійського права в країнах християнського світу.  

Усе вищесказане обумовлює актуальність дослідження візантійського 

шлюбно-сімейного права та його окремих галузей, оскільки Візантійська 



76 

цивілізація накопичила унікальний досвід нормативно-правового регулювання 

суспільних відносин, яке здійснювалось завдяки системно-юридичним та 

ціннісним якостям візантійського права, що стало синтезом римської правової 

системи, греко-елліністичних інститутів права та юридичних явищ правової 

культури етнічних спільнот внутрішнього та зовнішнього “Орієнту” Ромейської 

(Візантійської) імперії. Їх синтез та еволюція на основі християнських 

цінностей та принципів канонічного права виражає ціннісно-юридичну суть 

візантійського права. Попри великий інтерес до правової візантистики, після 

падіння Ромейської імперії і до сьогодення, кількість наукових праць, 

присвячених шлюбно-сімейним відносинам, не відповідає значимості даної 

проблематики у візантійській юриспруденції та її місцю в суспільних 

відносинах Візантії.  

Отже, особливістю Візантійської цивілізації є правова система, яка вперше 

у світовій історії сформувалась на основі християнських цінностей. Це 

іманентно вплинуло на право осіб та свободу їх волевиявлення. У такому 

контексті якісною ознакою цивілізаційного розвитку у напрямку гуманізації 

суспільних відносин (формально визначена у вступі до Еклоги мета 

законодавців (Ecl. Praef.)) є правовий статус жінки та чоловіка, особливості 

волевиявлення та захисту власних інтересів у контексті шлюбних зобов’язань 

та сімейних правовідносин. Особливості таких мікросоціальних взаємозв’язків 

у значній мірі визначали специфіку того чи іншого національного соціуму. 

Тому історичний досвід правового врегулювання сімейно-шлюбних відносин у 

Візантії, першій християнській країні, не може не викликати особливий інтерес 

представників різних гуманітарних наук, передовсім правознавців (істориків, 

теоретиків та цивілістів) Ще у 2-й половині ХІХ ст. грецький історик права М. 

Папаррігопуло звернув увагу на юридичні явища візантійської правової 

традиції доби іконоборців (VІІІ ст.), які з’явились в правових системах Європи 

тільки у ХІХ та ХХ ст. [5, c. 206]. З іншої сторони, інтерес до візантійського, 

передовсім шлюбно-сімейного права пов’язаний з його рецепцією поза межами 

першої християнської держави, переважно в країнах християнського (згодом 

православно-християнського) віросповідання. В середовищі українських 

дослідників не може не виникнути інтерес до правових явищ, пов’язаних з 

рецепцією візантійського права, що тривала з часів стародавньої Русі (ХІ – ХІІ 

ст.) до ліквідації Гетьманату (1764 -1783 рр.) [6]. Як засвідчують історичні 

джерела інтерес до шлюбних норм з відомих пам’ятників греко-римського 

права як Еклога та Прохірон був не тільки в середовищі духовенства та 

елітарних прошарків, але й середовищі різних категорій населення Русі-

України. При чому, інтерес викликає бажання авторів відповідних списків 

Кормчих книг, адаптувати, наприклад, норми Прохірону, до суспільних 

українських умов, використовуючи відповідну до вказаних часів, звичайну 

українську лексику (“мужик дешевший, ремесник дорогший”, “не годиться 

сусідa свого…калаяти”; “драбина на межі повинна стояти”, “татарам і ляхам не 

продавати шаблі”, “козаки не кровте, бо руку утнут вам”, “хлопец не 

согрешивший з дівчиною нех ее возмет” [7, с.57]. На території України, 

зауважує Я. Щапов, Прохірон був не тільки широко розповсюджений в ХVІ – 
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ХVІІ ст., але мав своєрідну місцеву неофіційну рецепцію, що виявлялась в 

перекладі статей пам’ятника на українську мову, переробці і розвитку його 

норм [7, с. 58]. Навіть на початку ХІХ ст., коли серед українського дворянства 

прокинулась надія на відновлення державно-політичної автономії, в обігу 

з’явилась низка рукописних історико-правових трактатів та “Збірка 

малоросійських прав 1807 р.”, у якій є помітним вплив принципів 

систематизації правових норм, характерних для візантійської Еклоги та 

Прохірону [8]. Після цього, значення відповідних норм в якості діючого права 

зникає, вони залишаються чинними лише в канонічному праві. Однак, саме в 

ХІХ ст. відбувається значне піднесення в наукових дослідженнях римського та 

греко-римського права; з’являються і розвивається такі напрями в 

юриспруденції як “Das heutigen römischen Recht”, “Die Pandektenwissenschaft”, 

“Die Begriffsjurisprudenz”; відбувається системна публікація офіційних і 

приватних збірників греко-римського (візантійського) права. Разом з тим, 

починається процес дослідження різних аспектів рецепції норм шлюбно-

сімейного права, які відображають правовий зміст та принципи систематизації 

візантійських правових джерел. Отже, наукова доцільність дослідження 

візантійського шлюбно-сімейного права та його сегментів зумовлена низкою 

гносеологічних та аксіологічних аспектів історико-правової науки, 

необхідністю засвоєння досвіду врегулювання суспільних правовідносин на 

основі християнських цінностей.  
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