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Розвиток прав і свобод громадян 
у період античності

Проблематика розвитку прав і
свобод громадян у контексті взаємо-
відносин людини й держави є надзви-
чайно важливою для розуміння сучас-
ної системи забезпечення прав і сво-
бод громадян України у сфері публіч-
ного управління. Історико-правовий
аналіз дає змогу відстежити форму-
вання та зміцнення адміністративно-
правового механізму забезпечення
прав і свобод громадян у сфері пуб-
лічного управління, вирізнити законо-
мірності вказаного процесу і вирізни-
ти серед них – загальні, притаманні
більшості держав, та окремі, характерні
лише для деяких із них.

Тому метою та завданнями цієї
статті є аналіз розвитку прав і свобод
громадян у контексті взаємовідносин
людини й держави, а також визначен-
ня способів використання позитивно-
го досвіду в актуальному регулюванні
правового статусу громадян.

Система юридичних знань, концеп-
цій і доктрин про виникнення, розви-
ток і сучасний стан прав і свобод гро-
мадян, зокрема у сфері публічного
управління, протягом останніх років

досить активно розвивається в Украї-
ні. Це обумовлено зміною ставлення
до людини з боку держави, визнання
людини найвищою соціальною цінні-
стю, інтересам якої повинен підпоряд-
ковуватись увесь державний лад, сис-
тема та діяльність органів влади [1,
с. 11]. Однак таке ставлення до прав і
свобод людини існувало не завжди –
сучасний стан правового механізму
забезпечення прав і свобод громадян
став наслідком тривалого історично-
го, соціального та культурного роз-
витку світової спільноти.

Історія проблеми визначення і
забезпечення прав і свобод людини
налічує вже декілька тисячоліть. Про-
тягом усіх етапів цивілізаційного
розвитку ми можемо знайти велику
кількість свідчень про існування ко-
лізій між людиною  і суспільством, які
особливо гостро проявлялись у сфері
публічного управління. Побудова мо-
делі конструктивного балансу між
інтересами особистості й інтересами
суспільства вимагає розглянути права
людини та їхню практичну значущість
крізь призму історії. Застосування
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історико-правового методу дозволяє
вирізнити закономірності у форму-
ванні механізмів забезпечення прав і
свобод людини і зрозуміти, як останні
стали основою ідеологічної системи,
яким чином така система впливає на
сучасну соціальну реальність і свідо-
мість людей.

Передісторія прав людини бере
початок у сивій давнині. Зрозуміло,
що будь-яка думка про характер від-
носин людей за часів первісногромад-
ського ладу може базуватися лише
на припущеннях, оскільки складно з
упевненістю судити про суспільні від-
носини дописемної епохи. Існує гіпо-
теза, що для первісногромадських ко-
лективів основну роль відігравали сто-
сунки співпраці, а розвинені стосунки
власності були відсутні [2, с. 54–58].
Протягом панування первісногромад-
ських відносин питання щодо прав і
свобод особистості не виникало,оскіль-
ки цей ранній і найбільш тривалий
період антропосоціогенезу характе-
ризувався колективізмом у виробни-
цтві та розподілі, відсутністю соціаль-
ної нерівності, низьким рівнем су-
спільної свідомості й домінуванням
біологічних інстинктів [3, с. 8]. Протя-
гом панування родового ладу не існу-
вало ще ніякої відмінності між права-
ми та обов’язками; не існувало питан-
ня, чи є участь у суспільних справах,
кровна помста чи сплата викупу за неї
правом або обов’язком; так само не-
можливим було розшарування племе-
ні й роду на різні класи, що обумов-
лювалося властивостями економічно-
го базису цього ладу [4, с. 159]. Специ-
фічні норми первісного суспільства,
які в історичній літературі дістали
назву «мононорм» [5, с. 48], ще не мож-
на було назвати ані правом, ані морал-
лю, оскільки їх виконання забезпечу-
валося не лише суспільним осудом, а
й покаранням на основі фіксованих
санкцій. Для мононорм характерним
було те, що вони ніколи не давали
переваг одному членові роду перед
іншим, тобто закріплювали «первісну

рівність». Але суть цієї рівності поля-
гала у відсутності свободи, поглинанні
людини співтовариством, в жорстокій
регламентації всієї її діяльності, в кон-
сервативності й застійності форм, що
закріплювали наявні зв’язки і стосун-
ки [6, с. 197].Тому ідеалізація первісної
рівності, демократії, системи регуляції
поведінки членів первісного суспіль-
ства пов’язана з ігноруванням факту
поглинання людини громадою, відсут-
ності свободи вибору, застійності тра-
дицій і звичаїв, суть яких полягала у
створенні певного гомеостазу, недопу-
щенні будь-яких змін у житті [7, с. 23].
У той період розвитку людства поява
індивідуальних прав і свобод індивіда
була неможливою, оскільки вижи-
вання людини як біологічного виду за
низької продуктивності праці потре-
бувало жорсткого підкорення всіх
особистих потреб потребам групи,роду.

Крім того, не можна не звернути
уваги й на той факт, що повної со-
ціальної рівності у первісному суспіль-
стві не було й не могло бути, оскільки
будь-які форми організації та самоор-
ганізації людських співтовариств (у цьо-
му випадку первісних племен) передба-
чають ієрархічну основу, навіть якщо
вона і не пов’язана з ідеєю власності.
Логічно припустити існування стате-
вої та вікової нерівності – люди різної
статі й різного віку у племені викону-
вали різні функції та, відповідно, мали
різні соціальні ролі. Також не було
міжродової та міжгромадської рівно-
сті – різні колективи мали різний ста-
тевовіковий склад; різною була кіль-
кість здорових і хворих тощо. Накла-
дали відбиток особливості місця існу-
вання тощо. Ймовірно, усвідомлення
первісною людиною нерівноцінності
соціальних ролей у колективі сприяло
відчуттю себе як особистості і, вреш-
ті-решт, стало одним із факторів, який
обумовив рух до державно-організо-
ваного суспільства.

Необхідно відзначити, що рівнова-
га між інтересами суспільства та осо-
бистості, ознакою якої є високий стан
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захищеності прав та інтересів людини,
стала наслідком багатовікового циві-
лізаційного розвитку, що відбувався
досить повільними темпами. І лише з
появою держави починає поступово
порушуватися проблема наявності у
особистості своїх індивідуальних, від-
мінних від загальносуспільних, прав 
і свобод.

У стародавньому Вавилоні, де дер-
жавна влада мала характер деспотії,
населення не мало практично ніяких
прав у державному управлінні. За часів
Хаммурапі (близько 1793–1750 рр.
до н. е.), який проголосив себе сином і
спадкоємцем бога Мардука, накази
царя були не просто наказами світ-
ського правителя, а й наказами бога.
Цар ставав божеством незалежно від
способу, у який посів трон – у спадок,
внаслідок державного перевороту чи
загарбницької війни [8, с. 23–24]. Cаме
цар очолював величезний чиновниць-
ко-бюрократичний апарат, верхівку
якого він призначав особисто. Від
нього всі вищі урядовці одержували
вказівки та інструкції. У Законах Хам-
мурапі багато уваги приділялося пи-
танням компенсації шкоди, спричи-
неної майну інших осіб, зокрема ра-
бам, що належали до категорії майна,
було встановлено покарання за зло-
чини проти життя і здоров’я вільних
громадян, однак навіть ступінь пока-
рання перебував у жорсткій залежно-
сті від місця людини в системі соціаль-
ної ієрархії. При цьому будь-які згаду-
вання щодо права жителів Вавилона
брати участь в управлінні державни-
ми справами тут відсутні, що є харак-
терним для давньосхідних деспотій.

Перші згадування про законодав-
че закріплення прав людини на участь
у державному управлінні пов’язані з
історією держави та права античної
Греції. На початку VII ст. до н. е. в
Афінах з’явилися перші писані зако-
ни, прийняття яких було спрямоване
на обмеження існуючих пережитків
родового ладу, передусім кровної пом-
сти, забезпечення особистої та майно-

вої недоторканності. Ці закони, автор-
ство яких приписується Драконту,
характеризувалися наявністю досить
суворих санкцій навіть за незначні
правопорушення. Але вже в цих нор-
мативних актах можна прослідкувати
окреслення прав громадян у сфері
державного управління – закони, по-
при свою жорстокість, обмежували
владу архонтів, які часто надто вільно
тлумачили право [9, с. 40].

Розвиток правового забезпечення
прав громадян щодо управління дер-
жавними справами пов’язаний із ре-
формами Cолона (594–593 pp. до н. е.),
передумовою яких було зростання
загального невдоволення в суспіль-
стві внаслідок того, що значна части-
на афінського суспільства опинилась
у борговому рабстві або перебувала
під постійною загрозою такого раб-
ства. Афіни стояли на порозі грома-
дянської війни, багато боржників по-
кинули поліс, тікаючи від кредиторів
[9, с. 41].

Плутарх писав про реформи Cо-
лона: «Бажаючи залишити всі вищі
посади за заможними, як було раніше,
а до решти посад, до яких раніше про-
стий люд не допускався, допустити і
його, Cолон увів оцінку майна грома-
дян. Так, тих, хто виробив у сукупності
п’ятсот мір продуктів, як сухих, так і
рідинних, він поставив першими і на-
звав їх «пентакосіомедимнами» (п’ят-
сотмірниками), другими поставив тих,
хто міг утримувати коня або виробля-
ти триста мір: цих називали «вершни-
ками»; «зевгитами» (зевгит – той, хто
володіє парою волів, коней) було на-
звано людей третього цензу, у яких
було двісті мір тих і тих продуктів,
разом узятих. Решта називалася
«фетами». Їм не було дозволено обій-
мати якусь посаду; вони брали участь
в управлінні лише через участь у на-
родних зборах і могли бути суддями.
Останнє видавалося спершу незнач-
ним правом, але після стало достатньо
важливим, тому що більшість важ-
ливих справ потрапляли до суддів.

Розвиток прав і свобод громадян у період античності
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Мало того, на рішення у тих справах,
які Cолон передав посадовим особам,
він дозволив також апелювати до
суду. Cолон створив раду Ареопага з
архонтів, які щорічно мінялися; він
сам був його членом як колишній
архонт. Але, спостерігаючи в народу
нахабні задуми і зверхність, породже-
ні знищенням боргів, він створив дру-
гу раду, обравши до неї по сто осіб від
кожної з чотирьох філ, яким він дору-
чив заздалегідь, раніше народу, обго-
ворювати справи і не дозволяти ви-
несення жодної справи на народні
збори без попереднього обговорення.
А «верхній раді» (Ареопагу) він пере-
дав нагляд і охорону законів...» [10,с.63].

Як можна переконатися з аналізу
змісту реформ Cолона в контексті прав
громадян у сфері управління, вони
були спрямовані, по-перше, на визна-
чення правового статусу громадян
залежно від їхнього майнового стану;
по-друге, на визначення прав пред-
ставників усіх філ щодо управління
державними справами; по-третє, на
створення системи контролю за діяль-
ністю влади. Безумовно, порівняно із
сучасними демократичними держава-
ми, права афінських громадян у сфері
управління за реформами Cолона ви-
глядають досить обмежено, але необ-
хідно визнати, що вони заклали засади
для подальшого розвитку системи
прав і свобод громадян у цій сфері.

Розвиток демократичних засад
державного управління, закладених
Cолоном, було згодом продовжено у
реформах Клісфена, який увів нову
форму народного контролю за діяль-
ністю влади – остракізм (від давньо-
грец. öστραæον – черепок), сутність
якого полягала в наданні права гро-
мадянам у спосіб таємного голосуван-
ня відправити у вигнання будь-яку
особу, навіть наділену владними пов-
новаженнями, діяльність якої шко-
дила існуючим демократичним від-
носинам. Значне підвищення рівня
прав і свобод громадян відбулося зав-
дяки реформам Перікла (443–429 рр.),

який, зокрема, зрівняв усіх громадян
у політичних правах і допустив їх,
незалежно від розряду, тобто від
майна, до будь-якої посади в державі.
До правління Перікла державна пра-
ця, виконання громадських обов’язків
не оплачувались. Отож, щоби зроби-
ти доступ незаможних представників
населення до державної служби ре-
альним, Перікл домігся через Народні
збори введення оплати за державну
службу. Діючою гарантією залучення
всіх верств вільного населення до
участі у державному управлінні стало
також уведення Періклом плати за
участь у Народних зборах, до компе-
тенції яких належало вирішення най-
більш важливих питань у державі. Всі
державні посади обирали за жеребом,
щоб усі кандидати були рівноправни-
ми, відкритим голосуванням обирали
тільки стратегів і скарбників, оскіль-
ки вважалося, що для цих посад потріб-
на спеціальна підготовка [8, с. 156].

Безумовно, попри безсумнівну зна-
чущість здобутків афінської демократії
у сфері прав і свобод людини у дер-
жавному управлінні, необхідно пам’я-
тати, що повноправним громадянином
вважали в Афінах тільки ту людину,
чиї батько й мати були афінськими
громадянами і проживали в законно
оформленому шлюбі. Щоправда,
спершу деякий час діяло правило, що
для наявності громадянства було
достатньо, аби тільки батько мав таке
право, а мати могла бути й чужозем-
кою, але в законно оформленому
шлюбі. Згодом з’явився закон, згідно
з яким для повноправності дитини
стало необхідно мати афінське грома-
дянство обом батькам (час його при-
йняття невідомий). Його, однак, не зав-
жди дотримувались. Тому Перікл у
461 р. до н. е. домігся через Народні
збори підтвердження цього закону,
встановивши «чисте» громадянство.
Водночас було проведено перевірку
всіх афінських громадян, внаслідок
якої близько 5 тис. осіб вилучили зі
списків з усіма наслідками, що з цього
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випливали. Другу велику «чистку»
було проведено у 345 р. до н. е. за
архонта Арея. Позбавлення грома-
дянства неодноразово супроводжува-
лося конфіскацією майна і продажем
«самозваних» громадян у рабство [8,
с. 159]. Найважливіші громадянські
права (право брати участь у Народ-
них зборах, бути обраним на різні дер-
жавні, а також громадські посади з 
30-річного віку, право на службу у
війську, на державну допомогу тощо)
належали, за даними дослідників,
лише приблизно десятій частині насе-
лення. Не мали прав у сфері держав-
ного управління жінки, раби, іноземці,
вельми обмеженими були права віль-
новідпущених (колишніх рабів, які
внаслідок тих чи тих причин були
звільнені їх володарями). У «Нікома-
ховій етиці» Арістотеля ми можемо
знайти обґрунтування цієї концепції:
«Право володарів…– це не право гро-
мадян, хоча й подібне до нього; річ
у тім, що є неможливою абсолютна
правосудність стосовно себе, а на-
дбання (тобто раб)… – це ніби частина
самого власника, собі ж свідомо ніхто
шкодити не буде. Cаме тому відносно
самого себе не буває неправосудності.
Отже, тут між рабом і володарем не-
має ні порушення, ні дотримання дер-
жавного права» [11, с. 157].

Крім того, зміст правового статусу
громадянина у сфері державного управ-
ління мав значні відмінності від його
сучасного розуміння. З одного боку, за
влучним виразом французького вче-
ного Жан-Анрі Кондорсе, люди антич-
ності не мали жодного уявлення щодо
індивідуальних прав, вони були лише
машинами, рух яких спрямовувся
законами [12, с. 184]. Cвобода як фун-
даментальна категорія існування осо-
бистості в період античності полягала
в колективному, але прямому здіснен-
ні декількох функцій верховної влади,
узятої в цілому,– обговоренні в гро-
мадському місці питань війни і миру,
укладення союзів із чужоземцями,
голосуванні законів, ухваленні виро-

ків, перевірки витрат і актів магістра-
тів, їх обнародуванні, а також засу-
дженні або виправданні їхніх дій.
Проте одночасно спостерігалося пов-
не підпорядкування індивіда авторитету
співтовариства як сумісне з колектив-
ною формою свободи. Всі приватні дії
перебували під суворим наглядом.
Особиста незалежність не поширюва-
лася ні на думки, ні на вибір заняття,
ні на вибір релігії. Можливість вільно
сповідувати певну віру або не сповіду-
вати ніякої розглядалась у ті часи як
злочин. Контроль держави поширю-
вався навіть на особисті відносини
між чоловіком і дружиною [13, с. 101–
102]. Отже, характерною особливістю
розвитку прав і свобод людини у
період античності є переважання гро-
мадянських прав над особистими за
незначної ролі та навіть заперечення
останніх. Б. Констан з цього приводу
пише: «Як громадянин, він вирішує пи-
тання війни і миру; як приватна особа,
він завжди під спостереженням, обме-
жується і пригнічується в усіх своїх
спонуканнях; як частина колективно-
го організму, він запитує, засуджує,
викриває, посилає у вигнання або на
смерть своїх магістратів або началь-
ників; але, будучи підпорядкованим
колективному організму, він, своєю
чергою, міг бути позбавлений стано-
вища, гідності, проклятий або вбитий
свавіллям співтовариства, частиною
якого є» [14, с. 103].

Не було одностайності в період
античності і щодо наявності в особи-
стості індивідуальних прав у сфері
управління суспільством і державою.
Так, Платон обстоював думку щодо
необхідності кожного члена суспіль-
ства суворо підкорятися волі правите-
лів. Філософ писав: «Ні в серйозних
заняттях, ні в іграх ніхто не повинен
привчати себе діяти на власний роз-
суд: ні, завжди – і на війні, і в мирний
час – треба жити з постійною огляд-
кою на начальника і слідувати його
вказівкам. Навіть у найбільш незнач-
них дрібницях треба ними керуватися,
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наприклад за першим його наказом
зупинятися на місці, йти вперед, роз-
починати вправи, умиватися, харчува-
тися, прокидатися вночі для несення
охорони і для виконання доручень...
Cловом, нехай людська душа набуде
навичку абсолютно не вміти робити
що-небудь окремо від інших людей і
навіть не розуміти, як це можливо.
Нехай життя всіх людей завжди буде
найбільш згуртованим і спільним [14,
с. 211].

Вказані ідеї, які сьогодні можуть
бути розцінені як такі, що заперечу-
ють саму сутність демократичних
засад у державному управлінні, спра-
вили значний вплив на подальший
розвиток античної філософії, а опосе-
редковано – на розвиток правової
системи в античному світі. Однак не-
обхідно вказати, що існували і проти-
лежні тенденції, спрямовані на під-
вищення ролі людини у державному
механізмі. Так, софіст Антифонт 
(бл. 400 р. до н. е.) обґрунтовував
положення щодо рівності всіх людей
за природою: «За природою ми всі в
усіх аспектах рівні, притому (однако-
во) і варвари, і елліни. (Тут) доречно
звернути увагу на те, що в усіх людей
потреби від природи однакові» [15,
с. 321]. Cтоїки Зенон і Хрісіпп, а слі-
дом за ними їхні римські послідовники
(Cенека, Марк Аврелій, Епіктет) об-
ґрунтовували космополітичні ідеї про
те, що всі люди (за своєю природою і
за законом всесвіту в цілому) – грома-
дяни єдиної світової держави і що
людина – громадянин всесвіту. «Вель-
ми дивно,– писав Плутарх із приводу
цих ідей стоїків,– що головне у формі
правління, яку описав Зенон, що
заснував школу стоїків, полягає не
в тому, що ми мешкаємо в містах та
областях і відрізняємося своїми особ-
ливими законами і правами, а в тому,
що ми розглядаємо всіх людей як
своїх співгромадян, що життя одне по-
дібно до того, як всесвіт один. Це –
ніби стадо, яке пасеться на загаль-
них пасовищах відповідно загальному

закону» [15, с. 503.]. Відповідно до при-
родно-правових уявлень стоїків раб-
ство не мало виправдання, оскільки
воно суперечило загальному закону і
світовому громадянству людей.

Резюмуючи викладене вище, зазна-
чимо, що досвід формування правової
системи Стародавньої Греції у сфері
державного управління містив у собі
визнання права громадянина на управ-
ління державою, що знаходило свій
прояв як у формі безпосереднього
прийняття важливих для держави-полі-
са рішень через голосування в Народ-
ному зібранні, так і у формі існування
різноманітних засобів контролю за
особами, що мали владні повноважен-
ня, зокрема і притягнення їх до відпо-
відальності. Однак, по-перше, вказані
права були притаманні лише незнач-
ній частині населення (близько десятої
частини), що свідчило про відсутність
притаманного сучасним демократич-
ним режимам принципу рівності перед
законом незалежно від соціального
походження, раси, статі та інших ознак.
По-друге, правовий статус громадяни-
на не крив у собі таких важливих
прав, як свобода думки, совісті й релі-
гії, право на особисту недоторкан-
ність та ін. Проте недосконалість
закону в цій сфері вже була предме-
том аналізу для філософів того часу,
у працях яких можна знайти обґрун-
тування рівності людини у сфері пуб-
лічного управління.

Здобутки давньогрецької демо-
кратії були сприйняті й набули роз-
витку в давньоримському праві. При
цьому однією з найважливіших пра-
вових відмінностей між римськими
громадянами та іншими громадянами
Римської імперії, що не володіли ста-
тусом «громадянин Риму», було те, що
цивільне право (jus сivile) розповсю-
джувалося тільки на римських грома-
дян. Міжнародне право (jus gentium)
розповсюджувалося абсолютно на
всіх громадян імперії, незалежно від
їхнього статусу, тобто фактично було
загальною для всіх правовою нормою
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[16, с. 134]. Безперечною була роль
римських юристів у напрямку норма-
тивного розвитку прав людини: зо-
крема, розроблення ними таких поло-
жень, як правовий статус особи, поділ
права на публічне і приватне (спрямо-
ване на користь окремих осіб), про
правовий характер взаємодії людини і
держави, про форми і процедури реа-
лізації суб’єктивних прав і виконання
юридичних обов’язків, про державно-
правові засоби і способи забезпечен-
ня прав людей тощо. Крім того, ними
вперше було розроблено теорію поді-
лу влади, вони продовжували розвивати
ідею природного права, зокрема пра-
ва на шлюб, сім’ю тощо. Так, послі-
довним прихильником природного
права був Цицерон, який обґрунтову-

вав, що право установлюється приро-
дою, а не людськими рішеннями чи
постановами. Він зазначав: «Право
взагалі і право людини, зокрема, ви-
никло раніше, ніж будь-який писаний
закон» [18, с. 88]. А в основі природно-
го права, на його думку, лежить спра-
ведливість, причому справедливість є
вічною, незмінною і невід’ємною вла-
стивістю природи, зокрема і людської
природи. Перша вимога справедливо-
сті полягає в тому, щоб ніхто нікому не
шкодив [18, с. 165].

Своєю чергою, римське право
значною мірою вплинуло на розвиток
європейської правової системи, а зго-
дом – на прийняття фундаментальних
міжнародно-правових документів у
сфері прав людини і громадянина.
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Лазур Я. В. Розвиток прав і свобод громадян у період античності 
Виконано аналіз розвитку прав і свобод громадян у контексті взаємовідносин

людини й держави, а також визначено способи використання позитивного досвіду
в актуальному регулюванні правового статусу громадян.

Ключові слова: права і свободи, громадяни, античність.

Лазур Я. В. Развитие прав и свобод граждан в период античности
Выполнен анализ развития прав и свобод граждан в контексте взаимоотноше-

ний человека и государства, а также определены пути использования положитель-
ного опыта в актуальном регулировании правового статуса граждан.

Ключевые слова: права и свободы, граждане, античность.

Lazur YA. Development rights and freedoms of citizens during antiquity
The analysis of theoretical principles, and regulations of rest-time judgesis is made,

also it was determined ways of improving the legal status of judges in the context of the
administration of justice in Ukraine.

The analysis of the rights and freedoms in the context of rights and the state is made,
also it was determined ways to use the positive experience in the actual regulation of the
legal status of citizens.
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