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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ФОРМИ 

ПРАВЛІННЯ У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ 

Анотація. Стаття присвячена дослідженню особливостей впровадження 

республіканської форми правління в Стародавньому Римі. Проаналізовано ряд 

досліджень, які встановлюють, що Рим створив свою оригінальну цивілізацію, 

яка зародилася на особливій системі цінностей, що склалася в римській 

громадянській общині у зв'язку з особливостями її історичного розвитку. 

Визначено, що до таких особливостей відносилося встановлення 

республіканської форми правління в результаті боротьби патриціїв і плебеїв.  

Державно-політичний лад Республіки поєднував демократичні, олігархічні і 

монархічні (у традиціях передуючої царської епохи) елементи.  Встановлено, 

що майже безперервні війни Риму сприяли поширенню республіканської 

форми  правління на інші континенти. Під впливом цих чинників складалася 

ідеологія і система цінностей римських громадян. Унікальною особливістю 

давньоримської цивілізації стало римське право, поняття рівноправ'я і 

можливість викликати до суду будь-якого представника знаті або посадовця (за 

винятком імператора). Доведено, що в значній мірі на формування 

республіканської форми правління в Давньому Римі вплинуло земельне 

питання.  Саме в процесі боротьби за земельну власність сформувалися органи 

державної влади, при якій власники обираються в представницький орган, - 

Сенат для захисту своїх інтересів і охорони своєї власності. Починаючи із 

створення Римської держави  до самого кінця імперії, державну владу 

переслідували питання справедливого наділення землею всіх членів 

суспільства, система і обліку землеволодіння і землекористування, 

забезпечення гарантій права власності на землю.  Римський державний устрій, 

хоча і був недосконалим, проте перевершував усі системи, що існували до 

цього. Стародавній Рим став завершальним етапом історії стародавнього світу 

в цілому, і тому в еволюції його суспільства і держави знайшли яскравий прояв 

як конкретні особливості римської державності і культури, так і загальні риси 

багатьох древніх суспільств. 
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PECULIARITIES OF THE INTRODUCTION OF THE REPUBLICAN 

FORM OF GOVERNMENT IN ANCIENT ROME 

Abstract. The article is devoted to the study of the peculiarities of the 

introduction of the republican form of government in ancient Rome. A number of 

studies have been established that establish that Rome created its original 

civilization, which originated on a special system of values that developed in the 

Roman civil society in connection with the peculiarities of its historical development. 

It is determined that such features included the establishment of a republican form of 

government as a result of the struggle of patricians and plebeians. The state and 

political system of the Republic combined democratic, oligarchic and monarchical 

(in the traditions of the previous tsarist era) elements. It is established that the almost 

continuous wars of Rome contributed to the spread of the republican form of 

government to other continents. Under the influence of these factors formed the 

ideology and value system of Roman citizens. A unique feature of ancient Roman 

civilization was Roman law, the concept of equality and the ability to sue any 

representative of the nobility or official (except the emperor). It is proved that the 

formation of the republican form of government in ancient Rome was greatly 

influenced by the land question. It was in the process of struggle for land ownership 

that state authorities were formed, in which the owners are elected to a representative 

body - the Senate to protect their interests and protect their property. From the 

founding of the Roman state until the very end of the empire, state power was 

pursued by issues of fair land allocation to all members of society, the system and 

accounting of land tenure and land use, ensuring guarantees of land ownership. The 

Roman system of government, although imperfect, surpassed all previous systems. 

Ancient Rome was the final stage in the history of the ancient world as a whole, and 

therefore in the evolution of its society and state found a vivid manifestation of both 

specific features of Roman statehood and culture, and general features of many 

ancient societies.  

Keywords: Ancient Rome, republican form of government, plebeians, 

patricians, wars, land reform. 
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Постановка проблеми. Провідним елементом форми держави є форма 

правління як спосіб організації верховної влади в державі. Враховуючи 

найбільш типові моделі інституційно-функціональної організації вищих 

органів державної влади, традиційно виокремлюють дві основні форми 

правління: монархічну і республіканську. Республіканська форма правління в 

процесі впровадження якої джерелом влади визнається народ як 

співтовариство рівноправних громадян є основною існування провідних 

демократичних держав світу. Витоки республіканської форми правління 

сягають Давньоримської держави.  Нині, коли відбуваються революції і 

міняються політичні режими у ряді мусульманських країн північної Африки і 

на Близькому Сході, закономірності становлення виборної форми правління 

придбавають особливу актуальність.  

Західні демократії  теж знали періоди громадянського неспокою та 

заворушень  (наприклад, період названий диктатурою генерала Франко 1936-

1973 років в Іспанії, Тимчасовий уряд генерала Де Голля 1944-1947 років у 

Франції), але після них політичні режими і, найголовніше, юридичні 

конструкції встояли і зміцніли.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливі аспекти впровадження 

республіканської форми правління у Стародавньому Римі досліджували 

Серьогіна С.В., Фіночко Д.Ф., Баїк О.І., Євдокимова М.О.  

Метою статті є дослідити виникнення базових основ республіканської 

форми правління в Стародавньому Римі, проаналізувати  як вони склалися 

історично і визначити причини їх поширення по всьому світу.  

У сучасному світі найбільш оптимальною прийнято вважати форму 

державної влади, при якій найвищі органи виконавчої і законодавчої влади 

обираються. Згідно з довідниками  слово «республіка»  є частиною офіційної 

назви 128 держав з 220 існуючих, але окрім офіційної назви виборні органи 

влади є ще в 80 державах, незалежно від офіційних назв: конституційна 

монархія, королівства, князівства і герцогства [1, с.35].  

Попри те, що виборні органи влади були сформовані в різних країнах в 

різний час і існують різні назви і форми державного устрою : заморські 

володіння і департаменти європейських країн, США Канади і Австралії;  

«території держави з самоуправлінням», що «вільно приєдналися» і «вільно 

асоційовані», під усіма цими різними назвами видима одна тенденція - 

державність у всьому світі приймає модель державного устрою, при якій 

виконавча і(чи) законодавча влада вибирається усім населенням. 

Історія становлення республіканської моделі держави  відрізняється в 

деталях і швидкості, але послідовність цього становлення упродовж усієї 

історії в усіх країнах залишається незмінною: 

а) юридично закріплюється право власності на землю - наприклад, в 

Древньому Римі до ухвалення Законів XII таблиць була закріплена приватна 

власність на землю земельним кадастром "Табулес цензуалес"; у Англії - до 
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Великої хартії вільностей була створена книга Страшного суду, в якій були 

записані разміри кожного землеволодіння.  

б) створюється представницький орган правління (сенат, парламент, 

генеральні штати), куди спочатку входять тільки власники землі, а згодом 

представники від усього населення;  

в) відповідно, для рівних виборів законодавчо закріплюється рівноправ'я 

усіх громадян і складається єдина система суду і судочинства[ 2, с.322]. 

Ця система організації державної влади бере свій початок в 

давньоримському суспільстві. Термін "Древній Рим" умовний, - це одночасно 

суспільство і держава, що виникла в VI ст. до н.е. на території сучасної Італії, а 

що пізніше включив у свої межі територію сучасної Європи. Джерела по 

Древньому Риму зазвичай ділять римську історію на три періоди: царський   

(753 р. до н.е. - 509 р. до н.е.), республіканський (509 р. до н.е. – 29 р. до н.е.) і 

імператорський (29 р. до н.е. – 476 р., зречення останнього імператора Ромула 

Августула) [3]. Згідно з цими джерелами, перші двісті п'ятдесят років Римом 

правили царі, з яких в історію увійшли сім : Ромул, Нума Помпілій, Тулл 

Гастилій, Анк Марцій, Тарквіній Древній, Сервій Тулій і Тарквіній                      

Гордий [2, с.323]. 

Сьомий цар Тарквіній Гордий спробував встановити в Римі тиранію і був 

вигнаний сенаторами. Тарквіній відправився у заслання в 509 р. до н.е.  і з 

цього розпочинається республіканський період історії Риму. Щоб усунути 

можливість нової диктатури римляни стали обирати правителя на рік, і більше 

того, для обмеження його влади не одного, а двох правителів і ухвалили, що 

прийматися будуть тільки ті постанови, які схвалені ними обома. В деяких 

випадках, коли йшлося про справи першорядної ваги, обидва правителі 

повинні були підкорятися рішенню сенату. Спочатку обрані народом Риму 

правителі називалися преторами, від слова "показувати дорогу". Але пізніше 

вирішального значення набув той факт, що їх було двоє і вони стали 

називатися консулами, що означає "партнери", тобто це були люди, яким слід 

було "консультуватися" один з одним і досягати згоди перш, ніж щось                     

робити [3, с.222]. 

Обиралися також чиновники дрібнішого рангу, що називаються 

квесторами, виконуючі обов'язки суддів і що наглядали за кримінальним 

судочинством. Їх теж було двоє і обиралися вони на рік. (Слово "квестор" 

означає "з'ясовувати чому".) У пізніші часи їх функції змінилися і квестори 

стали чиновниками фінансового відомства, відповідальними за казну міста. 

Кінець царської влади привів до того, що Римом стала правити олігархія, тобто 

"небагато", в даному випадку патриції. Тільки вони могли ставати сенаторами, 

консулами і квесторами. Користуючись своїми привілеями, патриції завжди 

уміли збагатитися під час завойовних воєн, причому не лише за рахунок 

ворогів, але і за рахунок рядового воїна-плебея, господарство якого 

залишилося покинутим, а сам він за час військової служби встиг загрузнути у 
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боргах. Плебеїв не допускали до поділу завойованих земель, які знову ж таки 

діставалися патриціям. З появою грошей можливості кредитора ще більше 

посилилися і ускладнилося положення боржника [6, с.236]. 

Плебеї, доведені до безправного стану, двічі покидали Рим, погрожуючи 

побудувати для себе нове місто вище за течією Тібру, якщо їх вимоги не будуть 

виконані. Оскільки земля була основним видом багатства, а землеробство 

головним зайняттям населення, то земельне питання лежало в основі усіх вимог 

плебсу. (Уся орна земля називалася ager publicus - саме ager, кажучи сучасною 

мовою - земля сільськогосподарського призначення була каменем спотикання 

між плебеями і патриціями, тому коли говориться про земельні реформи, маються 

на увазі передусім реформи розподілу землі сільськогосподарського 

призначення). Зводилися вони до трьох основних пунктів: 

1. Допуск плебеїв до громадської землі, обмеження патриціанського 

землеволодіння, наділ плебеїв великими земельними ділянками;  

2. Політичне рівноправ'я, тобто участь в державних зборах і права обрання 

на усі державні посади;  

3. Відміна боргової кабали і обмеження боргового відсотка [10, с.135]. 

Врешті-решт, була досягнута угода, згідно з якою плебеї отримували 

право призначати своїх посадовців; ці чиновники вибиралися тільки плебеями і 

були їх представниками, а не представниками усього римського населення. 

Вони дістали назву трибунів (раніше так називався вождь племені). У їх 

завдання входило захищати інтереси плебеїв і стежити, щоб патриції не 

ухвалювали законів, що порушували права простого народу. Пізніше трибуни 

стали такі сильні, що могли перешкодити ухваленню закону, який вони не 

схвалювали, простим криком "Veto"! ("Забороняю"!). І уся влада консулів і 

сенату була безсила перед вето трибуна . 

Загальним результатом цієї боротьби стало ухвалення письмових законів в 

450 р. до н.е., виставлених на центральній площі Риму. Закони були 

вигравірувані на дванадцяти бронзових табличках і  тому  отримали назву 

Дванадцять таблиць (лат. Leges XII Tabularum). Ці таблиці стали основою  

римського права. 

"Закони XII таблиць" письмово зафіксували вже існуючі відносини 

власності, відносини по боргових зобов'язаннях, оренді, договорах (тобто 

цивільні правовідносини), але в них немає згадки патриціїв і плебеїв, що 

говорить про їх юридичне рівноправ'я. Проте для встановлення остаточного 

рівноправ'я знадобилося ще близько 100 років. У цей період було зафіксовано: 

- що рішення плебейських зборів отримували силу закону обов'язкового і 

для патриціїв; (закони консулів Валерія і Горація в 449 р. до н.е.); 

 - визнавалась законність шлюбів плебеїв з патриціями (закон Канулея   

444 р. до н.е.) [9]; 

- згідно із законами Гая Лицинія і Луція Секстія (367 р. до н.е.), була 

обмежена площа земель, якими могла володіти одна людина. Позбавивши 
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людей можливості збільшувати розміри своїх маєтків, ці закони усунули одну з 

причин, що примушували патриціїв переслідувати дрібних власників, чиї землі 

вони хотіли присвоїти. Крім того, плебеї отримали право обиратися в консули, 

і з часом увійшло до звичаю вибирати, принаймні, одного консула з 

представника плебсу. Після цього відмінність між патриціями і плебеями 

остаточно стерлася. У зв'язку з цим упродовж усієї римської історії вважалося, 

що Сенат управляє в співпраці з простими людьми. Закони і укази Риму 

проголошувалися від імені SPQR, що означає Senatus Populusque Romanus - 

сенат і народ Риму [10, с.145]. 

      Під патронатом Республіки Рим з провінційного міста перетворився на 

хазяїна усього Середземномор'я. Це перетворення, яке почалося в 509 р. до н.е. 

з вибором перших правлячих консулів і закінчилося через 478 років, коли 

Октавіан заснував першу династію імператорів, проходило у безперервних 

війнах. 

До 390 р. до н.е. Рим за три Самнітскі війни встановив своє панування над 

усією центральною Італією, до III століття підкорив південь Греції у війнах 

проти Пирра, царя Епіру (282-272 рр. до н.е.), а потім Сицилію. Ці кампанії 

породили тривалий конфлікт з Карфагеном і три Пунічні війни. (Римляни 

називали Карфаген "Пуни", тому війни теж назвалися "пунічними"). Коли 

Карфаген був нейтралізований, а потім (у 146 р. до н.е.) і зовсім усунений, 

легіони Республіки  почали захоплювати інші країни Середземномор'я. 

Цизальпінська Галія була скорена між 241 і 190 рр. до н.е. Іберія і велика 

частина північної Африки стали здобиччю римлян в 201 р.до н.е,  Іллірія була 

підкорена між 229 і 168 рр. до н.е. Македонія разом з материковою Грецією 

були захоплені до 146 р. до н.е. У Трансальпійську Галію римляни вторглися в 

125 р. до н.е., а завойована вона була остаточно Цезарем в 58-50 рр. до н.е. 

Незалежні держави Малої Азії були анексовані в 67-61 рр. до н.е., Сирія і 

Палестина до 64 р. до н.е. [8, с.18]. 

Рим забрав собі усі володіння Карфагена в Іспанії. У 197 р. до н.е. на їх 

території були створені дві провінції - Внутрішня Іспанія на сході і Зовнішня 

Іспанія на заході. У зв'язку з появою першої віддаленої від Риму провінції - 

Іспанії потрібно було внести важливі зміни в римську політику. Губернатори 

призначалися тепер не на один рік, а на триваліший термін, тому вони ставали все 

більш і більш незалежними від римського уряду. Крім того, римляни зрозуміли, 

що непрактично посилати в провінції армію, що складається із землеробів, яким 

треба було орати свій наділ і збирати урожай. Тому там була створена постійна 

армія, що складається з професійних воїнів, які усе своє життя служили у військах 

і не займалися сільським господарством. Це привело до того, що війська стали 

зберігати вірність своїм командувачам, а не далекому Риму. Згодом, полководці 

на чолі своїх легіонів захоплювали владу в самому Римі. 

Контрибуції, накладені на Карфаген, Македонію і Сирію, данина, що 

поступає з провінцій, прибули від торгівлі, що здійснювалася за правилами, 



      Журнал «Наукові інновації та передові технології»                                       № 1(3) 2022 
                                           (Серія «Державне управління», Серія «Право»,      

                                Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»)                                                

 
 

 
             342 

встановленими Римом, - усе це означало, що в місто значно збагатилось. 

Римські громадяни навіть були звільнені від податків. Їх стали утримувати 

скорені народи. Таке перетворення на світову державу, необхідність контролю 

над величезною територією, постійна війна або її загроза і розшарування 

суспільства в самому Вічному місті несло в собі міну уповільненої дії. 

До Пунічних воєн (264 - 146 р. до н.е.) основу римської держави складали 

селяни. Декілька місяців в році вони обробляли свою землю, а усю решту часу 

воювали. Військові кампанії були короткими і проводилися недалеко від дому. 

Постійні, безперервні війни привезли до того, що багато хто з цих людей 

загинув, а інші розорилися. Військові кампанії стали тривалішими і 

проводились  далеко від постійного місця проживання. Землероби вже не 

могли обробляти свої поля і одночасно воювати. Солдати стали 

професіоналами, війна стала справою їх життя [9, с.79]. 

Що стосується скарбів, що хлинули в Рим, то не усі його громадяни 

збагатилися в рівній мірі - одним дісталося більше, іншим - менше. Величезні 

багатства отримали сенатори, чиновники і полководці. Ті, хто зумів прибрати 

до своїх рук військову здобич, вкладали гроші в землю, скуповуючи наділи у 

власників дрібних земельних ділянок, яких розорила війна. Основою 

сільського господарства стали тепер не великі земельні ділянки, а величезні 

плантації - латифундії, де працювали раби. З патріархального рабство 

перетворюється на класичне.  

 Раби виконували тепер сільськогосподарські роботи під керівництвом 

наглядачів, а сам власник плантації жив в Римі. Землероби, які вижили під час 

війни, не могли конкурувати з великими землевласниками і розорялися. Вони у 

пошуках роботи стали переселятися в Рим. І в місті виник численний клас 

"пролетарів"(від латинського "пролес" - потомство), громадян Риму, що не 

мали нічого, окрім дітей. В результаті такої політики багаті багатіли, бідні 

бідніли, а число рабів все збільшувалося.   Це вилилося в новий тип воєн. За 

війнами із зовнішніми ворогами, розпочалася війна рабів проти вільних, і 

бідних проти багатих. Постійні повстання рабів або загроза повстань, усе 

зростаюче число пролетарів в Римі і їх дозвільне бродіння тягнуло соціальну 

нестабільність і небезпеку безладів. 

Реформи, спрямовані на стабілізацію суспільства, почали двох братів -

Тиберій  і Гай  Гракхи. У 134 р. до н.е., у віці двадцяти дев'яти років, Тиберій 

Гракх висунув свою кандидатуру на пост народного трибуна і був обраний. 

Вступивши на посаду, він відразу ж став наполягати на проведенні земельної 

реформи. Основний її зміст: 

1. Розділити величезні плантації на ділянки середніх розмірів і роздати їх 

бідним (тим паче, що існували закони прийняті два століття тому, обмежуючі 

розміри земельних володінь);  

2. Після такого переділу зробити землю невідчужуваною, тобто 

заборонити її продавати і купувати [5, с.55]. 
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Природно, що реформа зустріла найзапекліший опір великих 

землевласників. У Римі були два народні трибуни і незгода одного з них 

тягнуло неприйняття законопроекту. І другий трибун Марк Октавій наклав 

заборону на закон Тиберія. Тоді Тиберій Гракх організував голосування і 

Октавія, більшістю голосів, змістили з його поста. Без нього закон ухвалили і 

обрали членів комітету, які повинні були проводити закон в життя. Проте 

зміщення Октавія (якщо дотримуватися усіх формальностей) було незаконним, 

і вороги Тиберія в сенаті відразу ж вхопилися за це. Вони заявили, що його 

закони були ухвалені після незаконного усунення Октавія і тому не мають 

сили. Практична робота комісії, що почалася, з виявлення більшої кількості 

землі, привела до численних судових процесів, ще більше озлобила великих 

землевласників і привезла до відкритої конфронтації. Крім того, з 

наближенням літа багато землеробів, прибічники Гракха, що володіли не 

великими земельними ділянками за межами Риму, покинули місто і вирушили 

на сільські роботи. 

Ситуація в народному зібранні стала змінюватися не на користь Тиберія. 

Для доведення реформи до кінця йому треба було зберегти посаду трибуна ще 

на один термін, а це було заборонено законом. Коли настав день виборів, Тиберій 

і його прибічники вирішили зробити тиск на хід голосування, яке переросло в 

справжню битву, в якій Тиберій і декілька сотень його прибічників були убиті. Із 

смертю Тиберія Гракха війна між консерваторами і прибічниками реформ не 

припинилася. Земельний закон не був скасований і комітет з наділення землею 

продовжував роботу, тільки меншими темпами [2, с.455]. 

У 123 р. до н.е. молодший Гракх - Гай, виставив свою кандидатуру і був 

обраний народним трибуном. Після обрання він реалізовувати закон свого 

брата про земельну реформу (який через протидію сенатської олігархії не 

виконувався). Він спробував розширити реформу, відновивши зруйновані 

Римом міста - Капую, Тарент і Карфаген, і заселити їх римськими 

переселенцями. Проте цей план провалився, бідняки вважали за краще 

отримувати "хліба і видовищ" в Римі, а не працювати за його межами. На 

другий термін на посаді трибуна він задумав ще одну реформу - дозволити усім 

вільним людям, що мешкають в Італії, набути римського громадянства. Проте 

в цьому питанні його ніхто не підтримав і його популярність впала. 

Консерватори, скориставшись падінням популярності Гая, спробували 

відмінити закон про колонізацію земель і взагалі усі закони Гракхів. І знову 

почалися безлади і сутички, в яких загинули реформатори. У 121 р. до н.е. 

загинув Гай Гракх, і в подальше десятиліття з більшістю реформ Гракхів було 

покінчено [1]. Незважаючи на смерть братів Гракхів, проблема реформ так і не 

була розв'язана. Суспільство залишилося розділено на великих землевласників 

і велику масу людей взагалі позбавлених землі. Відповідно, верхівка римського 

суспільства розділилася на прибічників реформи і супротивників, що,                       

врешті-решт, і привело до розпаду римської держави. 
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Можна говорити про існування в Римі "партії реформ", або навіть 

"демократів", але жодна з цих назв не відображає суті справи. Після смерті 

Гракхів в Римі існували дві групи  політиків (за декількома виключеннями з 

обох боків), яких цікавила тільки влада і те багатство, яке вона дає, незалежно 

від того, якими засобами вони досягаються. Одна група політиків - сенатори-

консерватори, партія оптиматів,  правила Римом, а інша - партія популярів, 

була усунена від влади, і в цьому полягала єдина різниця між ними. Обидві 

партії  сприяли руйнації Римської республіки [6, с.234].  

Ще однією причиною для цього стали завойовні війни. Оскільки територія 

імперії постійно розширювалася, то зростала роль армії і полководців, ними що 

командували. Реформу армії започаткував консул Гай Марій в 107 р. до н.е. Він 

перший в Римі почав набирати у своє військо добровольців - бідняків і 

іноземців, які були віддані полководцеві, а не Риму і Сенату. За шість років 

(107-100 рр. до н.е.) Марій брав перемагав в усіх битвах і обирався консулом 

шість разів відповідно. Крім того, воєначальники придбали ще більшу 

незалежність, завівши собі особистих охоронців. Полководці зазвичай 

обіймали посади ніяк не нижче претора і цю охорону стали називати 

преторианська гвардія. Під їхнім захистом воєначальники почували себе у 

безпеці і могли (а згодом стали) скільки завгодно порушувати римські закони. 

Коли до 100 р. до н.е., завдяки перемогам Марія, настав мир, він вирішив 

використати свою популярність, щоб виконати зобов'язання перед своїми 

воїнами. Щоб нагородити їх, йому були потрібні вільні землі, а це означало 

розчленовування великих земельних володінь і основу колоній, в яких могли б 

оселитися ветерани його армії. Для цього він приєднався до партії популярів, 

тобто хотів йти шляхом Гая Гракха. Проте Марій був поганим політиком, і так 

і нічого і не зробивши, окрім внесення нових безладів, він незабаром залишив 

політичну сцену [6, с.237]. 

Крім того, за час воєн в Римі виріс клас людей, що збагатилися за рахунок 

спекуляцій, комерційних угод або збору податків для уряду. Ці багаті люди не 

були сенаторами, бо старі патриції не використали подібний спосіб збагачення, 

звичай забороняв займатися комерцією і збором податків, оскільки 

передбачалося, що їх багатством є земля. Нових багатіїв називали еквіти (від 

латинського слова - вершник), оскільки в давнину тільки багаті могли 

дозволити собі коня, а бідняки служили в піхоті. Коли Гай Гракх воював з 

сенатом, він намагався притягнути на свою сторону цих ділових людей, 

запропонувавши передати їм функції присяжних засідателів в суді. До цього 

роль цю роль виконували тільки представники патриціїв. Проте у міру того, як 

сенатори ставали усе більш продажними, стало абсолютно неможливо 

покарати нікого з них, як би потворно вони не поводилися, оскільки, будучи 

суддями і засідателями, патриції, звичайно ж, не могли ухвалити 

обвинувачувальний вирок своїй людині, адже в майбутньому будь-який з 

суддів міг виявитися на його місці. 
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На жаль, еквіти виявилися анітрохи не кращі, ніж сенатори, і піклувалися 

тільки про своє збагачення. Тому окрім реформ, запропонованих раніше - 

земельної реформи, створення колоній, надання римського громадянства 

ширшому колу людей, виникла  потреба і в реформі судочинства. 

У 91 р. до н.е. цим питанням зайнявся новий трибун-реформатор, Марк 

Ливій Друз. Він запропонував до трьохсот сенаторів додати триста еквітів, щоб 

вони разом вели судочинство. Його ідея полягала в тому, сенатори 

контролюватимуть еквіти, а еквіти - сенаторів. Під таким наглядом новому 

правлячому класу доведеться чітко виконувати свої обов'язки. Невідомо, що з 

цього вийшло б, але можна припустити, що обидва класи уклали б союз і 

почали збагачуватися далі [7,с.124]. 

Щоб боротися з продажністю тих і інших, Друз запропонував створити 

спеціальну комісію, яка судила б усіх суддів, звинувачених в корупції. Але ні 

сенату, ні еквітам ці пропозиції не сподобалися, і тоді Друз звернувся за 

підтримкою до народу (ймовірно, для того, щоб повернутися до реформи 

судочинства пізніше) з "звичайною" програмою земельної реформи і 

колонізації нових земель, яка користувалася популярністю у римлян. Потім, як 

і його попередники, він запропонував зробити громадянами Риму жителів 

союзних земель, а конкретно Італії, і відповідно, як і раніше, зіткнувся з 

невдоволенням городян – бідняків. 

Тому сенаторам і еквітам вдалося завадити втіленню в життя усіх законів 

Друза, навіть після того, як вони були прийняті, а сам реформатор загинув за 

дивних обставин [10, с.304]. Впродовж двох століть італіки були вірними 

союзниками Риму - в роки його перемог і в роки поразок. Багато хто з них 

залишався з Римом навіть після катастрофи при Каннах в 216 році до н.е. І, 

проте, впродовж півстоліття жителі Аппенинского півострова знову і знову 

діставали відмову. Ті римляни, які підтримували цю ідею, виганялися зі своїх 

постів, а потім гинули. Після кожного законопроекту, італіки, які приїжджали в 

Рим в передчутті отримання громадянських прав, грубо виганялися з міста. І 

розлючені постійними відмовами, і особливо смертю Друза, італійські області 

оголосили себе незалежними від Риму і утворили свою власну республіку, яку 

назвали Італія. Столицею її стало місто Коринфій, приблизно у вісімдесяти 

кілометрах на схід від Риму. 

Наступні події 91-88 р.р. до н.е. названі «союзницькою війною», в якій 

римські війська зазнали поразки. Закінчилася війна тим, що Рим надав 

громадянство усім італікам (На жаль, римляни не додумалися до 

«репрезентативного правління», при якому віддалені райони країни обирають 

свого представника, який поселяється в столиці і захищає в сенаті інтереси 

людей, що вибрали його). 

Починаючи з Цезаря (46-44 р. до н.е.) почався період одноосібного 

правління римських імператорів. Після наступника Цезаря – Октавіана 

Августа, в римській історії настав період, що називається принципатом (від 
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титулу принцепса, що означає «перший серед городян», який прийняв 

Октавіан). В цей час в 27 р. до н.е. кордони імперії досягли своєї стійкої межі і 

впродовж довгого правління Августа (29 р. до н.е. – 14 р. н.е.)  в середині них 

існували мир і спокій . Усі землі на берегах Середземного моря належали або 

безпосередньо Риму, або знаходилися під владою його ставлеників. У Африці – 

Єгипет і Нумідія (сучасна Лівія і Туніс), Алжир і Мавританія (сучасний 

Марокко). На північ і захід від Італії – Іспанія (сучасні Іспанія і Португалія), 

Галія (яка включала територію сучасної Франції, Нідерландів, Бельгії, частини 

Швейцарії і Німеччини). На схід –Іллірик (сучасні Боснія та Герцеговина), 

Македонія, Греція і Мала Азія (сучасна Туреччина) [8,с.19].  

Август провів ряд реформ (основні з них: ставка фіксованого податку; 

дозвіл «вершникам» бути сенаторами, що ослабило патриціанську олігархію в 

Сенаті; зміцнення меж введенням на них постійних гарнізонів) і завдяки цим 

заходам імперія залишалася сильною впродовж подальших чотирьох століть і, 

відповідно, латинська культура так широко поширилася по усій Європі, що 

подальші катаклізми не змогли стерти її з лиця землі. Коли Август встановив 

принципат і поклав край столітнім завоюванням, він тим самим знищив 

приплив безлічі дешевих рабів із скорених країн. Їх замінили вільні орендарі, 

які пересувалися по Імперії у пошуках вигідніших умов роботи, оскільки самі 

вже не були нічиєю власністю і не були зобов’язані працювати в якомусь 

певному місці. На тлі загального зниження народжуваності все більше зростав 

відсоток солдатів і міських жителів, що не беруть участь в процесі 

виробництва продуктів харчування, так що ставало все важче знайти 

сільськогосподарських робітників, і плата за їх послуги значно зросла 

Таким чином, поступово виникала необхідність в законах, що регулюють 

можливість їм йти зі своїх робочих місць і що прив’язують до конкретної 

ділянки землі. При імператорові Адріані (117-138) почали з’являтися         

боязкі зачатки таких законів, які за часів Середньовіччя перетворилися на       

кріпацтво [6, с.278]. 

 Право власності на землю  остаточно оформилося в період принципата. 

Август своїми розпорядженнями створив категорію – земельний кадастр, як 

продовження реформ Сервія Тулія. Узявши за початкову модель римську 

ветеранську колонію, він затвердив одиницею площі квадратну центурію в 200 

югерів (один югер приблизно 2942 кв.м.). Уся територія розмежовувалася 

лімітами (в даному випадку – прямими дільниками) по напрямах північ – 

південь, захід – схід; їх перетин під прямим кутом утворював центурію. Була 

затверджена ширина ліміту – в 5 футів (приблизно 1,5 м) і це стало дорогою 

громадського значення. 

Забезпечивши проїзд до центурії, приступали до ділення на ділянки і до 

асигнації землі у власність. Кожна ділянка відділялася межею в 5 футів 

шириною, на які ставилися спеціальні межові камені – терміни. Напис на 

термінах «Дано і асигновано» означала, що ділянка передана у власність. Уся 
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схема розмежування на центурії і ділянки, а також угіддя, що складали резерв 

принцепса, записувалися як план-карта на мідні дошки. Вони зберігалися в 

архіві принцепса і були основним юридичним документом, що гарантував 

повну власність на земельну ділянку). 

У 286 р. імператор Діоклетіан (283-305 рр.) розділив Імперію на Західну і 

Східну, і таке ділення, з деякими перервами, проіснувало до самого кінця. 

Роком падіння Римської Імперії прийнято вважати 476 рік, але це не зовсім 

вірно, тому що, навіть після захоплення Риму вандалами в 410 р. і перенесення 

столиці в Равенну в 404 р., вона продовжувала існувати і була однією з 

наймогутніших держав в Європі зі своєю столицею в Константинополі. 

Таким чином, римський державний устрій, хоча і був недосконалим, проте 

перевершував усі системи, що існували до цього. Період римської історії 

єдиний і унікальний, оскільки увесь цивілізований Захід об’єднався під однією 

владою. Тому закони і традиції римської системи управління зробили 

величезний вплив на розвиток усіх країн Заходу, включаючи країни Південної і 

Північної Америки. Важливим результатом існування Римської держави стала 

республіканська форма правління, яка сформувалась в результаті боротьби за 

земельну власність, в процесі якої утворились органи державної влади, при 

якій власники обираються в представницький орган, - Сенат для захисту своїх 

інтересів і охорони своєї власності.  
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