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ВСТУП
Розвиток громадянського суспільства в Україні як одне з пріоритетних
завдань, що постали перед українською спільнотою на початку ХХІ століття,
потребує для свого успішного вирішення задіяння всіх можливих ресурсів
(засобів), які слугуватимуть зростанню рівня правосвідомості та правової
культури громадян держави. Серед зазначених засобів провідну роль
відіграють ті, що за своєю природою, походженням і призначенням мають
стосунок до цивілістики, прямо чи опосередковано слугують ефективному
правовому регулюванню приватно-правових відносин. Зважаючи на історичне
значення рецепції римського права у правових системах країн континентальної
Європи, до числа яких належить і Україна, вивчення навчальної дисципліни
«Римське приватне право» слід вважати важливою та невід’ємною частиною
правової освіти студентів і, відповідно, одним з інструментів позитивної
трансформації вітчизняного громадянського суспільства. Римське приватне
право небезпідставно вважається значним і величним досягненням світової
культури, яке піднесло юридичну справу на верхівку людського духу і
моральності.
Метою вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення з історією
виникнення і розвитку римського приватного права, його джерелами,
змістом, історичним і сучасним значенням. «Римське приватне право» є
дисципліною, яка закладає не тільки основи правової культури, а й
юриспруденції загалом, дає знання про історію становлення та розвитку
багатьох інститутів сучасного права.
Основні завдання навчальної дисципліни:
− ознайомлення з історією становлення і розвитку римського
приватного права, його системою та джерелами;
− засвоєння основних теоретичних положень римського приватного
права як підґрунтя подальшого розвитку цивілістичної думки;
− вивчення основних інститутів римського приватного права;
− вироблення у студентів поваги до правових пам’яток минулого та
набуття навичок їх використання для розвитку правового мислення.
Предметом навчальної дисципліни є приватне (цивільне) право
античного Риму. Основна увага приділяється правовим інститутам, які
були найбільшою мірою опрацьовані юристами стародавнього Риму та
зумовили подальший розвиток приватного (цивільного) права майже всіх
держав континентальної Європи і більшості країн світу, в тому числі
сучасної України.
Студенти повинні знати:
− історичні етапи становлення і розвитку римського приватного права та
його значення для сучасної юриспруденції;
− основні джерела римського приватного права;
− основні правові інститути й теоретичні положення римського
приватного права;
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− особливості здійснення судочинства та види позовів в античному
Римі;
− особливості правового регулювання сімейних правовідносин;
− правовий статус осіб в античному Римі;
− особливості правового регулювання майнових відносин;
− особливості правового регулювання зобов'язальних відносин;
− особливості давньоримського спадкового права.
Студенти повинні вміти аналізувати правові явища з використанням
понять та інших правових засобів, вироблених юристами Стародавнього
Риму; здійснювати порівняльний аналіз римського права (окремих його
інститутів) і сучасного цивільного права; використовувати набуті знання
у процесі вивчення чинного в Україні цивільного права.
У структурно-логічній схемі викладання правових дисциплін
навчальна дисципліна «Римське приватне право» має розташовуватися
після навчальної дисципліни «Теорія держави і права» і передувати
вивченню дисциплін цивілістичного циклу (цивільного права, сімейного
права, цивільного процесуального права та ін.).
Навчальна програма навчальної дисципліни «Римське приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» затверджена Вченою радою
Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі________ 201__ року (протокол № _).
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«РИМСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО»
Модуль І
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Тема 1. Поняття, структура та історичне значення римського
приватного права
Поняття римського права. Основні етапи розвитку римського
права. Принципи римського права.
Поділ римського права на приватне і публічне. Основні системи
римського приватного права. Взаємозв’язок цивільного права та права
народів. Інституційна та пандектна структура римського приватного права.
Історичне значення римського приватного права. Поняття, види,
типи і форми рецепції права. Загальні положення про рецепцію
римського права. Рецепція римського права у Європі. Рецепція
римського права в Україні. Значення римської юриспруденції для
розвитку сучасного права.
Предмет римського приватного права як навчальної дисципліни.
Мета і завдання вивчення римського приватного права. Методи
вивчення римського приватного права. Джерела вивчення римського
приватного права.
Тема 2. Джерела римського приватного права
Значення терміна «джерело права». Поняття і види джерел
римського приватного права. Jus scriptum (писане право). Jus non
scriptum (неписане право).
Звичаї. Закони ХІІ таблиць як збірник звичаєвого права.
Закони у Стародавньому Римі. Постанови народних зборів.
Сенатусконсульти. Імператорські конституції. Едикти імператорів.
Рескрипти. Мандати. Декрети. Кодифікація імператорських конституцій.
Едикти магістратів (претора, курильного едила, правителя
провінції) як специфічна форма правотворення. Кодифікація едиктів.
Діяльність юристів. Форми діяльності юристів у Стародавньому
Римі. Консультації правознавців. Твори римських юристів. Інституції
Гая. Дигести. Твори римських істориків. Твори римських ораторів,
письменників, сатириків, філософів тощо.
Кодифікація римського права. Кодифікація Юстиніана. Кодекс
Юстиніана. Дигести. Інтерполяції. Новели. Звід цивільного права.
Тема 3. Особи у римському приватному праві
Поняття особи у Стародавньому Римі. Види суб’єктів права. Статус
свободи. Статус громадянства. Сімейний статус.
6

Цивільна правоздатність. Виникнення та припинення цивільної
правоздатності. Зміст цивільної правоздатності. Обсяг цивільної
правоздатності.
Дієздатність. Чинники, які впливали на дієздатність у
Стародавньому Римі. Види дієздатності. Опіка і піклування.
Основний поділ населення Римської держави на вільних і рабів.
Римське громадянство (виникнення, набуття, припинення). Правове
становище римських громадян. Правове становище латинів. Правове
становище перегринів. Правове становище вільновідпущеників.
Правове становище колонів. Правове становище рабів.
Юридичні особи (universitas). Ознаки юридичної особи. Види
юридичних осіб. Виникнення та припинення юридичних осіб у
Стародавньому Римі.
Представництво та його види в Стародавньому Римі. Діяльність
прокуратора як вид добровільного представництва. Діяльність на
підставі договору доручення.
Тема 4. Сімейний статус фізичної особи
Особливості регулювання сімейних відносин на різних етапах
історії Стародавнього Риму. Римська сім’я. Споріднення. Поняття
агнатської та когнатської сім’ї. Особи свого права та особи чужого
права. Глава родини (pater familias). Лінії та ступені споріднення.
Свояк.
Шлюб і його види. Законний римський шлюб. Шлюб з чоловічою
владою. Шлюб без чоловічої влади. Конкубінат. Контуберніум.
Укладення шлюбу. Форми шлюбних церемоній. Умови вступу до
шлюбу. Підстави припинення шлюбу. Розлучення.
Правові відносини подружжя. Особисті та майнові відносини
подружжя у шлюбі з чоловічою владою. Особисті та майнові
відносини подружжя у шлюбі без чоловічої влади. Посаг (придане).
Дошлюбне дарування.
Відносини батька і дітей. Батьківська влада. Підстави встановлення
батьківської влади над дітьми. Узаконення. Усиновлення. Арогація.
Адопція. Підстави припинення батьківської влади. Відносини між
матір’ю і дітьми.
Тема 5. Захист цивільних прав. Позови
Форми захисту порушених прав у Стародавньому Римі.
Поняття і види приватної саморозправи. Самооборона. Обмеження
приватної саморозправи. Встановлення системи викупів. Припинення
приватної саморозправи.
Поняття судового процесу. Види судового процесу. Легісакційний
процес, його стадії. Формулярний процес. Позовні форми звернення.
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Інтенція. Демонстрація. Кондемнація. Ад’юдикація. Процесуальне
представництво. Екстраординарний процес.
Поняття і види позовів. Речовий позов (actio in rem).
Персональний або особистий позов (actio in personam). Actio stricti
juris (позов ―суворого права‖) та actio bonae fidei (позов ―доброї
совісті‖). Actio directa (―прямий позов‖) та actio contraria
(―зворотний позов‖). Actio utilis (позов за аналогією). Actio fictia
(позов з фiкцiєю). Кондикційний позов. Позови штрафні та
реіперсекуторні. Аctio noxalеs (ноксальний позов).
Позовна давність. Початок, переривання та призупинення перебігу
позовної давності. Відмінність законних строків від позовної давності.
Спеціальні засоби преторського захисту. Інтердикти. Стимуляція.
Реституція. Введення у володіння.
Модуль ІІ
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Тема 6. Речі та речові права: загальні положення
Поняття речей у римському праві. Класифікація речей. Поняття
майна.
Речі божественного права (res divini iuris) і речі людського права
(res humani iuris). Речі приватні та публічні. Речі природного
походження та речі штучно створені. Речі тілесні (res corporales) та
безтілесні (res incorporales). Речі, допущені до обігу (res in commercio)
та речі, вилучені з обігу (res extra commercium). Співвідношення
понять товар і річ.
Речі манципні та неманципні (res mancipi та res nec mancipi).
Ритуал «mancipatio». Речі рухомі (res mobiles) та нерухомі (res
immobiles).
Речі індивідуальні (species) і родові (genera). Речі споживні (res
quae usu consumuntur) та неспоживні (res quae usu non consumuntur).
Подільні та неподільні речі. Речі прості, складні та складені. Плоди і
доходи. Послуги залежних осіб (mercedes). Рента із земельних ділянок
(pensiones). Проценти з капіталу (usure).
Поняття речового і зобов’язального права. Види речових прав.
Тема 7. Володіння
Поняття володіння (possessio) у римському праві. Володіння
(посідання) і право володіння. Історичні умови виникнення інституту
володіння у Стародавньому Римі. Фактичний склад відносин
володіння (animus possidendi та corpus possessionis). Співвідношення
володіння з правом власності.
Умови встановлення володіння (фактичне панування над річчю та
володільницьке волевиявлення). Способи та правові наслідки набуття
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законного та незаконного (добросовісного і недобросовісного)
володіння. Припинення володіння.
Первісне та похідне володіння. Натуральне та цивільне
(інтердиктне) володіння. Володіння кредитором річчю, яку передано в
реальну заставу. Володіння в порядку секвестру. Прекарне володіння.
Посесорний і петиторний захист володіння. Види володільницьких
інтердиктів.
Тема 8. Право власності
Формування поняття про право власності у Стародавньому Римі.
Характерні риси відносин власності.
Поняття і зміст права власності. Право володіння. Право
користування та право збору плодів (право одержувати прибутки).
Право розпорядження. Право захисту. Обмеження права власності.
Види права власності. Квіритська власність. Провінційна власність.
Преторська або бонітарна власність. Спільна власність.
Спосіб набуття права власності (modus асquirendi) і титул набуття
(titulus acquirendi). Первісні способи набуття права власності.
Захоплення безгосподарної речі (occupatio). Переробка речі
(specificatio). Злиття (confusio) та змішування (commixtio) речей.
З’єднання речей (accessio). Набувальна давність (usucapio). Правові
способи похідного набуття права власності (манципація, уступка
права, традиція). Припинення права власності.
Захист права власності. Віндикаційний позов (res vindicatio).
Негаторний позов (actio negatoria). Прогібіторний позов (actio
prohibitoria). Публіціанський позов (actio in rem Publiciana).
Тема 9. Права на чужі речі
Історичні умови виникнення прав на чужі речі у Стародавньому
Римі. Поняття та особливості прав на чужі речі. Види прав на чужі
речі.
Сервітути: поняття та види. Законні, договірні, заповідальні й
преторські сервітути. Способи встановлення сервітутних прав.
Припинення сервітутних прав. Захист сервітутів. Земельні
(предіальні) сервітути, їх особливості. Міські та сільські сервітути.
Приватні та публічні сервітути. Особисті (персональні) сервітути.
Узуфрукт. Узус. Право користування чужим житлом (для
проживання). Право користування чужою робочою силою (рабами)
або тваринами (худобою).
Емфітевзис (право користування чужою земельною ділянкою
сільськогосподарського
призначення).
Підстави
встановлення
емфітевзису. Права та обов’язки емфітевта та власника земельної
ділянки. Захист емфітевзису. Припинення емфітевзису.
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Суперфіцій (право користування чужою земельною ділянкою для
забудови в межах населеного пункту). Підстави встановлення
суперфіцію. Права та обов’язки суперфіціарія і власника земельної
ділянки. Припинення суперфіцію.
Право застави (заставне право). Поняття застави. Форми застави.
Фідуціарна угода. Пігнус. Іпотека: поняття, види, підстави
виникнення і припинення.
Тема 10. Загальні положення про зобов’язання
Поняття зобов’язання та його роль в економічному житті
суспільства. Зміст зобов’язання. Відмінність речового та
зобов’язального права.
Види зобов’язань. Цивільні (civiles), преторські (honorariae) та
натуральні (naturales) зобов’язання. Подільні (obligatio dividue) та
неподільні (obligatio individue) зобов’язання. Альтернативні
зобов’язання. Факультативні зобов’язання. Односторонні та
двосторонні зобов’язання.
Сторони в зобов’язанні. Множинність осіб у зобов’язанні. Часткові
та солідарні зобов’язання. Заміна осіб у зобов’язанні. Новація. Цесія.
Переведення боргу.
Підстави виникнення зобов’язань. Поняття і види юридичних
фактів.
Виконання зобов’язань. Вимоги належного виконання зобов’язань.
Забезпечення виконання зобов’язань. Порука (adpromissio). Завдаток
(arra). Неустойка (stipulatio poenae). Застава.
Поняття невиконання або неналежного виконання зобов’язань.
Вина. Форма вини (умисел та необережність). Майнова шкода
(збитки). Наслідки невиконання зобов’язань. Підстави звільнення
боржника від відповідальності за невиконання або неналежне
виконання зобов’язань. Випадок (casus). Непереборна сила (vis major).
Припинення зобов’язань, крім виконання. Новація. Залік.
Поєднання кредитора і боржника в одній особі. Неможливість
виконання (impossibilium). Звільнення від боргу (remissio debiti).
Тема 11. Договори: загальні положення
Поняття і види договорів. Односторонні та двосторонні договори.
Договори «суворого права» та договори «доброї совісті».
Консенсуальні, реальні, вербальні та літеральні контракти. Пакти.
Зміст договору та його елементи (істотні, звичайні, випадкові).
Умови і строки в договорі. Мета договору.
Умови дійсності договорів. Законність договору. Вільне
волевиявлення сторін. Помилка. Обман. Правоздатність і дієздатність
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сторін договору. Визначеність змісту договору. Форма договору.
Реальна можливість виконання договору.
Укладення договору. Оферта. Акцепт.
Тема 12. Окремі види договірних зобов’язань
Вербальні контракти (verbis). Стипуляція (stipulatio). Клятвена
обіцянка вільновідпущеника (jusjurandum liberti). Встановлення
приданого (dotis dictio).
Літеральні (письмові) контракти (litteris), способи їх укладення.
Журнал (adversaria). Книга прибутків і видатків (codex accepti et
expensi). Синграф (syngrapha). Хірограф (chirographum).
Консенсуальні контракти, їх види. Договір купівлі-продажу
(emptio-venditio). Договір найму речей (locatio rei). Договір найму
послуг (locatio conductio operarum). Договір найму роботи (locatio
conductio operis). Договір доручення (mandatum). Договір про сумісну
діяльність або договір товариства (societas).
Реальні контракти. Позика (matuum). Позичка (commodatum).
Зберігання, схов (depositum). Договір застави (contractus pigne raticius).
Поняття та види безіменних (інномінальних) контрактів. Договір
міни (permutatio). Оціночний договір (aestimatum). Прекарій
(precarium).
Пакти (pactum). Додаткові (приєднані) пакти. Преторські пакти.
Законні (імператорські) пакти.
Тема 13. Позадоговірні зобов’язання
Зобов’язання ніби з договорів (квазіконтрактів). Поняття та ознаки
ведення чужих справ без доручення. Права та обов’язки гестора
(negotiorum gestor) і господаря (dominus negotii).
Зобов’язання, що виникали з безпідставного збагачення (condicti
sine causa). Позов про стягнення оплаченого неіснуючого боргу
(conditio indebiti). Позов про повернення наданого, мета якого не
здійснилася (conditio causa data causa non secuta). Позов про
повернення одержаного від крадіжки (condoctio ex causa furtiva).
Позов про набуття за несправедливою підставою (condoctio ex causa
injusta).
Деліктні зобов’язання. Особиста образа (injuria). Крадіжка (furtum).
Пограбування (rapina). Неправомірне знищення або пошкодження
чужого майна (damnum injuria datum). Загроза (metus). Обман (dolus
malus).
Квазіделікти (quasi ex delicto). Відповідальність судді за неналежне
здійснення судового провадження. Відповідальність за викинуте або
вилите із помешкання на вулицю. Відповідальність за небезпечне для
оточення виставлене, підвішене або вивішене майно. Відповідальність
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власників готелів, заїжджих дворів, судноволодільців за шкоду,
завдану майну постояльців або пасажирів.
Тема 14. Спадкове право
Поняття спадкового права. Спадкування (hereditas). Спадкове майно
(спадкова маса, спадщина). Спадкодавець і спадкоємець. Види
спадкування. Відумерла спадщина (bona vacantia).
Основні етапи розвитку римського спадкового права. Спадкування
за jus civile. Спадкування за преторським едиктом. Спадкування за
імператорськими законами. Спадкування за правом Юстиніана.
Стадії процесу спадкування. Відкриття спадщини. «Лежача»
(hereditas jacens) спадщина. Прийняття спадщини (hereditas aditio).
Спадкова трансмісія. Захист спадкових прав.
Спадкування за заповітом. Поняття зaпoвiту (testamentum).
Заповідальна правоздатність. Приватні та публічні заповіти. Усні та
письмові заповіти. Структура заповіту. Призначення спадкоємця.
Обмеження заповідальної свободи в римському праві. Обов’язкова
частка в спадщині. Втрата заповітом сили.
Спадкування за законом. Черги спадкоємців.
Сингулярне наступництво. Легат (legatum), порядок його
отримання. Обмеження легатів в римському праві. Чверть Фальцидія.
Фідеїкоміс (fideicommissum).
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
Модуль І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Тема 1. Поняття, структура та історичне значення римського
приватного права
Ця тема є вступною до вивчення навчальної дисципліни «Римське
приватне право».
Римське право належить до найвищих досягнень людської
цивілізації, що засвідчують періодично повторювані спроби
використати його найбільш вдалі знахідки та рішення в наступні
історичні епохи. Ці спроби в сукупності одержали найменування
«рецепції римського права». Римлянам вдалося досягти таких висот
правової культури, що здатні слугувати людству і в наші часи.
Зазначеним зумовлюється потреба вивчення римського приватного
права студентами – майбутніми правознавцями.
Структура римського приватного права формувалася протягом
століть. На перших етапах свого розвитку римське право
характеризується злиттям публічного і приватного права,
виокремлення яких відбувалося поступово в історичному процесі.
Ульпіан визначив цей поділ таким чином: «Публічне право – це те, що
належить до становища Римської держави, приватне – стосується
користі окремих осіб; існує корисне у суспільному відношенні й корисне у приватному відношенні» (D. 1. 1. 1. 2). Таким чином,
критерієм розмежування публічного і приватного права, за Ульпіаном,
є характер інтересів. Право, що захищає інтереси держави, суспільні
інтереси, — публічне право, а право, яке захищає інтереси приватних
осіб, є приватним правом.
Публічне право визначає устрій суспільної організації Риму,
встановлює становище магістратів, жерців, правовий режим святинь
тощо. Норми публічного права мають імперативний характер, а отже,
застосовуються державою (в особі уповноважених органів) за власною
ініціативою, коли цього вимагає захист загальних суспільних інтересів
(покарання злочинців, стягнення податків, штрафів тощо). Отже,
публічне право – це сукупність правових норм, які регулюють
відносини, що побудовані на засадах влади та підпорядкування їх
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учасників владним інституціям і пов’язані з державними або
суспільними інтересами.
Приватним правом у Давньому Римі регулювалися майнові
відносини, що складалися між громадянами Риму за їх розсудом і
могли захищатися останніми самостійно (самозахист) або за
допомогою держави. Захист за допомогою норм приватного права
здійснювався державою тільки на вимогу заінтересованої особи, права
якої були порушені, в межах заявлених вимог. Норми приватного
права, на відміну від норм публічного права, мали диспозитивний
характер. Таким чином, приватне право – сукупність правових норм,
що за допомогою диспозитивного методу регулюють відносини,
засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні та майновій
самостійності їх учасників.
Ульпіан поділяв приватне право на три частини: jus naturale
(природне право), jus gentium (право народів), jus civile (право
цивільне) (Д. 1.1.2). Співвідношення цих видів права дослідники
схематично уподібнюють концентричним колам: найменше з них – це
цивільне право, що охоплює тільки відносини між громадянами Риму,
середнє коло – «право народів», що регулює вже не лише відносини
між римськими громадянами, а й між усіма людьми; найбільше коло
відносин охоплює природне право, що стосується всіх живих істот.
Приватному праву Давнього Риму була притаманна здатність
пристосовуватися до тих чи інших умов, що знайшло своє відбиття в
існуванні систем приватного права, до яких належали: цивільне право
(іus сіvilе); право народів (іus gentium); преторське право (іus
practorium). Указані системи існували і розвивалися паралельно,
дедалі більше проникаючи одна в одну і взаємно збагачуючись.
Цивільне право — це право, яке народ Риму встановив сам для себе
і яке поширювало свою дію тільки на римських громадян – квіритів
(іus Quiritium), тому і отримало ще одну назву – квіритське право.
Із поширенням італійської влади на інші народи квіритське право
не могло задовольнити потреби центру світового торгового обороту,
яким став згодом Рим. Цивільне право на той час не знало багатьох
інститутів, що були необхідні для здійснення торговельних операцій.
Численні ділові відносини, в яких брали участь представники різних
країн, потребували впровадження норм нового права, яке було б
вільним від місцевих та національних особливостей і могло рівною
мірою задовольняти як інтереси громадян Риму, так і інтереси
іноземців-перегринів.
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Вирішення цієї проблеми здійснювалося поступово. Спочатку до
перегринів почали застосовуватися цивільні позови на підставі фікції
(суддя мав ставитися до перегрина так само, якби той був римським
громадянином). У подальшому поряд із нормами цивільного права
почали застосовуватися норми іноземного права (іus peregrinum).
Вважається, що такі запозичення відбувалися через юрисдикцію
перегринського претора. Діяльністю претора, яка втілювалася в
едиктах (постановах), було запроваджено особливий правовий
порядок, що отримав назву загальнонародного права або права
народів (іus gentіum). Саме завдяки цьому праву набули розвитку
торговельні угоди і торговельне право. Замість урочистості та
формалізму при укладенні угод було започатковано вільний вибір їх
форми і тлумачення за дійсним змістом, а поведінка контрагентів
оцінювалася з огляду на вірність даному слову (fides), добросовісність
(bona fides) та справедливість (aeguitas).
Право народів перевершувало цивільне право більшою рухливістю,
відсутністю обтяжливого формалізму та національної обмеженості.
Втім ще тривалий час системи іus сіvilе та іus gentium існували й
розвивалися паралельно, впливаючи одна на одну, що спричинило
виникнення такої системи правових норм, як преторське право (іus
practorium), яке стало результатом діяльності римських преторів.
Як і будь-яка система права, римське приватне право мало і свої
принципи (principium), тобто основні вихідні положення, які
змінювалися залежно від періодів його існування. Якщо розглядати
Давній Рим доби Законів ХІІ таблиць, то слід визначити такі головні
принципи римського приватного права, як його формалізм і
урочистість. Так, формалізм – це порядок юридичної оцінки актів, в
якому приписується юридичне значення тільки їх певній визначеній
формі. Це означало, що будь-який акт мав здійснюватися тільки за
формою, розробленою і встановленою лише для нього, а зміст кожної
проголошеної формули мав тлумачитись безпосередньо, виходячи із
загальноприйнятого змісту слів. Будь-яка помилка у слові, жесті,
кількості свідків робили акт недійсним у цілому.
Загальним принципом римського приватного права є принцип
справедливості (aeguitas), тобто здійснення своїх прав і виконання
зобов’язань на законних та чесних підставах. Справедливість полягає
в тому, щоб кожному дати те, що йому належить. За влучним
визначенням Цельса, право слід розглядати як мистецтво доброго і
справедливого (D. 1. 1. 1. 2).
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На основі права народів, практичної діяльності магістратів,
особливо преторів, правотворчості юристів (юриспруденції)
сформувався ще один важливий принцип римського приватного права
– формальна рівність усіх вільних осіб, хоча він зумовлювався низкою
суттєвих застережень.
До принципів римського права також відносять консерватизм і,
водночас, прогресивність, індивідуалізм, вірність слову, совість,
довіру (особливо у справах, що ґрунтуються на чесності), свободу
договору, юридичну рівність сторін при укладенні договорів, вільне
волевиявлення і майнову незалежність сторін, неприпустимість
позбавлення права власності, самозахист поряд із судовим захистом
цивільних прав та інтересів, добросовісність і розумність.
Найважливішою особливістю римського права було те, що воно за
своїм характером становило систему позовів, формуючись за
принципом: є позов – є матеріальне право, немає позову – права
немає.
Специфічним для Риму був також взаємозв'язок права і релігії:
право стверджувалося за допомогою релігії і підкріплювалося її
авторитетом, аж доки не сформувався відповідний рівень
правосвідомості римських громадян; тісне поєднання релігії з правом,
з політичною боротьбою підвищувало її значення в житті суспільства,
з іншого – сприяло її формалізації, деталізації різноманітних засобів
спілкування з божеством.
Право у Давньому Римі структурно вибудовувалося за так званою
«інституційною» системою, суть якої полягає в тому, що норми
групуються за певними ознаками (однорідність відносин, що
регулюються) в інститути, які розташовують затим у логічній
послідовності. Інституційна система побудови римського права
виглядає таким чином: 1) становище особи; 2) речі (об'єкти права); 3)
договори та інші юридичні дії; 4) захист суб'єктивних прав,
судочинство.
Важливим для усвідомлення характерних рис римського
приватного права як історичного явища є з’ясування етапів його
розвитку.
Визначаючи періодизацію розвитку Риму як держави, можна
додержуватися поширеного поділу історії Риму на три періоди:
1. Архаїчний (період рексів) – 753-509 pp. до н. е.
2. Республіканський – 509-30 pp. до н. е.
3. Період імперії – 30 р. до н. е. - 476 р. н. е.
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Останній період у свою чергу часто поділяють на ранню імперію
(принципат) – 30 р. до н. е. - 285 р. н. е. та пізню імперію (домінат) –
285-476 pp.
Періодизація розвитку римської держави не збігається з етапами
розвитку римського права. Це пояснюється тим, що право виникає і
існує не тому, що є держава, законодавчі органи, а тому, що певні
суспільні відносини, потреби, інтереси не можуть бути виражені,
структуровані, реалізовані нормально поза правовими формами.
Істують різні наукові підходи до періодизації розвитку римського
приватного права.
За одним із поширених підходів виокремлюють:
– період докласичного римського права (754-367 рр. до н. е.),
характерними ознаками якого є архаїчність і формалізм цього
права;
– період класичного римського права (367-27 рр. до н. е.), який
характеризується розквітом римського приватного права;
– період післякласичного римського права (27 р. до н. е. - 476 р. н. е.)
характеризується як період прийняття конституцій імператорів і
проведення перших кодифікацій законодавства.
Історичне значення римського права для Європи та інших країн
світу зумовлене тим, що протягом тривалого часу воно у класичному
та греко-римському (візантійському) варіантах впливало на
формування та розвиток усіх європейських правових систем.
Юридичне значення римського права полягає в тому, що
понятійний та категоріальний апарат, термінологія сучасного права
ґрунтуються на ідеях, засадах та визначеннях, розроблених римською
класичною юриспруденцією.
Рецепція (лат. receptio - прийняття) – це відродження шляхом
впливу високорозвиненої системи права, яка існувала раніше, на менш
розвинену правову систему. Рецепції права відбувалися в минулому і
відбуваються в умовах сьогодення, що пов’язано з циклічністю
цивілізаційного розвитку суспільства.
Існують різні види, типи та форми рецепцій. Так, за видами
виокремлюють прямі (первинні) та похідні (вторинні); явні та
приховані рецепції.
Виокремлюють такі форми рецепції римського права:
 вивчення в навчальних закладах як юридичної загальноосвітньої
дисципліни з метою формування світогляду майбутніх правників;
 вивчення римського права як надбання культури;
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 дослідження, аналіз та коментування юридичних джерел;
 безпосереднє застосування норм та положень раніше чинного
права;
 використання норм позитивного права як взірця при створенні
нормативних актів (особливо при реалізації кодифікаційних
проектів);
 використання методики створення нормативних актів або їхнього
застосування;
 сприйняття та використання головних засад, ідей та категорій,
накопичених попередніми системами права.
Рецепція права може бути різних видів.
Залежно від того, яка система права реципується і в яку,
виділяються й окремі її типи – східноєвропейський (візантійський) та
західноєвропейський типи рецепції римського права.
Східноєвропейський (візантійський) тип рецепції має такі риси:
 ґрунтується на одній, чітко встановленій ідеологічній максимі;
 не має, як правило, глибокої науково-теоретичної бази;
 провадиться «за ініціативою згори», не обов'язково будучи
зумовленою потребами суспільства або навіть не відповідаючи
його потребам;
 обмежується декількома видами форм рецепції, найчастіше –
обранням зразків для наслідування.
Західноєвропейський тип рецепції:
 ґрунтується на плюралізмі політичних і правових думок;
 має надійне методологічне підґрунтя ( теоретичну базу);
 є компромісом дії різних політичних, економічних, соціальних сил;
 відбувається внаслідок «ініціативи знизу» (як реалізація
соціальних, культурних, економічних та інших потреб).
Історія права свідчить про те, що саме римське приватне право
було предметом неодноразових рецепцій. Причому рецепція у
Західній Європі стосувалася двох систем права – континентального та
англосаксонського.
В юридичній літературі існують різні погляди на етапи
західноєвропейської рецепції римського права, але найбільш
поширеним є такий:
I етап – раннє та пізнє середньовіччя (V ст. – початок ХII ст.);
II етап – формування права «нової Європи» (ХII ст. – ХVIII ст.);
21

III етап – кодифікація законодавства Франції та Німеччини у
ХІХ ст.;
новітня рецепція – удосконалення національно-правових систем і
створення нового права Європи (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.).
Так, на першому етапі в епоху раннього середньовіччя на місці
підкореної Західної Римської імперії утворюються варварські
королівства. Характерною особливістю їх правових систем був
принцип особистого права (іus personale), коли кожну людину судили
за правовими звичаями тієї етнічної групи, до якої вона належала. На
підставі зазначеного принципу римлянам залишили їхнє право, а з
огляду на те, що судам варварів майже не були відомі численні
джерела римського права, необхідно було створити особливі збірники
римського права, що і було зроблено на початку VІ ст. Збірники
отримали назву Leges romanae (Закони римлян).
До їх складу входили:
 Codex або Edictum Theodorici – збірник, створений за наказом
остготського короля Теодоріка для Італії (500 р.);
 Breviarium Alaricianum або Les Romana Visigothorum – збірник,
створений за наказом короля вестготів Алариха ІІ (506 р.),
призначений для регламентації становища римлян, що опинилися
під владою вестготів (південна Франція, північна Іспанія, частина
Італії);
 Les Romana Burgundionum або Gundobada – збірник, створений для
жителів римського походження в Бургундському королівстві
(517 р.).
Рецепція – це не тільки законодавча діяльність, а й діяльність
професійних юристів, спрямована на поширення права, формування
правосвідомості жителів цих країн. Тому саме на цьому етапі рецепції
продовжується вивчення права і виникає центр відродження
римського приватного права — Болонський університет (ХІ ст.).
Перші викладачі цього університету відомі як глосатори. Свою назву
вони отримали внаслідок тих приміток (роз’яснень) – глос, які
робилися ними між рядками текстів, а потім на полях оригіналів
Юстиніанівських збірників при підготовці до лекцій. Пізніше (у
другій половині ХII ст.) глосаторів змінили коментатори
(постглосатори), які коментували вже не Юстиніанівське
законодавство, а глоси своїх попередників. Їх метою було
пристосування окремих положень, що містили глоси, до умов і потреб
свого часу. Вважається, що постглосатори разом із глосаторами
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виробили ті визначення, якими почали користуватися в ХІІ ст. і
користуються дотепер.
На другому етапі із запозиченням положень римського приватного
права відбувалося формування права «нової Європи». Це особливо
яскраво виявилося у законодавстві Середньовічної Німеччини. Після
розпаду імперії Карла Великого Leges Romanae втратили свою силу.
Протягом Х-ХII ст. у Німеччині застосовувався принцип
територіальних прав, що втілилося у таких збірниках права, як
Саксонське зерцало і Швабське зерцало, які мали силу закону. Утім,
існували і закони окремих міст, які мали велике значення, зокрема у
Ганзейському союзі. Ці закони були архаїчними і не враховували змін,
що відбувалися в суспільстві. Для того щоб утворити загальне
національне право саме на цьому етапі, в Німеччині почало разом із
місцевим застосовуватися римське та канонічне право, яке
сприймалося практикою. Шляхами запровадження цього вважають
трансформацію судів та надання університетам фактичного права
«офіційних консультацій». Подібні процеси відбувалися і в інших
країнах Західної Європи.
Третій етап позначений кодифікацією законодавства Франції та
Німеччини у ХІХ ст. Результатом кодифікацій стало прийняття у
Франції Торгового кодексу (1807 р.), Цивільного кодексу (Кодекс
Наполеона) (1803–1804 рр.), чим було запроваджено єдність у галузі
торговельного та цивільного права Франції; у Німеччині —
Загального вексельного статуту (1848 р.), Загального торгового
уложення (1861 р.), Німецького цивільного кодексу (1900 р.), чим
була запроваджена єдність у сфері вексельного, торговельного та
цивільного права Німеччини. Зазначений етап рецепції становив
основу для створення різних правових сімей, зокрема романської, до
якої належала Франція, і германської, до якої належить Німеччина.
Новітня рецепція – це вдосконалення національно-правових систем
і створення нового права Європи (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.). На
початок ХХI ст. припало прийняття Цивільного кодексу України
(2003 р.), яким було закріплено нові засади правового регулювання
відносин за участю фізичних та юридичних осіб на основі
загальновизнаних у світі засад приватного права, що були вироблені в
основних своїх рисах ще в Давньому Римі.
Лекційне заняття
План
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1.
2.
3.
4.

Поняття та предмет римського приватного права.
Структура римського права та його основні системи.
Етапи розвитку Римської держави і права.
Рецепція римського права.

Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття та предмет римського приватного права.
2. Структура римського права та його основні системи.
3. Етапи розвитку Римської держави і права.
4. Рецепція римського права.
Питання для самостійного опрацювання
1. Поняття та зміст права народів, його взаємозв’язок із цивільним
правом.
2. Значення римської юриспруденції для формування і розвитку
права.
3. Вплив римського права на становлення цивільного законодавства
сучасних правових систем.
Глосарій основних термінів та понять (далі Глосарій): держава,
консерватизм, право юридичне, право народів (jus gentium),
преторське право (jus praetorium), приватне право, природне право (jus
naturale), публічне право, рецепція права, рецепція римського
приватного права, формалізм, цивільне (квіритське) право (іus сіvilе).
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Під впливом права яких країн розвивалося право у Стародавньому
Римі?
1.2. Назвіть характерні риси приватного права та розкрийте його
сутність.
1.3. Назвіть характерні риси публічного права та розкрийте його
сутність.
1.4. Охарактеризуйте співвідношення jus naturale (природного права),
jus gentium (права народів) та jus civile (права цивільного) у
Стародавньому Римі.
1.5. Вкажіть причини виникнення та сутнісні риси преторського
права.
1.6. Охарактеризуйте основні принципи римського приватного права.
1.7. Поясніть смисл поширеного в юридичній літературі твердження:
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«найважливішою особливістю римського права було те, що воно за
своїм характером становило систему позовів».
1.8. Назвіть етапи розвитку римського приватного права. Чи
співпадають вони з етапами розвитку Римської держави?
1.9. Що розуміють під рецепцією римського приватного права?
1.10. Охарактеризуйте етапи західноєвропейської рецепції римського
приватного права.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Підібрати й проаналізувати історичні факти, що засвідчують
значення римського приватного права для розвитку правової системи
України.
5. Розв’язати тести:
5.1. Право Стародавнього Риму у процесі свого формування та
розвитку зазнало впливу:
а) давньогрецького права;
б) далекосхідного права;
в) іудейського права;
г) канонічного права католицької церкви.
5.2. Публічне і приватне право в Стародавньому Римі:
а) відразу виникли як автономні підсистеми;
б) виокремилися поступово;
в) завжди існували як єдине (недиференційоване) ціле;
г) ніколи не виокремлювалися римлянами.
5.3. Римський юрист Ульпіан стверджував, що публічне право:
а) «стосується користі окремих осіб»;
б) «належить до становища Римської держави»;
в) «стосується інтересів патриціїв»;
г) «захищає інтереси плебеїв».
5.4. Римський юрист Ульпіан стверджував, що приватне право:
а) «стосується користі окремих осіб»;
б) «належить до становища Римської держави»;
в) «стосується інтересів патриціїв»;
г) «захищає інтереси плебеїв».
5.5. Норми публічного права мають характер:
а) імперативний;
б) диспозитивний;
в) рекомендаційний;
г) координаційний.
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5.6. Норми приватного права мають характер:
а) імперативний;
б) диспозитивний;
в) рекомендаційний;
г) наказовий.
5.7. Яке право, за висловом римського юриста Папініана, «не може
змінюватися договорами приватних осіб»:
а) публічне;
б) приватне;
в) зобов’язальне;
г) майнове.
5.8. На думку римського юриста Ульпіана, jus naturale (природне
право) належить:
а) тільки громадянам Риму;
б) громадянам Риму та жителям римських провінцій;
в) всім людям;
г) усьому живому, в тому числі тваринам.
5.9. Цивільне (квіритське) право – це право, яке поширювало свою
дію:
а) на все населення Стародавнього Риму;
б) лише на римських громадян;
в) на римських громадян та їх рабів;
г) тільки на патриціїв.
5.10. Право народів (іus gentіum), що виникло в античному Римі,
регулювало:
а) виключно відносини між Римом та іншими державами;
б) виключно відносини між римськими провінціями;
в) шлюбні відносини між патриціями і плебеями;
г) цивільні відносини мешканців Римської держави незалежно від їх
громадянства.
Список джерел, основної використаної та рекомендованої для
поглибленого вивчення курсу літератури, інтернет-ресурсів (далі
джерела і література): 1, 4-13, 19, 24-27, 31, 32, 35, 38, 40, 41, 43, 44,
51, 60, 62, 65, 77.
***
Тема 2. Джерела римського приватного права
Грунтовне вивчення цієї теми є важливою умовою подальшого
успішного оволодіння студентами навчальним матеріалом курсу.
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Насамперед, слід розрізняти значення, в яких вживається термін
«джерело права»:
 матеріальні джерела права (суспільні відносини, які обумовлюють
виникнення, розвиток, зміст права);
 ідеальні (ідейні, ідеологічні) джерела права (юридичні ідеї,
погляди, теорії та інші елементи правосвідомості, під впливом яких
утворюється і функціонує право);
 формальні джерела права (спеціально-юридичне значення терміна)
– офіційно-державні способи закріплення і зовнішнього вираження
правових
норм,
за
допомогою
яких
право
набуває
загальнообовязковості та формальної визначеності.
Загальні тенденції трансформації зовнішніх форм римського
приватного права у літературі характеризуються таким чином.
У ранньому римському праві тривалий час головною формою
права був звичай. Причому не існувало поняття «звичай» як якоїсь
загальної, абстрактної категорії. Натомість були звичаї, характерні для
тих або інших родів, а також звичаї, що виникали у практиці
діяльності колегій жерців, магістратів та ін. Останні з часом
закріпилися у вигляді коментарів понтифіків, коментарів магістратів
тощо.
Іншим видом джерел (норм) цивільного права в найдавніший
період були закони та плебісцити. Поряд із законодавством
республіканського періоду важливим видом джерел цивільного права
стає діяльність юристів, що полягає, головним чином, у тлумаченні й
роз'ясненні законів.
У період пізньої республіки правові звичаї, закони народних зборів
та плебісцити відходять на другий план. Разом з тим зростає значення
сенатусконсультів, а у період принципату з'являються конституції
принцепсів, що займають місце законів.
Важливим джерелом права стають едикти npeтopiв, що спочатку
своїми позовами підкріплюють норми jus civile, потім заповнюють
прогалини в ньому і, нарешті, включають положення, які змінюють та
доповнюють jus civile.
Крім того, істотно змінюється характер та значення діяльності
юристів. У цей період вона здійснюється у різних формах: cavere –
складання ділових паперів, формулярів угод тощо; agere – поради
щодо подання позову і ведення його у суді; respondere – консультації,
відповіді на запитання, що надходять від приватних осіб. При цьому
формою правотворення стають висловлювання правознавців, які
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мають jus respondendi – право офіційних консультацій, що надається з
часів Августа принцепсами видатним, відомим юристам, думка яких
стає обов'язковою для суду.
Наприкінці принципату – на початку домінату форми
правотворення набирають більш стабільного (застиглого) характеру.
Активність у галузі правотворчості дедалі знижується в силу дії низки
об'єктивних та суб'єктивних причин. Настає доба кодифікацій,
створення узагальнених збірок нормативних актів. Серед них слід
згадати Постійний преторський едикт, що був збіркою преторських
прецедентів, Кодекси Грегорія, Гермогена, Феодосія (Теодосія).
З вищевикладеного випливає, що джерела римського приватного
права поділяються на усні й письмові. До усних належать звичаї, а до
письмових – закони, едикти магістратів, сенатусконсульти, діяльність
юристів, імператорські конституції. Розглянемо види джерел
римського приватного права детальніше.
Звичай – це правило поведінки, що склалося внаслідок фактичного
застосування протягом тривалого часу. Він був основною формою
регулювання поведінки в додержавному суспільстві за умов родового
ладу. Додержання звичаїв забезпечувалось засобами громадського
впливу на порушника. Звичай стає формою права з виникненням
держави.
Вважається, що Закони ХII таблиць є першим систематизованим
записом звичаїв, які діяли ще до їх складання як юридично
обов’язкові правила. Свою назву закони дістали тому, що були
викарбувані на дванадцяти мідних дошках. Закони XII таблиць мали
величезний вплив на подальший розвиток римського суспільства і
права. Звертаючись до змісту Законів XII таблиць, слід мати на увазі,
що традиція відносить їх складання колегією децемвірів лише до 451450 р. до н. е.
Збірник складається з дванадцяти таблиць, які включають такі положення: перші дві – положення цивільного процесу, а саме:
провадження по першій стадії – відкриття справи за рішенням
відповідної посадової особи (magistratus juridicundo), та по другій
стадії – вирішення справи виборним суддею (judex); третя –
положення стосовно боргового права; четверта – положення про
сімейну батьківську владу над дітьми та чоловіка над дружиною;
п’ята – положення про спадщину та опіку; шоста – про власність та
володіння; сьома – про зобов’язання, що випливають із реальних
сервітутів; сутність яких зводиться до обмеження господарів
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нерухомих речей на користь сусідів; восьма – положення про делікти і
обов’язки, що з них випливають, зокрема сплату грошової пені;
дев’ята – положення публічного (іus publicum) права; десята –
положення святого права (іus sacrum). Що стосується одинадцятої та
дванадцятої таблиць, то вони були складені пізніше, а тому кожна
містить лише додаткові положення до вказаних десяти.
Опублікування цього збірника перетворило збірник звичаїв та
нових розпоряджень на збірник законів цивільного права, який став
відправним пунктом подальшого розвитку римського права.
Розуміння закону, тобто акта найвищої юридичної сили, як форми
права, зазнало за час існування римського права істотних
трансформацій. Закони у Римі мають кілька різновидів, що іноді
співіснують поряд, іноді витісняють одне одного, а іноді, зберігаючи
назву, змінюють сутність.
У республіканський період до законів писаного права належали
постанови народних зборів; у епоху принципату – постанови сенату
(сенатусконсульти); у період абсолютної монархії – імператорські
конституції.
Народні збори (populus) Давнього Риму – найвищий державний
орган, який приймав і скасовував закони (leges), хоча і не мав
самостійної законодавчої ініціативи. Існувало три види народних
зборів (коміцій): куріатні – об’єднання патриціїв; центуріатні –
об’єднання патриціїв і плебеїв (після IV ст. до н. е.) та трибутні –
об’єднання по територіальних округах спочатку тільки плебеїв, а
згодом і патриціїв. Функції вказаних видів народних зборів чітко не
розмежовувались. Для прийняття закону встановлювалась певна
процедура, в якій брали участь магістрат, народ, що збирався у
коміції, та сенат.
Право збирати коміції належало магістрату (консулу, диктатору,
претору), який повинен був заздалегідь у письмовій формі розробити
проект закону (rogatio leges), а після цього подати останній на розгляд
коміції. Народ, який входив до складу коміції, не брав участі в
безпосередньому обговоренні закону, а лише висловлювався або за
прийняття закону, або за його відхилення. Закон, який приймався
коміцією, мав пройти ратифікацію з боку сенату і тільки після цього
набував сили закону – leges rogation.
У період раннього принципату (наприкінці І ст.) народні збори
майже не проводили законів, хоча офіційно все ще залишалися
законодавчою владою.
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У період республіки і принципату вища державна, в тому числі й
законодавча, влада належала сенату. З IV ст. до н. е. його склад
поповнюється магістратами, що відслужили свій строк і після
складення повноважень автоматично включалися до сенатського
списку. Починаючи з Октавіана Августа, склад сенату повністю
формував принцепс. У той же час формально сенат став єдиним
законодавчим органом. Постанови епохи принципату отримали назву
сенатусконсульти (senatus consulta) і вважалися основною формою
законодавства, хоча нерідко містили лише загальні положення, а
претор в едикті вказував заходи щодо їх практичного втілення. Сенат,
як і народні збори, не мав законодавчої ініціативи, а тому
сенатусконсульти зазвичай називалися на ім’я того, хто входив з
пропозицією про прийняття закону.
Так, наприкінці І ст. н. е. senatus consulta (Sc. Macedonianum) було
постановлено про безумовну недійсність позик, які здійснювалися
особами, що перебували під батьківською владою. Свою назву цей
закон отримав від імені Macedo, який, перебуваючи під батьківською
владою, узяв гроші у позику, не зміг їх віддати і, щоб одержати
спадкування і віддати гроші, вбив батька.
Починаючи з другої половини III ст. н. е. сенат почав втрачати свої
позиції, повертаючи їх лише у часи політичних криз, а в епоху
домінату фактично перетворився на міську раду Риму.
Зміцнення імператорської влади привело до того, що з’явилась
нова форма законодавства – імператорські постанови (конституції)
(constitutions principum) чотирьох видів: едикти, рескрипти, мандати,
декрети. Причому в період домінату конституції імператора у певних
її формах замінили собою всі інші форми правотворчості.
Едикти (edictа) імператорів являли розпорядження, як правило, з
питань публічного права, що були обов’язковими для тих осіб, яким
вони адресувалися. Едикти зберігали свою чинність на весь час
правління імператора і діяли після його смерті, доки їх не відміняв
наступний імператор.
Рескрипти (rescriptum) – письмові висновки імператора, що
давалися як відповідь на будь-яке особисте звернення однієї зі сторін
спору або на лист відповідного органу. Спочатку рескрипт не мав
сили судового рішення і відображав юридичні погляди імператора, але
вже з II ст. н. е. набував сили закону з конкретної справи.
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Мандати (mandatum) – інструкції, що давалися імператором
посадовим особам з адміністративних та судових справ. У період
домінату цей вид конституції втратив своє призначення.
Декрети (decretum) – особисті рішення імператорського суду на
підставі усного розгляду як у першій інстанції (в особливих випадках
імператор вирішував їх особисто), так і в апеляційному суді.
Імператор приймав рішення на підставі норм права, але й міг
відступити від них, якщо вважав це справедливим. Спочатку декрет
імператора мав юридичну силу тільки для конкретного випадку, потім
набув сили прецеденту, а з II ст. н. е., як і рескрипт, – сили закону.
У період республіки поширеною формою римського права стають
едикти магістратів, передусім преторів. Так чи інакше стосувалися
правотворчої діяльності едикти консулів, преторів, курульних едилів,
правителів провінцій та інших магістратів. Однак найбільш помітною
була правотворча діяльність преторів (як міського претора, так і
претора перегринів).
Завдання преторів полягало у наданні допомоги консулам, а за
відсутністю останніх претори виконували їх обов'язки. Поступово в
їхніх руках зосереджується судова влада і відповідно змінюються їхні
функції. Міський претор здійснював правосуддя в Римі. Претор
перегрінів вирішував майнові спори, що виникали між перегрінами
або перегрінами – з одного боку, і римськими громадянами – з іншого.
Посада претора була дуже почесною (honor). Йому як заступнику
консула були підвідомчі ті самі справи, що й консулу. Проте, мабуть,
головним було його право проголошувати едикти по судових справах
(jus dicere), що відіграло значну роль у розвитку римського права.
Для здійснення своїх функцій і в межах своєї компетенції претор
перед вступом на посаду видавав едикт, в якому викладав правила
судочинства, обов'язкові для всього населення і самого претора
протягом року. По закінченні його повноважень зазначені правила
втрачали свою силу. Новообраний претор перед вступом на посаду
оголошував власний едикт, вивчивши едикти своїх попередників.
Правила, що довели свою ефективність у практиці їх застосування і
виявлялися придатними для захисту відносин, що виникали,
використовувались в новому едикті. Невдалі, нежиттєздатні правила
відмирали, не діставши застосування в наступних едиктах. Отже,
кожний новообраний претор видавав свій едикт, який був результатом
творчості не тільки його автора, а й колективним творінням багатьох
попередників, що увібрало в себе їх практичний досвід.
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Потреба в розробці й проголошенні нових правил судочинства та
правосуддя була зумовлена нездатністю jus civile надійно захистити
відносини, що складалися у нових соціально-економічних умовах.
Формально претор не мав повноважень скасовувати застарілі норми
jus civile і створювати свої власні – це виходило за межі його влади. З
іншого боку, створені претором правила через те, що вони відповідали
вимогам часу, почали застосовувати в едиктах наступних преторів,
вони переходили з покоління в покоління, поступово перетворюючись
у правові норми – преторське право. Керуючись принципом
справедливості (aequitas), претор мав право відмовити в захисті там,
де відповідно до норм jus civile її належало надавати, і захистити нові
відносини у випадках, якщо за нормами jus civile це не передбачалося.
Фактично діяльність претора не лише дістала визнання суспільства,
а й стала досить прогресивною формою оновлення, оздоровлення та
вдосконалення правового регулювання відносин у республіканському
Римі. Оперативність у розв'язанні назрілих правових проблем,
можливість швидко і ретельно перевірити відповідність знайденого
рішення потребам практики і в разі непридатності замінити іншим
зробили правотворчу діяльність преторів найдосконалішим засобом
правотворення республіканського Риму. Саме завдяки преторській
діяльності римлянам вдалося досягти неперевершеного удосконалення
правової культури, преторів же називали живим голосом приватного
права (viva vox juris civilis).
За часів принципату правотворча діяльність преторів помітно
занепадає, оскільки не узгоджується з новими формами державного
ладу. За Адріана юрист Сальвій Юліан (близько 125-126 pp.) здійснює
остаточну редакцію постійного преторського едикту, проводить
кодифікацію преторського права. На пропозицію Адріана спеціальним
сенатусконсультом едикт був затверджений і визнаний незмінюваним.
Тільки імператор мав право доповнювати едикт. Кодифікація
преторського едикту – перша велика кодифікація після створення
Законів XII таблиць. Саме з цього часу правотворча діяльність
претора й інших магістратів припинилася, а суперечності між
цивільним і преторським правом почали втрачати своє значення.
У створенні римського права значна роль належить римським
юристам. На відміну від правопорядку сьогодення, коли наукова
доктрина не є безпосередньо джерелом права, в республіканському
Римі авторитет ученого-юриста був подібним до авторитету закону.
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Римська юриспруденція веде свій початок від практичної
діяльності юристів республіканського періоду. Вони складали
формули приватних угод (заповітів, актів продажу тощо) (cavere);
давали поради щодо провадження справ у суді (agеre), хоча участі у
цьому не брали, бо право не знало на той час ще інституту
представництва; давали відповіді на юридичні запитання окремих
приватних осіб (respondere). При цьому юристи найчастіше
розтлумачували діюче на той час право, а якщо на рівні права те чи
інше питання не було вирішено або вирішення його не відповідало
вимогам часу, пропонували власні рішення, хоча останні не набували
юридичної сили, але впливали певним чином на розвиток права.
Розквітом юриспруденції вважається епоха імператора Октавіана
Августа, який не тільки зберіг за юристами функцію respondere, але й
надав видатним юристам право офіційних консультацій за дорученням
імператора (jus publicе respondendi), а саме право владою імператора
давати у письмовому вигляді юридичні відповіді (response) на запити
учасників спору, якщо суд опинився у скрутному становищі. Відповіді
привілейованих юристів з питань застосування права набували для
суду юридичної сили незалежно від аргументації. За умов, якщо у
відповідях декількох юристів були розбіжності, суддя сам вирішував,
відповіді якого з них надати перевагу. Судові рішення, що були
побудовані на юридичних відповідях привілейованих римських
юристів, впливали в подальшому на долю інших однорідних спорів,
що і надавало їм нормативного значення.
Таким чином, за часів принципату діяльність юристів одержала
формальне визнання як самостійна форма правоутворення (джерела
права), а це призвело в подальшому до того, що центр правотворчої
діяльності перемістився від преторів до юристів, характерною
особливістю діяльності яких було пристосування застарілих
юридичних форм до розвитку економічних відносин та створення
нових юридичних конструкцій.
Літературні джерела пізнання римського класичного права,
створені юристами, становлять: інституції (institutio) – підручники
римського права для студентів, зокрема Інституції Гая (II ст.);
коментарі (commentarius) – тлумачення права або творів інших
юристів; дигести (digesta) – збірники висловів юристів минулих часів;
регули (regulae) – збірники коротко сформульованих юридичних
правил, афоризмів і прислів’їв; збірники казусів; монографічні твори
римських юристів, які висвітлювали певний інститут права.
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Як зазначалося вище, римське приватне право неодноразово
зазнавало кодифікації. Найважливіша в римській історії кодифікація
пов’язана з ім’ям імператора Юстиніана (527-565 рр.), який прагнув
до створення єдиної правової системи, тобто упорядкування законів,
що накопичились за багато століть, та творів римських юристів. З
цією метою було запроваджено перегляд положень, що містилися у
джерелах римського права, відбір тих із них, які б відповідали
потребам часу, усунення між ними суперечностей.
Кодифікація
здійснювалася
спеціальними
законодавчими
комісіями протягом понад 30 років (528-565 рр.), наслідком роботи
яких стало видання спеціальних збірників: у 529 р. Кодексу
Юстиніана (Codex vetus); в 533 р. Дигестів (digesta) або Пандектів
(рandectae), та Інституцій (іnstitutio); у 534 р. – оновленої редакції
Кодексу Юстиніана (Codex repetitae praelеctionіs); в 565 р. – Новел
(novellae). У ХVI ст. Кодифікація Юстиніана називалася Звід
цивільного права (Corpus juris civilis).
Комісія працювала над Кодексом Юстиніана під головуванням
видатного юриста Трібоніана – квестора священного імператорського
палацу в період із 13.02.528 р. до 7.04.529 р. шляхом перегляду всіх
попередніх кодексів, усіх постанов, які видавалися після створення
цих кодексів. При цьому комісії було надано право змінювати
первинну редакцію постанов, скорочувати їх текст за рахунок тих
положень, які вже не відповідали умовам часу, поєднувати постанови і
таке інше. Збірник отримав назву Codex vetus і після набрання ним
чинності всі інші кодекси були позбавлені сили закону. У новому
збірнику постанови розташовувалися за предметом, до якого вони
належали, в хронологічному порядку, містили титули тощо.
Дигести є найбільшою за обсягом і найважливішою частиною
кодифікації Юстиніана. До комісії зі створення Дигестів, яку очолив
також Трібоніан, увійшло 4 професори академій та 11 адвокатів.
Головним завданням було вибрати найкращі фрагменти із творів
класичних римських юристів (І-III ст. н. е.) і поєднати їх таким чином,
щоб скласти логічний збірник, який був би придатним для
використання діючими суддями та адвокатами-практиками.
Комісією було досліджено 2000 творів 39 видатних римських
юристів і видано збірник, який складався з 50 книг. Як і при роботі
над Кодексом Юстиніана, комісія вибирала з творів юристів минулого
тільки те, що можна було застосувати в умовах того часу, а тому
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також мала право вносити у фрагменти певні доповнення та зміни, які
пізніше дістали назву emblemata Triboniani.
За своєю будовою кожна з 50 книг поділялася на титули, які мали
свою назву (їх було три), включали фрагменти, що містять назву, в
якій зазначається ім’я юриста; твір, з якого береться фрагмент та
параграф.
Реформи, які Юстиніан проводив у праві, не могли не торкнутися
проблеми викладання самого права, яке здійснювалося на матеріалах,
що не були узгоджені з оновленим законодавством Юстиніана,
зокрема за підручником Гая (Institutionеs). Тому було вирішено
створити новий підручник і з цією метою комісія у складі того ж
Трібоніана і професорів Теофіла і Дорофея у 533 р., користуючись
Інституціями Гая, Ульпіана, Флорентіна і Марціана, Кодексом
Юстиніана та Дигестами, розробила підручник, який дістав назву
Institutiones imperials і в подальшому використовувався не тільки за
своїм основним призначенням, а й як діючий закон, яким мали
керуватися суди.
За своїм змістом це був невеликий твір, складений за зразком
Інституцій Гая, в якому коротко викладалося право часів Юстиніана.
Institutiones imperials складалися з 4 книг: 1 кн. містила загальні
положення про систему римського права, джерела, положення щодо
правового статусу осіб, а також інститутів сімейного права; 2 кн.
присвячувалась речам, праву власності і володіння, узуфруктам і
сервітутам, заповіту; 3 кн. містила положення зі спадкування за
законом і зобов’язальним правом, включаючи різні види контрактів і
квазіконтрактів; 4 кн. присвячувалась зобов’язанням з деліктів,
системі позовів, преторських інтердиктів, екстраординарному
судовому процесу і державним злочинам.
Вже після видання Дигестів та Інституцій, а також збірника
п’ятдесяти рішень (quinquaginta decisiones) з’ясувалося, що Кодекс
529 р. (Codex vetus) містить окремі положення, які суперечать
положенням Дигестів та Інституцій. Тому у 534 р. почала працювати
нова законодавча комісія, метою якої було узгодження положень
Кодексу 529 р. із змінами, що відбулися за цей час у чинному
законодавстві імперії. Цього ж року робота була завершена і
оновлений Кодекс (Codex repetitae praelеctionіs) набув сили,
відмінивши дію Кодексу 529 р.
Після виходу Codex vetus, Digesta, Institutiones, Codex repetitae
praelеctionіs Юстиніан прожив ще 30 років, видавши багато постанов,
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які вносили зміни до виданих ним же джерел. Указані постанови були
зібрані в окремий збірник вже після його смерті. Так, збірник новел,
який дістав назву Novellae («нове»), було видано професором
правознавства Юліаном. У подальшому він розглядався як остання
частина Зводу цивільного права.
Лекційне заняття
План
1. Поняття та види джерел римського приватного права.
2. Форми діяльності юристів у Стародавньому Римі.
3. Кодифікація римського права.
Питання для самостійного опрацювання
1. Поняття та загальна характеристика джерел римського приватного
права.
2. Види джерел римського приватного права.
3. Кодифікація Юстиніана.
Глосарій: декрети (decretum), дигести (digesta), едикти (edictа)
імператорів, закони, закони ХІІ таблиць, звичай, ідеальні (ідейні,
ідеологічні) джерела права, імператорські конституції, інституції
(institutio), кодифікація Юстиніана, коментарі (commentarius), мандати
(mandatum), матеріальні джерела права, регули (regulae), рескрипти
(rescriptum) імператора, сенатусконсульти (senatus consulta),
формальні джерела права, юриспруденція.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Які значення має термін «джерело права»? Що розуміють під
формальними джерелами права?
1.2. У чому полягає загальна тенденція трансформації зовнішніх форм
римського приватного права?
1.3. Охарактеризуйте звичай як норму неписаного права
Стародавнього Риму.
1.4. Що Вам відомо про походження та структуру Законів ХII
таблиць?
1.5. Назвіть види законів Стародавнього Риму, розташувавши їх в
порядку виникнення.
1.6. Постанови яких видів видавали римські імператори? Які перші
спроби кодифікації цих постанов відомі історичній науці?
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1.7. Яку роль у розвитку римського приватного права відіграли едикти
магістратів (насамперед, преторів)?
1.8. Яку роль у створенні римського права відіграли римські юристи?
Які види діяльності вони здійснювали? Назвіть імена найвідоміших з
них.
1.9. Охарактеризуйте історію здійснення та історичне значення
кодифікації Юстиніана.
1.10. Яку структуру мав Звід цивільного права (Corpus juris civilis)?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Розробити структурно-логічну схему «Види джерел римського
приватного права».
5. Розв’язати тести:
5.1. Офіційно-державні способи закріплення і зовнішнього вираження
правових
норм,
за
допомогою
яких
право
набуває
загальнообовязковості та формальної визначеності:
а) матеріальні джерела права;
б) ідеальні джерела права;
в) ідеологічні джерела права;
г) формальні джерела права.
5.2. Юридичні ідеї, погляди, теорії та інші елементи правосвідомості,
під впливом яких утворюється і функціонує право:
а) матеріальні джерела права;
б) документальні джерела права;
в) ідеологічні джерела права;
г) формальні джерела права.
5.3. Основним видом формальних джерел права у ранній період
розвитку римського приватного права були:
а) сенатусконсульти;
б) закони;
в) звичаї;
г) конституції.
5.4. У ранній період розвитку Стародавнього Риму монопольне право
тлумачити й роз'яснювати закони мали:
а) сенатори;
б) понтифіки;
в) світські юристи;
г) претори.
5.5. Закони ХII таблиць були складені:
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а) у VIII ст до н. е.;
б) у V ст до н. е.;
в) у III ст до н. е.;
г) у I ст до н. е.
5.6. Під якими номерами правильно вказано види народних зборів у
Стародавньому Римі республіканського періоду:
а) куріатні коміції;
б) центуріатні коміції;
в) трибутні коміції;
г) всі відповіді є правильними.
5.7. Найдавнішою формою народних зборів у Стародавньому Римі
були:
а) збори сенаторів;
б) центуріатні коміції;
в) трибутні коміції;
г) куріатні коміції.
5.8. Сенатусконсультами у Стародавньому Римі називали:
а) посадових осіб сенату;
б) помічників сенаторів;
в) постанови сенату;
г) сенаторів, які роз’яснювали зміст законів.
5.9. Під якими номерами правильно вказано види імператорських
конституцій у Стародавньому Римі:
а) рескрипти;
б) мандати;
в) декрети;
г) всі відповіді є правильними.
5.10. Письмові висновки імператора, що давалися як відповідь на
будь-яке особисте звернення однієї зі сторін спору або на лист
відповідного органу, позначалися терміном:
а) рескрипти;
б) мандати;
в) декрети;
г) едикти.
Джерела і література: 1-13, 20, 21, 28, 53, 72, 73.

***
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Тема 3. Особи у римському приватному праві
Уявлення про правовий статус людини в давньоримському
суспільстві повинні ґрунтуватися насамперед на усвідомленні того,
що це суспільство з часів виникнення і до занепаду було
рабовласницьким. Спочатку рабство було патріархальним –
становище рабів не дуже відрізнялось від вільних. З розвитком
продуктивних сил станова диференціація поглиблюється, стає
жорстокішою експлуатація рабів. Раб вважався річчю (servus res est),
знаряддям праці, що вміє говорити (instrumentum vocale). Це
положення було відображено в римському праві. «Вищий правовий
поділ суб'єктів полягає в тому, що всі люди вільні або раби», –
стверджував Гай (Д. 1.53).
У цивільному обороті люди представлені як суб’єкти права.
Суб’єкт права – це той, хто здатний мати право, бути його носієм,
вступати у правовідносини. У римському приватному праві не
існувало спеціального терміна, якій міг би визначити поняття «суб’єкт
права». Використовувалися різні терміни, зокрема homo – людина.
Але цей термін застосовувався як щодо вільної людини, так і до раба,
у зв’язку з чим він не містив юридичного змісту категорії «суб’єкт».
Найбільш наближеним за змістом до сучасного спеціального терміна
«суб’єкт» у римському праві був термін «persona», який завжди
відбивав юридично значущий момент особистості у відносинах.
У сучасному цивільному праві існує два різновиди суб’єктів:
фізичні та юридичні особи. У Давньому Римі особами (суб’єктами
права) були як окремі люди – фізичні особи, так і об’єднання людей –
рід, цех, корпорація, а також незалежні від них установи – юридичні
особи.
Здатність людини бути суб’єктом права не є її біологічною
властивістю. Людина може бути наділена цією здатністю, обмежена в
ній або взагалі її позбавлена. Здатність особи бути суб’єктом права
(мати права та нести обов’язки) називається правоздатністю. У
Римі суб’єктами права визнавалися тільки вільні люди. Раби не мали
правосуб’єктності і визнавалися не суб’єктами, а об’єктами права.
Однак не всі вільні люди мали однакову правоздатність.
Спеціального терміна для позначення поняття «правоздатність»
римляни не створили. Вважають, що найбільше категорії
правоздатності у сучасному розумінні відповідало поняття, що
позначалося у римському праві терміном caput.
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У Давньому Римі для визнання людини правоздатною необхідно
було, щоб її становище відповідало трьом станам: стану свободи
(status libertatis), стану громадянства (status civitatis), сімейному стану
(status familiae).
Стан свободи (status libertatis) означав, що людина є вільною, а не
рабом. У найдавніші часи вільним вважався той, хто народився від
вільних батьків. Згодом почали визнавати вільною також особу, яка
народилася від вільної матері та невідомого батька. Нарешті, статусу
вільного набував і той, хто був народжений від матері, яка зачала
рабинею, але у період вагітності набула свободи (волі). Стан свободи
був головним, базовим при визначенні правоздатності особи. Якщо
людина є вільною, то вона вже має певний (мінімальний) обсяг
правоздатності.
Стан громадянства (status civitatis) вказував, що людина є
римським громадянином, а не чужоземцем. У Римі не всі вільні люди
мали однаковий обсяг правоздатності. У найдавніші часи тільки
римські громадяни мали правоздатність у всіх сферах. Чужоземці,
навіть і вільні, не мали політичних і майнових прав. Відсутність
правоздатності чужоземців саме у сфері приватного права негативно
впливала на цивільний оборот, що розвивався. У зв’язку з цим у
принцип безправності чужоземців було внесено ряд вилучень. У ІІІ ст.
н. е. формально була проголошена рівність у правоздатності всіх
вільних людей. Насправді повного рівноправ’я не відбулося. Зокрема,
нерівність була спричинена виникненням у період імперії станів, що
супроводжувалося прикріпленням до професій (сенатори, вершники,
військові, міські декуріони чи куріали, торговці, ремісники, селяни).
За станом громадянства вільні люди поділялися на декілька груп:
римські громадяни, латини, перегрини, вільновідпущеники, колони.
Основний розподіл проходив між римськими громадянами та всіма
іншими групами вільного населення римської держави, тому що саме
римський громадянин мав більший обсяг правоздатності, ніж
представник будь-якої іншої групи.
Сімейний стан (status familiae) відбивав самостійність особи у
сфері сімейних відносин. Найдавніша римська сім’я, так звана
агнатська сім’я, являла собою союз людей, які об’єднані не кровним
спорідненням, а підкорені владі глави родини (pater familias). Status
familiae мав тільки глава сім’ї. Підвладні члени сім’ї не набували
цього стану. Якщо навіть хтось із членів сім’ї вступав у майнові
відносини, то він створював права не для себе, а для глави сімейства,
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не створюючи, однак, для останнього обов’язків. Поступово почала
визнаватися відповідальність за договорами самих підвладних, а
претор установив додаткову відповідальність домовладики за цими ж
договорами.
Зміст правоздатності – це сукупність прав, носієм яких здатна
бути особа. Повна правоздатність особи у сфері приватноправових
відносин складалася з двох основних прав: права укладати законний
шлюб, який регулюється римським правом (ius conibii), і права бути
суб’єктом усіх майнових правовідносин, зокрема права торгувати (ius
commercii). Крім того, до змісту правоздатності відносять право
робити заповідальні розпорядження та одержувати за заповітом (ius
testamentii).
Для набуття правоздатності перш за все необхідно, щоб людина
існувала фактично. Правоздатності особа набуває з моменту її
народження. При цьому вимагалося: щоб дитина цілком
відокремилася від матері; щоб вона народилася живою; щоб вона мала
людську подобу. Крім того, у римському праві існувало правило, що
дитина, яка була зачата, але ще не народжена, визнається суб’єктом
прав у всіх випадках, якщо це відповідає її інтересам.
Людина припиняла існування зі смертю і не лише фізично, а й як
суб’єкт права. Отже, правоздатність особи припинялася зі смертю.
Римське право дало розширене тлумачення цього положення. Так, до
фізичної смерті людини прирівнювалися продаж у рабство; полон;
засудження до тяжких видів покарання (довічна каторга). Хоча у цих
випадках людина не припиняла свого існування, але вона
позбавлялася правоздатності, тобто припиняла своє існування як
суб’єкт права. Якщо в подальшому така людина отримувала свободу
(наприклад, поверталася з полону), то її правоздатність
відновлювалася, але не завжди у тому ж обсязі, що раніше.
Втрата чи зміна одного зі станів (status) особи призводили до зміни
чи припинення обсягу або змісту її правоздатності. Розрізняли такі
ступені применшення (обмеження) правоздатності:
1 – мінімальне (capitis deminutio minima) – втрата окремих прав у
зв’язку із зміною сімейного статусу (наприклад, pater familias ставав
підвладним при переході в іншу сім’ю для отримання спадщини);
2 – середнє, медіальне (capitis deminutio media) – втрата певної
частини прав, зокрема ius conibii, у разі зміни статусу громадянства
(наприклад, для одержання у власність земельної ділянки римський
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громадянин переселявся у провінцію та набував правового статусу
латина);
3 – максимальне (capitis deminutio maxima) – повна втрата всіх
особистих та майнових прав, яка наставала через зміну статусу
свободи (наприклад, вільна особа втрачала свободу внаслідок полону,
продажу в рабство тощо).
Для того, щоб повною мірою користуватися благами права, однієї
правоздатності було замало. Адже правоздатність – це тільки
наявність прав, скористатися ними особа може самостійно лише за
наявності дієздатності, тобто здатності своїми діями набувати права і
створювати для себе обов'язки, відповідати за заподіяні
правопорушення. Іншими словами, дієздатність – це здатність
здійснювати юридично значимі дії і відповідати за них.
Римляни визнавали дієздатність у галузі приватного права за
фізичними особами незалежно від того, мають вони юридичну
правоздатність чи ні. Саме тому укладати договори могли особи, які
не володіли повною правоздатністю чи не мали її взагалі, наприклад
підвладний батькові син або раб. Особливістю цих договорів було те,
що все одержане за ними належало правоздатній особі, тобто pater
familias.
Обсяг дієздатності залежав від кількох чинників, зокрема: віку,
статі, хвороби, негідної поведінки особи тощо.
Дієздатність людини наставала не з народження, а з моменту
досягнення нею певного віку. За віковим критерієм особи поділялися
на абсолютно недієздатних (infates – діти до 7 років); обмежено
дієздатних (impuberes – хлопці віком від 7 до 14 років та дівчата віком
від 7 до 12 років); дієздатних (чоловіки з 14, а жінки – з 12 років).
Impuberes мали право самостійно здійснювати такі правочини, які
призводили лише до набуття ними певних благ без жодних витрат чи
встановлення обов’язків. Для здійснення інших дій необхідно
отримати дозвіл опікуна в момент вчинення правочину.
Набуття повної дієздатності пов’язувалося у римському праві з
досягненням особою віку статевої зрілості. У юстиніанівський період
було закріплено правило, що статевозрілими (puberes), а отже й
дієздатними є чоловіки з 14 років, а жінки – з 12 років. Ці особи мали
право самостійно здійснювати будь-які правочини, вчиняти інші
юридичні дії та нести відповідальність.
У Давньому Римі існували обмеження обсягу дієздатності за
статевою ознакою. Жінка визнавалася частково недієздатною та
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підпадала під опіку свого батька, чоловіка, його pater familias, іншого
родича чоловічої статі. Тільки в юстиніанівському праві обмеження
дієздатності жінок були скасовані.
Хвороба людини або фізичні вади також могли впливати на обсяг її
дієздатності. За загальним правилом фізичні вади людини аж ніяк не
позначалися на її здатності вступати у приватні правовідносини.
Однак глухі, німі, глухонімі особи не могли вчиняти правочини
шляхом стипуляції (stiрhulatio), тобто в усній формі. Значно більший
вплив на обсяг дієздатності мала психічна хвороба. Так, душевнохворі
(furiosi, dementes) та недоумкуваті (mente capti) визнавалися
недієздатними. Вони не могли вчиняти будь-які правочини під час
хвороби. Їм призначався піклувальник. Однак жодного юридичного
акта щодо визнання їх абсолютно недієздатними не видавалося. У
момент прояснення ці особи вважалися дієздатними.
У разі якщо особа не могла самостійно здійснювати свої права, їй
призначали опікуна чи піклувальника. У римлян не існувало
принципової відмінності між цими двома поняттями. Опікун, як
правило, призначався над малолітніми і жінками, а піклувальник – над
душевнохворими, марнотратниками та неповнолітніми.
Розглянемо детальніше особливості правового становища окремих
категорій населення Давнього Риму.
Серед вільних людей найбільшим обсягом правоздатності
наділялися римські громадяни (cives Quiritas).
Як зазначалося, у сфері цивільно-правових відносин правоздатність
римського громадянина складалась з двох основних правомочностей:
1) права укладати законний римський шлюб; 2) права бути учасником
цивільного обігу.
Римське громадянство виникало внаслідок народження дитини у
законному шлюбі (matrimonium justum) від батьків – римських
громадян. Дитина, яка народилася у такому шлюбі, набувала статусу
свого батька і підпадала під його владу. Римське громадянство могло
бути надане особливими актами держави окремим особам, общинам
або провінціям за окремі заслуги перед Римською державою.
Усиновлення римським громадянином чужоземця надавало
останньому статусу cives Quiritas. Раб, звільнений римським
громадянином, як правило, набував статусу римського громадянина.
Залежно від підстави встановлення громадянства римські
громадяни
поділялися
на
вільнонароджених
(ingenui)
і
вільновідпущеників (libertini).
43

Вільнонароджений римський громадянин мав повну правоздатність
у політичних, майнових і сімейних відносинах. Римський громадянин,
який мав статус pater familias, мав повну правоздатність у приватній
сфері. Римські громадяни – вільновідпущеники назавжди залишалися
носіями обмеженої правоздатності як у сфері публічних, так і
приватноправових відносин. Вони залежали від своїх колишніх
господарів.
Римське громадянство припинялося зі смертю особи, втратою
римського громадянства шляхом продажу у рабство (наприклад,
дезертира, крадія, неплатоспроможного боржника), полонення (якщо
ж особа поверталася з полону в Рим, то вважалось, що вона ніколи не
втрачала свободи, громадянства та прав), засудження до найтяжчих
видів кримінального покарання чи вигнання з Риму. Римський
громадянин міг сам відмовитися від прав римського громадянства,
наприклад, коли переходив у статус латинів для отримання земельної
ділянки у провінції.
Латинами (Latini) спочатку називали жителів Лація, які набули
латинського громадянства до середини ІІІ ст. до н. е. Згодом правовий
статус латинів почали надавати деяким італійським общинам за
межами Лація. Ці колонії становили Латинський союз, створений
Римом на завойованих територіях. Після союзницьких війн (90–89 рр.
до н. е.) право латинського громадянства почали розуміти як
технічний термін, що означав певну категорію правоздатності, яка
«надавалась» окремим особам і цілим провінціям.
Правового становища латини набували в таких випадках:
а) народження в сім’ї латинів; б) надання статусу латина актом
державної влади; в) добровільного переходу римського громадянина
до латинів з метою одержання земельного наділу, що надавалися
населенню колонії; г) звільнення від рабства господарем-латином або
римським громадянином, але за умови надання йому статусу латина.
Правове становище латина суттєво не відрізнялося від правового
статусу римського громадянина. У сфері публічного права обмеження
полягали в тому, що латини не мали права служити в римських
легіонах, обиратися на посади римських магістратів. У сфері
приватного права латини за народженням були близькі до правового
становища римських громадян. Вони могли вступати у законний
шлюб, що регулювався римським правом, і торгувати, тобто мали всі
майнові права. Майнові спори всіх латинів вирішувались у тих же
судах і в тому самому порядку, що й спори римських громадян.
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Перегрини (peregrini) – це чужоземці, тобто населення общин, які
не мали автономії. Унаслідок загарбницьких війн Рим підкорив
сусідні території, населення яких не оберталося в рабство, але й не
набувало римського громадянства.
Правового статусу перегрина набувала дитина при народженні в
сім’ї перегринів або матір’ю-перегринкою поза шлюбом. Римський
громадянин за деякі кримінальні злочини міг бути позбавлений свого
статусу і висланий в місця проживання перегринів, де й набував
їхнього статусу.
Політичних прав перегрини не мали. У приватноправовій сфері
вони керувалися власним національним правом (ius gentium) згідно з
законом про провінції, який встановлював для них особливий
правовий статус. Різноманітність приватного права, що діяло для
перегринів різних общин, а також відсутність правових норм, які
регулювали б відносини перегринів із римськими громадянами,
ускладнювали розвиток цивільного обороту. Основну роль в усуненні
цих негативних факторів відіграв перегринський претор, який
узагальнював досвід правової культури різних провінцій та
застосовував його у практичній діяльності.
У 212 р., імператор Каракалла надав прав римського громадянства
всім підданим Римської держави, за деякими незначними
обмеженнями, чим усунув відмінності у правовому статусі різних
верств імперії.
Вільновідпущеник (libertini) – це відпущений на свободу раб. За
загальним правилом він формально набував правового статусу свого
господаря, що відпустив його на свободу (звільнив із рабства). Однак
правоздатність вільновідпущеника не збігалася із правоздатністю тієї
категорії, правового становища якої він набував. Він не міг укласти
шлюб з вільнонародженою римською громадянкою аж до початку
принципату, а шлюб вільновідпущеника з особою сенаторського
звання заборонявся до юстиніанівського періоду.
Навіть після звільнення з рабства у вільновідпущеника залишалися
певні обов’язки перед колишнім господарем. Вважалося, що
вільновідпущеник був зобов’язаний володарю своїм громадянським
життям, як син зобов’язаний батькові фізичним життям. Відносини
між вільновідпущеником (клієнтом) і його колишнім господарем
(патроном) називались патронатом.
Вільновідпущеник був зобов’язаний надавати патрону всілякі особисті послуги, а в разі потреби – аліментувати не тільки колишнього
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патрона, а і його дітей та батьків. Вважалося неприпустимим
висунення вільновідпущеником звинувачення проти патрона, що
абсолютно позбавляло його судового захисту від свавілля колишнього
господаря. Навіть після смерті вільновідпущеника його майно
успадковував патрон.
Статус libertini поширювався тільки на саму особу, звільнену з
рабства. Її нащадки вже вважалися вільнонародженими (ingenui).
Колони (coloni) – це категорія юридично залежних людей. У
класичну епоху колон був орендарем землі, який юридично не
залежав від орендодавця, а перебував з ним лише у договірнозобов’язальних відносинах. У період імперії, коли, з одного боку,
приплив рабської сили зупинився із завершенням загарбницьких війн,
а з іншого – зросла смертність рабів через їх жорстоку експлуатацію,
колони стали економічно важливою фігурою для господарського
життя Риму. Римські землевласники почали здавати землю в оренду
вільним людям дрібними ділянками за натуральний оброк чи з
покладанням на орендаря обов’язку обробляти ще й землю
землевласника.
Колони являли найбіднішу частину населення і не мали достатніх
засобів для успішного обробітку землі, унаслідок чого змушені були
позичатися у землевласників. Неможливість своєчасно повернути
позику спричиняла економічну залежність колонів від орендодавців.
Колон не міг залишити орендовану ділянку, не розрахувавшись із
боргами. Таким чином, у III-IV ст. н. е. колонат набуває форми
залежного утримання.
У період абсолютної монархії податкова політика імператора
призвела до прикріплення колонів до земельних ділянок, які вони
обробляли. Цінність землі визначалася з урахуванням колона, що її
обробляв. Таким чином, не тільки землевласник був зацікавлений у
тому, щоб колон не залишав ділянку, але й держава. З цих підстав
фактична безправність колонів поступово перетворювалася на
юридичну.
У IV ст. н. е. закон заборонив вільним орендарям, які сиділи на
чужих землях, залишати їх. А у 357 р. було введено заборону на
відчуження земельної ділянки окремо від колонів. Так з’явилася нова
категорія залежних людей, що мали певну правоздатність, але вельми
обмежену в її здійсненні. Колон мав право вступати в шлюб і мати
майно, але якщо колон самовільно залишав землю, землевласник
засобами віндикації мав право витребувати його назад, тобто правове
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становище колона мало чим відрізнялося від раба. Однак колони не
були рабами, юридично вони залишались вільними, але
прикріпленими до землі. Не лише сам колон, а і його діти вважалися
приписаними до даного наділу. Колонат став спадковим. Зросла й
особиста залежність колонів від землеволодільців, які чинили над
ними суд і розправу безконтрольно.
Численний клас людей – раби (servi), який існував у Римі, були не
суб’єктами, а об’єктами права.
Підстави та способи встановлення рабства були різними за певних
історичних періодів. Найпоширенішими серед них були: народження
матір’ю-рабинею, полон, продаж у рабство неплатоспроможного
боржника, засудження до каторги або до інших тяжких покарань,
фіктивний продаж самого себе у рабство.
У зв’язку з тим, що раб був об’єктом права, він не мав ні публічних
прав, ні правоздатності у приватноправовій сфері. Раби не могли
служити в римських легіонах, не платили повинностей, оскільки не
були власниками майна, носіями будь-яких прав, не могли мати сім’ю.
Зв’язок раба з рабинею, як і з будь-якою жінкою, не визнавався
шлюбом і не мав жодних правових наслідків. Діти, народжені
рабинею, набували статусу матері і не підпадали під батьківську
владу. Раб як річ міг стати об’єктом будь-якого права (права
власності, застави, особистих сервітутів тощо), предметом будь-якого
правочину (купівлі-продажу, міни, дарування, майнового найму).
Якщо над рабом здійснено насильство, заподіяно йому каліцтво чи
інше ушкодження, то позов пред’являвся не рабом, а його господарем
як за пошкоджену річ. Відмова господаря від своїх прав на раба не
приводила до його відпущення на свободу, а означала лише зміну
господаря, оскільки раба, як і будь-яку іншу річ, викинуту на вулицю,
міг підібрати будь-хто. Неможливою була ситуація, щоб раб не
належав нікому, тобто був нічиїм.
Припинення рабства відбувалося шляхом мануміссії (manumissio).
Римському праву були відомі такі види мануміссії: шляхом внесення
до заповіту розпорядження про звільнення раба (лат. manumissio
testamento – мануміссія за заповітом); шляхом включення раба за
наказом господаря до списків цензу (лат. manumissio censu –
мануміссія за цензом); шляхом фіктивного судового процесу про
свободу (лат. manumissio vindicta – мануміссія за вендиктою).
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В окремих випадках раб, звільнений на свободу, міг повернутися в
первісний стан рабства, наприклад, якщо він виявив грубу невдячність
щодо свого господаря.
Суб’єктом правовідносин може бути не тільки фізична особа
(окрема людина), але й об’єднання осіб, які виступають в обігу як
одне ціле.
У зв’язку з тим, що юридичні особи не набули великого значення з
розвитком господарського життя Риму, римські юристи не розробили
поняття юридичної особи як особливого суб’єкта, що
протиставляється особі фізичній.
Проявом ідеї юридичної особи було визнання за муніципіями
(міськими общинами) права на самоуправління і господарську
самостійність, у своїх майнових відносинах вони мали змогу
керуватися нормами приватного права. Цим вони прирівнювалися до
статусу фізичних осіб. З часом така правоздатність визнається і за
іншими корпораціями.
Наслідком тривалого розвитку ідеї юридичної особи було
вироблення римськими юристами певних ознак цього суб’єкта права.
Корпорація виступала у приватноправових відносинах як самостійний
єдиний суб’єкт нарівні з фізичними особами. Майно корпорації не
належало її членам, а було відокремленою власністю корпорації.
Вихід зі складу об’єднання окремих осіб не впливав на юридичний
статус об’єднання. Корпорація мала право від свого імені вступати в
будь-які цивільні правовідносини як з іншими корпораціями, так і з
фізичними особами.
Юридична особа (корпорація) не мала дієздатності. Для вчинення
дій необхідний був законний представник – actor. Тільки він мав право
виступати від імені корпорації, пред'являти позови, вчиняти угоди,
причому його права були ідентичні правам приватної особи.
Діяльність юридичної особи припинялась: у разі досягнення
поставленої мети; якщо діяльність набувала незаконного характеру;
унаслідок вибуття всіх її членів. Класичні юристи визнавали, що
мінімальна кількість, необхідна для функціонування юридичної особи,
становила три особи.
Лекційне заняття
План
1. Поняття особи. Правоздатність та дієздатність осіб.
2. Правове становище римських громадян.
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3. Правове становище латинів, перегринів, вільновідпущеників та
колонів.
4. Правове становище рабів.
5. Юридична особа в римському приватному праві.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття особи. Правоздатність та дієздатність осіб.
2. Правове становище римських громадян.
3. Правове становище латинів, перегринів, вільновідпущеників та
колонів.
4. Правове становище рабів.
5. Юридична особа в римському приватному праві.
Питання для самостійного опрацювання
1. Римське громадянство (виникнення, набуття, припинення).
2. Приватні корпорації у Стародавньому Римі.
3. Діяльність прокуратора як вид добровільного представництва.
4. Представницька діяльність на підставі договору доручення.
Глосарій: вільновідпущеник (libertini), дієздатність, іmpuberes, іnfates,
колони
(coloni),
латини
(latini),
максимальне
обмеження
правоздатності (capitis deminutio maxima), мануміссія (manumissio),
мінімальне обмеження правоздатності (capitis deminutio minima),
момент виникнення правоздатності фізичної особи, пекулій
(peculium), перегрини (peregrini), правоздатність, правоздатність
римських громадян, представництво, середнє (медіальне) обмеження
правоздатності (capitis deminutio media), суб’єкт права, юридична
особа.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Дайте визначення поняття «правоздатність». Коли вона виникала
у фізичної особи? Наявністю яких соціальних станів вона
зумовлювалась у Стародавньому Римі?
1.2. Охарактеризуйте стан свободи (status libertatis) за римським
правом.
1.3. Охарактеризуйте стан громадянства (status civitatis) за римським
правом.
1.4. Охарактеризуйте сімейний стан (status familiae) за римським
правом.
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1.5. Які ступені применшення (обмеження) правоздатності були
встановлені римським правом?
1.6. Охарактеризуйте сутність дієздатності та її види за римським
правом.
1.7. Вкажіть особливості та зміст правового становища римських
громадян?
1.8. У чому полягали особливості правового становища латинів і
перегринів?
1.9. Порівняйте правове становище вільновідпущеників, колонів і
рабів.
1.10. Як розвивався інститут юридичної особи в римському
приватному праві?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Скласти порівняльну таблицю «Правове становище вільних осіб у
Стародавньому Римі».
5. Розв’язати тести:
5.1. Здатність особи мати права та нести обов’язки називається:
а) дієздатністю;
б) правоздатністю;
в) деліктоздатністю;
г) осудністю.
5.2. Яким станам мало відповідати становище індивіда в
Стародавньому Римі для того, щоб він вважався правоздатним:
а) комерційний стан;
б) стан свободи;
в) сімейний стан;
г) духовний стан.
5.3. Особу, яка народилася від вільної матері та невідомого батька, у
Стародавньому Римі періоду принципату вважали:
а) рабом;
б) вільною;
в) вільновідпущеником;
г) колоном.
5.4. Особу, що народилася від матері, яка зачала рабинею, але у період
вагітності набула свободи (волі), у Стародавньому Римі періоду
принципату вважали:
а) рабом;
б) вільною;
в) вільновідпущеником;
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г) колоном.
5.5. Який стан вважався базовим для визначення правоздатності особи
в Стародавньому Римі:
а) стан громадянства;
б) стан свободи;
в) сімейний стан;
г) духовний стан.
5.6. Формальне проголошенння рівності у правоздатності всіх вільних
людей у Стародавньому Римі відбулося в:
а) ІІІ ст до н. е.;
б) І ст до н. е.;
в) ІІ ст н. е.;
г) ІІІ ст н. е.
5.7. З яких основних прав складалася у Стародавньому Римі повна
правоздатність особи у сфері приватноправових відносин:
а) права укладати законний шлюб, який регулюється римським
правом;
б) права брати участь у виборах магістратів;
в) права бути суб’єктом усіх майнових правовідносин, зокрема,
торгувати;
г) права служити у римському війську.
5.8. За яких умов новонароджена дитина у Стародавньому Римі
набувала правоздатності:
а) дитина цілком відокремилася від матері;
б) дитина народилася живою;
в) дитина має людську подобу4
г) всі відповіді є правильними.
5.9. До фізичної смерті людини (тобто, втрати правоздатності) за
правом Стародавнього Риму прирівнювалися такі факти:
а) продаж у рабство;
б) полон;
в) засудження до тяжких видів покарання (довічна каторга);
г) всі відповіді є правильними.
5.10. Якщо римський громадянин, який внаслідок полонення втрачав
правоздатність, згодом отримував свободу, то його правоздатність:
а) не відновлювалася за жодних обставин;
б) завжди відновлювалася в повному обсязі;
в) відновлювалася, але не зажди в повному обсязі;
г) відновлювалася за виключних обставин (рішенням імператора).
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Джерела і література: 4-13, 30, 37, 48-50, 71, 75, 76.
***
Тема 4. Сімейний статус фізичної особи
Сімейне право було невід’ємною складовою римського приватного
права, що несла на собі виразні відбитки римського суспільного ладу.
Юристи вважали правовий устрій римської сім’ї специфічними
римськими правовими конструкціями.
Сім'ю розуміють як засноване на шлюбі чи кровному спорідненні
об'єднання осіб, пов'язаних спільністю побуту, взаємною допомогою й
моральною відповідальністю.
Римська сім’я будувалася на абсолютній владі глави родини (pater
familias) та підпорядкуванні всіх членів сім’ї його волі. До складу
сім’ї, крім pater familias, входили його дружина, діти та їх нащадки,
дружини синів, інші родичі, кабальні, раби. Усі члени сім’ї, що
безпосередньо були підвладні главі, називалися sui – «свої», тоді як
сам pater familias – sui juris – «сам собі господар», «повноправний».
Таким чином, у римській сім’ї існувало дві категорії осіб: особа
свого права – pater familias (persona sui juris) – з повною
правоздатністю та особи чужого права – підвладні (persona alieni juris)
з досить обмеженими приватними правами. Від влади домовладики не
визволяло синів та онуків навіть їх поважне соціальне становище –
посада магістрата. Юридичне становище підвладних змінювалося за
умов настання однієї з двох підстав – смерті pater familias або за його
волею при визволенні з-під своєї влади сина, виданні заміж дочки,
звільненні на волю раба. Після смерті pater familias його дорослі сини
були носіями влади в сім'ї, а дружини й діти підпадали під їхню владу.
Таким чином, римська сім’я на перших етапах свого розвитку була
об’єднанням осіб не за ознакою кровного споріднення, а за ознакою
загальної юридичної підлеглості всіх членів сім’ї pater familias. Такий
сімейний устрій називався агнатським, а особи, які проживали разом
в сім’ї, – агнатами (це означало «родич по батькові»).
Доньки (сестри), видані до чужої сім’ї, переставали бути агнатками
своїх батька, братів, сестер. Діти, народжені донькою, потрапляли під
владу її нового pater familias, і таким чином рахунок вівся за
чоловічою лінією. Юридичним спорідненням вважався не кровний
зв’язок, а зв’язок, заснований на владі та підпорядкуванні.
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Споріднення агнатів розрізнялося за лініями та ступенями. Агнати
одного спільного предка вважалися родичами за побічною лінією, а
народжувані послідовно один від одного – родичами за прямою лінією.
Ступінь агнатського споріднення визначався кількістю народжень, які
віддаляли конкретну особу від його pater familias. Споріднення за
побічною лінією визначалося загальною кількістю народжень, які
віддаляли двох конкретних осіб від спільного для них предка до
другого родича.
Особливістю римської сім’ї того часу було те, що поняттям
«familia» охоплювалися не тільки агнати, але і все, що перебувало в
домі pater familias: раби, худоба та неживі речі, тобто сукупність
певних майнових цінностей.
Залежність підвладних від pater familias негативно впливала також
на економічні відносини в римському суспільстві. Поступово держава
починає втручатися у внутрішні сімейні відносини. Не скасувавши
сам принцип батьківської влади, імператори, починаючи з Августа,
поступово розширюють приватноправову самостійність дорослих
«синів родини» (під цю категорію підпадають не тільки власні сини
«pater familias», а і його онуки, правнуки, інші підвладні йому члени
сім'ї чоловічої статі).
Формується новий устрій римської сім’ї, основу якого становлять
зв’язки між кровними родичами. Родичі по матері називалися
когнатами (cognati) – кровними родичами, а кровне споріднення, яке
їх пов’язувало між собою, – когнатським спорідненням (cognatio). До
когнатів належали особи, пов’язані кровними зв’язками.
Когнатське споріднення також визначається за лініями та
ступенями. Розрізняли дві лінії кровного споріднення – пряму і
бокову. Пряма поділялася на висхідну і низхідну. Родичі дружини, з
одного боку, та родичі чоловіка – з іншого, вважаються свояками.
Брати та сестри, які мають спільних батька та матір, є повнорідними.
Брати та сестри, які походять від спільної матері, але мають різних
батьків, – є єдиноутробними. Якщо діти мають спільного батька, але
різних матерів – вони єдинокровні. Перші та другі вважаються
неповнорідними братами та сестрами. Якщо діти мають різних батьків
і різних матерів, вони не є кровними родичами і називаються
зведеними.
Сім’я виникає зі шлюбу. В історії римського сімейного права
виділяють два види шлюбу: законний римський шлюб (matrimonium
іustum) та шлюб між перегринами й іншими вільними (matrimonium
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iuris gentium), які не мали права укладати римський законний шлюб.
Законний римський шлюб укладався тільки між римськими
громадянами, які мали на це право. Шлюби між римськими
громадянами і перегринами (латинами, вільновідпущениками,
колонами) заборонялися. Певні обмеження щодо вступу до шлюбу
зберігалися навіть після того, як усіх вільних Римської імперії було
проголошено римськими громадянами.
Перегрини брали шлюб між собою відповідно до норм jus gentium,
латини, вільновідпущеники, колони – відповідно до свого правового
статусу, однак шлюби правових наслідків римського законного
шлюбу не породжували. Дитина, народжена в такому шлюбі, не
набувала статусу римського громадянина.
У свою чергу, римський законний шлюб поділявся на шлюб із
чоловічою владою (cum manu) і шлюб без чоловічої влади (sine manu).
Укладення шлюбу з чоловічою владою (cum manu) мало наслідком
встановлення влади чоловіка над дружиною (manus mariti). Жінка
підпадала повністю чи залежала від свого чоловіка або pater familias,
якщо чоловік сам перебував під владою батька. Вона мала становище
доньки батьків свого чоловіка, позбавляючись агнатських зв’язків зі
своїми близькими родичами. Влада чоловіка була первісно
необмеженою, але поступово в процесі розвитку господарського
життя та на його підставі влада чоловіка була певним чином
обмежена.
Закони ХІІ таблиць давали можливість дружині уникнути повної
влади чоловіка над собою. Жінка, яка уклала шлюб без дотримання
певних формальностей, могла попередити виникнення повної влади
чоловіка, залишаючи дім на три доби наприкінці кожного шлюбного
року. Цим вона зберігала свою незалежність та переривала перебіг
давності спільного життя з чоловіком.
Згодом влада чоловіка над дружиною послаблюється. Це
пов’язується із розвитком приватної власності та набуттям дружиною
певних прав на сімейне майно, що спричиняло її особисту
незалежність від чоловіка. Унаслідок цього з’являється шлюб без
чоловічої влади (sine manu). Він не породжує влади чоловіка над
дружиною і первинно не має взагалі ніякого юридичного зв’язку між
дружиною та чоловіком: юридично чужа чоловіку та своїм дітям
дружина перебуває у тому ж сімейному стані, в якому вона була до
шлюбу. Жінка зберігала всі права, пов’язані з її належністю до рідної
сім’ї.
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Поряд із законним римським шлюбом законом дозволялося
постійне (не випадкове) спільне проживання чоловіка та жінки з
наміром утворення сім’ї, яке називалося конкубінатом (concubinatus).
Конкубінат не мав жодних правових наслідків. Діти, народжені в
конкубінаті, не набували імені та статусу свого батька, статусу
шлюбних дітей, на них не поширювалася батьківська влада, не мали
права на аліменти. Але згодом був установлений порядок узаконення
таких дітей. Спочатку жінка в таких відносинах не набувала
становища і соціального статусу свого фактичного чоловіка, однак
згодом ряд прав було визнано і за конкубіною. Дитина, народжена
такою жінкою, могла за бажанням її батька бути узаконеною і набути
прав дитини, народженої у шлюбі. Слід звернути увагу на те, що
конкубінат міг мати місце тільки за відсутності права на законний
римський шлюб. Від конкубінату слід відрізняти контуберніум —
шлюбні відносини між рабами.
Укладанню шлюбу зазвичай передували заручини (sponsalia). У
стародавні часи заручини неправоздатних осіб здійснювалися їх pater
familias без участі самих наречених. Пізніше заручини здійснювали
наречений та наречена за згодою pater familias обох. Заручини
відбувалися у формі двох стипуляцій: за однією – pater familias
нареченої зобов’язувався передати її нареченому, а за другою –
зобов’язувався прийняти наречену за дружину. А в ще давніші часи
заручини здійснювалися односторонньою стипуляцією, за якою тільки
pater familias нареченої зобов’язувався передати її нареченому, який
не брав на себе жодних зобов’язань і потім мав право припинити
шлюб одностороннім волевиявленням.
Для здійснення шлюбу з відповідними правовими наслідками
вимагалося дотримання нареченими певних умов. Одні з цих умов
були абсолютними, мали бути в наявності для укладення будь-якого
римського шлюбу; інші – відігравали роль умов відносних, наявність
яких була необхідною для укладення шлюбу між особами, що
належали до різних соціальних груп.
Існували такі умови укладення шлюбу: 1) досягнення нареченими
шлюбного віку (для чоловіків – 14 років, для жінок – 12 років);
2) вільне виявлення згоди наречених на укладення шлюбу (у стародавні
часи згода надавалася тільки pater familias); 3) наявність у наречених
права укладати римський шлюб (jus conubii); 4) відсутність близького
споріднення (перешкодою до шлюбу було як агнатське, так і
когнатське споріднення: за прямою лінією без обмеження ступенів, за
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боковими лініями – до шостого ступеня); 5) відсутність нерозірваного
шлюбу в будь-кого з наречених на момент укладення шлюбу.
У римському праві існувало три форми шлюбних церемоній, або
три способи встановлення чоловічої влади над дружиною, його
«руки» (manus), сили: а) здійснення релігійного обряду; б) шляхом
манципації; в) унаслідок набувальної давності.
Перша форма шлюбної церемонії вважалася римськими юристами
тільки патриціанською і ніколи не була доступною плебеям. Це був
релігійний обряд, який застосовувався переважно у родині жерців,
якщо бажали, щоб народжений у такому шлюбі син міг успадкувати
сан свого батька. Ця церемонія називалася «поїданням коржиків»,
залишок яких наречені приносили у жертву Юпітеру. Крім жерців,
церемонія проводилася у присутності 10 свідків.
Друга форма шлюбної церемонії вважалася світською і спочатку
була плебейською. Вона здійснювалася за допомогою «міді та вагів»
та була «уявною» купівлею дружини чоловіком. У таких же формах
відбувалося набуття найбільш цінних речей – землі, рабів та
встановлення прав на певних осіб, тобто у формі манципації. Ця
церемонія проходила у присутності п’ятьох свідків, вагаря, наречених,
батьків наречених (якщо наречений залишався під владою батька).
Третя форма була неформальною і шлюб укладався в простій формі
без будь-яких церемоній. Жінка залишалася непідвладною чоловікові
та могла легко розлучитися з ним. Але за однієї умови: вона «мала
щороку залишати свій дім на три доби і цим переривати перебіг
давності володіння нею». Якщо за будь-яких умов дружина ігнорувала
це правило, вона зазнавала влади чоловіка і шлюб з «неправильного»
перетворювався у «правильний». Як у першому, так і у другому
випадку шлюб, укладений шляхом простої угоди, був законним, і діти,
народжені в шлюбі без чоловічої влади, наділялися такими самими
правами, що й діти, народжені в сім’ях, які утворилися з «правильних
шлюбів».
Поступово старі форми укладання шлюбу відмирають і
затверджується неформальна форма створення сім’ї шляхом простої
неформальної згоди наречених з урочистим уведенням дружини в дім
чоловіка. Угода укладалася урочисто в присутності близьких родичів
наречених.
Шлюб припинявся внаслідок: 1) смерті одного з подружжя;
2) втрати свободи або громадянства; 3) розлучення.
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Втрата свободи із оберненням одного з подружжя в рабство мала
наслідком припинення шлюбу в конкретних випадках. Якщо
захоплена в полон і обернена в рабство особа поверталася потім до
Риму, вона на підставі особливої юридичної фікції розглядалася як
така, що ніколи не втрачала ні свободи, ні громадянства, ні окремих
своїх прав. Вважалося, що влада такої особи над дружиною в шлюбі
cum manu ніколи не припинялася. Шлюб sine manu як фактичний, а не
юридичний зв’язок вважався припиненим. Але шлюб вважався таким,
що продовжувався весь час, якщо подружжя разом перебували в
полоні.
Утрата римського громадянства відбувалася найчастіше з
утратою свободи, що, в свою чергу, спричиняло втрату
правоздатності. Відсутність правоздатності унеможливлювала
укладання шлюбу чи збереження існуючого.
Зміна сімейного стану одного з подружжя також була підставою
для припинення шлюбу, коли встановлювала такий ступінь
агнатського споріднення його з іншим із подружжя, за якого
укладення шлюбу було б неможливим. Наприклад, pater familias
усиновлював чоловіка своєї доньки, не звільнивши його з підвладного.
У римському сімейному праві діяв принцип широкої свободи
розлучення за весь час існування Римської імперії. Відомі різні
підстави та порядок розлучення в шлюбі cum manu і sine manu. У
шлюбі cum manu, де юридична особистість дружини поглиналася
особистістю чоловіка, розлучення здійснювалося тільки за волею
чоловіка або його pater familias. Шлюб sine manu розривався не тільки
за бажанням подружжя (divortium), але і в односторонньому порядку
за волевиявленням як чоловіка, так і дружини (repudium).
Відносини подружжя мали особистий та майновий характер. Вони
суттєво відрізнялися у шлюбі з чоловічою владою (cum manu) і у
шлюбі без чоловічої влади (sine manu).
У шлюбі cum manu дружина перебувала повністю під владою
чоловіка на однакових умовах з його дітьми. Вона не мала юридичної
самостійності та була повністю позбавлена правоздатності. Дружина
вважалася річчю: її дозволялося продавати (в рабство), витребувати з
будь-якого місця перебування в такий спосіб, як і річ (віндикація),
нарешті, не існувало перешкод для покарання дружини, аж до страти.
Міру покарання дружини визначав сімейний суд, на який
запрошували і кровних родичів дружини, але вирок виносив pater
familias.
57

У майновій сфері дружина також була повністю безправною. Її
майно переходило у власність чоловіка. Вона не мала права укладати
жодних цивільно-правових правочинів. Навіть у разі припинення
шлюбу майно, принесене дружиною, їй не поверталося. Безправне
становище дружини пом’якшувалося лише тим, що як агнатка свого
чоловіка вона вважалася його спадкоємицею та поділяла суспільне
становище свого чоловіка.
У шлюбі sine manu дружина залишається під владою свого батька і
агнаткою його підвладних членів сім’ї. Влада чоловіка на неї не
поширювалася. Втім, у деяких внутрішніх сімейних взаєминах
верховенство чоловіка зберігалося (наприклад, вирішення питання
вибору місця проживання сім'ї, способів і методів виховання дітей
тощо). Чоловік не мав ніякого фізичного впливу на її життя та свободу, тому вона могла з будь-яких підстав з ним розлучитися.
Майно подружжя також залишалося роздільним. Майно, яке
належало дружині до шлюбу, було її власністю. Вона мала право
укладати з чоловіком будь-які майнові угоди, крім дарування.
Подружжя несло відповідальність за дії один одного лише у
випадках, коли один із них неналежно опікувався майном другого.
Заборонялися позови подружжя один до одного, які безчестили
одного з них. Порушення подружньої вірності робило можливим
розірвання шлюбу в односторонньому порядку та мало наслідком
позитивне вирішення питання щодо повернення приданого. Але
наслідки порушення вірності були набагато складніші для дружини,
ніж для чоловіка.
На стадії заручин глави сімей вирішували питання щодо
приданого, тобто майна, яке дружина приносила в дім чоловіка і яке,
за загальним правилом, переходило у власність останнього. Приданим
називали речі або інші майнові цінності, які надавалися чоловікові
дружиною, її pater familias або третьою особою для полегшення
матеріальних умов сімейного життя. Придане треба відрізняти від
власного майна дружини, яке могло бути отримане нею як при
укладенні шлюбу, так і в її подальшому житті – спадкуванні,
даруванні та з інших підстав.
В ранню епоху, коли існував тільки шлюб cum manu, не було
спеціального правового закріплення приданого. За відсутності
домовленості щодо цього питання придане не виділялося з іншого
майна, яке приносила дружина, тобто воно повністю переходило у
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власність чоловіка. Коли стали укладати шлюби sine manu, придане як
майно, яке передавалося чоловікові, мало особливий режим.
Становище дітей щодо батька було однаковим як у шлюбі cum
manu, так і в sine manu. Діти завжди перебували під владою батька (in
patria potestate).
Існували такі підстави встановлення батьківської влади над дітьми:
1) народження в римському законному шлюбі; 2) узаконення,
3) усиновлення. Діти, народжені в конкубінаті, незаконному шлюбі, у
фактичному спільному проживанні своїх батьків, не потрапляли під
батьківську владу. Вони вважалися для батька чужими.
Мати дитини була завжди відома, незважаючи на наявність або
відсутність шлюбу. Батьком дитини, народженої в шлюбі, вважався
чоловік матері. Ця юридична презумпція не потребувала доказів.
Узаконення (legitimatio) – це визнання законними власних дітей,
народжених поза шлюбом, та встановлення над ними батьківської
влади. Узаконення відбувалося: шляхом укладення шлюбу між
батьками позашлюбної дитини; надання імператорського дозволу –
рескрипту на legitimatio; зарахування сина до членів муніципального
сенату (курії) або видання доньки заміж за члена муніципального
сенату. Узаконення почало застосовуватися лише за часів імперії.
Усиновлення – це встановлення батьківської влади над чужими
дітьми. У Римі існувало дві форми усиновлення: 1) арогація (arrogatio)
– для повнолітніх та осіб із повною правоздатністю, тобто для
усиновлення осіб свого права; 2) адопція (adoptio) – для усиновлення
осіб чужого права, тобто тих, що перебували під владою pater familias.
Для здійснення арогації скликалися куріатні збори, і верховний
жрець вносив пропозицію співродичам ухвалити рішення про встановлення батьківської влади однієї особи над іншою. Таким чином вільна
особа перетворювалася на підвладну.
Адопція почала застосовуватися для підвладних осіб, які
намагалися перейти в іншу сім’ю, для неповнолітніх осіб та жінок,
позбавлених права участі в куріатних зборах. Адопція здійснювалася
шляхом виконання правила Законів ХІІ таблиць по тричі здійсненій
манціпації (mancipatio). Для молодших синів, доньки та онука було
достатньо одного продажу, тобто однієї манципації.
Для усиновлення необхідно було дотримуватися таких вимог:
1) усиновлювачем міг бути тільки чоловік (жінка могла усиновлювати
лише в деяких випадках, зокрема, якщо вона втратила дитину);
2) усиновлювач мав бути самостійним, тобто правоздатним; 3) різниця
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у віці між усиновлювачем та усиновлюваним мала бути не менше
18 років.
Батьківська влада припинялася внаслідок:
 смерті pater familias або підвладного;
 втрати волі чи громадянства pater familias або підвладним;
 позбавлення pater familias батьківської влади за те, що він залишив
підвладного без допомоги;
 набуття підвладним деяких почесних звань;
 звільнення з-під батьківської влади за волею pater familias
(emancipatio).
Еманципація (emancipatio) – це звільнення підвладного сина за
волею pater familias. Цей інститут виник як антипод манципації
(mancipatio), за допомогою якої римські громадяни здійснювали
правочини з речами та особами. При здійсненні mancipatio особа
підпадала під владу, а при emancipatio – звільнялася з-під батьківської
влади.
Існували різні форми еманципації. В юстиніанівський період
еманципація здійснювалася: на підставі імператорського рескрипту,
який включали до протоколу суду; заяви pater familias, яка також
вносилася до судового протоколу; фактичного надання протягом
тривалого часу самостійного становища підвладному.
Унаслідок еманципації син ставав особою свого права, набував
повної правоздатності, хоча втрачав спадкові права в колишній сім’ї
(цє обмеження швидко відпало). Проте повністю влада батька не
припинялась і після еманципації. Батько зберігав за собою право
користування половиною майна сина.
У найдавніші часи батьківська влада над дітьми була безмежною. В
архаїчні часи він мав право на життя і смерть дітей з моменту їх
народження: міг зберегти життя новонародженому чи викинути його,
продати в рабство, застосувати будь-які покарання. Проте згодом
свавілля обмежується.
У майнових відносинах батька і дітей так само безроздільно
володарював батько. Pater familias – єдиний і неподільний власник
сімейного майна. Майно, набуте дітьми, автоматично ставало
власністю батька. Майнова залежність дітей не послаблювалася з їх
віком. Діти не мали права від свого імені здійснювати цивільноправові угоди, бути власниками майна і в цьому наближалися до
становища рабів. Для ведення господарства вони могли наділятися
певним майном – пекулієм. У зв'язку з господарською діяльністю за
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рахунок пекулія діти здійснювали деякі правочини. Однак усе
одержане за цими правочинами переходило у власність батька. Батько
ніс і відповідальність за цими правочинами.
З часом влада батька обмежується. За Октавіана Августа було
встановлено, що майно, яке син-воїн набуває на війні, залишається в
його власності. Пізніше вводиться таке саме правило щодо майна,
набутого сином на державній службі. Згодом деякі імператорські
постанови приписували залишати у власності дітей (а не тільки синів)
майно, одержане в спадщину після смерті матері чи інших родичів по
її лінії. Це обмежувало майнову владу батька над дітьми, однак не
усувало її повністю. На певне майно, набуте дітьми, батько зберігав
право довічного користування. Однак майнова самостійність дітей
стає загальновизнаною.
Правові відносини між матір'ю та її дітьми також існували (хоч
мати ніякої влади над дітьми не мала) і повністю залежали від форми
шлюбу. При шлюбі з чоловічою владою мати поділяла стан своїх
дітей, перебувала (як і її діти) під владою чоловіка чи його pater
familias. Нарівні з дітьми вона спадкувала після смерті чоловіка, діти –
після смерті матері. Як агнати дорослі сини здійснювали опіку над
матір'ю після смерті чоловіка.
У ранній республіканський період при шлюбі без чоловічої влади
мати з дітьми практично не була пов'язана. Вона залишалась агнаткою
своїх кровних родичів – батьків, братів, сестер і не була з погляду
права членом сім'ї чоловіка. Звідси і різні правила спадкування –
дружина не мала права бути спадкоємицею після смерті чоловіка й
своїх дітей, як і вони після неї.
Утвердження кровної сім'ї чіткіше визначає права матері. Згодом
вона дістає право на спільне проживання зі своїми неповнолітніми
дітьми внаслідок розлучення з їх батьком, на аліменти на дітей. Дітям
заборонялося подавати до матері позови, що ганьблять її, тощо.
Розширюються можливості взаємного спадкування дітей і матері.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Римська сім’я. Агнатське та когнатське споріднення.
2. Шлюб.
3. Правовідносини подружжя.
4. Правовідносини батьків і дітей.
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Питання для самостійного опрацювання
1. Динаміка регулювання сімейних відносин у Стародавньому Римі.
2. Конкубінат.
Глосарій: familia, pater familias, агнати, адопція (adoptio), арогація
(arrogatio), еманципація (emancipatio), законний римський шлюб
(matrimonium іustum), когнати, конкубінат (concubinatus), придане
(dos), сім'я, узаконення (legitimatio) дітей, усиновлення, шлюб без
чоловічої влади (sine manu), шлюб із чоловічою владою (cum manu).
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Дайте визначення поняття «сім’я».
1.2. Охарактеризуйте загальні тенденції розвитку римського сімейного
права.
1.3. Змалюйте історичне тло формування агнатського сімейного ладу
та вкажіть його юридичні характеристики.
1.4. Чим зумовлювалось і в чому виявлялось зростання значення
когнатського споріднення в Стародавньому Римі?
1.5. Які види законного римського шлюбу існували в Стародавньому
Римі? Порівняйте їх між собою.
1.6. Охарактеризуйте умови та процедуру укладання законного
римського шлюбу.
1.7. Яким чином і за яких умов здійснювалося припинення шлюбу за
римським правом?
1.8. Охарактеризуйте правовідносини подружжя за римським правом.
1.9. Охарактеризуйте правовідносини батьків і дітей за римським
правом.
1.10. Які способи встановлення і припинення батьківської влади
відомі з історії Стародавнього Риму?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Скласти порівняльну таблицю прав та обов’язків подружжя у
шлюбі без чоловічої влади (sine manu) та шлюбі з чоловічою владою
(cum manu).
5. Розв’язати тести:
5.1. Арогація (arrogatio) в Стародавньому Римі була способом
усиновлення:
а) повнолітніх та осіб із повною правоздатністю (осіб свого права);
б) осіб чужого права;
в) іноземців;
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г) перегринів.
5.2. Римська сім’я, яка була об’єднанням осіб не за ознакою кровного
споріднення, а за ознакою загальної юридичної підлеглості всіх членів
сім’ї pater familias:
а) когнатська;
б) агнатська;
в) перегринська;
г) латинська.
5.3. «Особою свого права» у Стародавньому Римі вважали:
а) главу родини (pater familias);
б) вільну підвладну особу в агнатській сім’ї;
в) патриція;
г) магістрата.
5.4. «Особою чужого права» у Стародавньому Римі вважали:
а) главу родини (pater familias);
б) підвладну особу в агнатській сім’ї;
в) полоненого;
г) іноземця.
5.5. На архаїчному етапі розвитку римської сім’ї поняттям «familia»
охоплювалися:
а) тільки агнати;
б) тільки вільні члени сім’ї;
в) все, що перебувало в домі pater familias, в тому числі майно;
г) агнати і раби.
5.6. Когнатами у Стародавньому Римі називали:
а) дітей, народжених у законному шлюбі;
б) дітей, народжених у незаконному шлюбі;
в) осіб, на яких поширювалася влада pater familias;
г) кровних родичів.
5.7. Дитина, народжена в шлюбі, укладеному відповідно до норм jus
gentium:
а) набувала статусу римського громадянина;
б) не набувала статусу римського громадянина;
в) набувала статусу римського громадянина лише якщо
народжувалася в місті Рим;
г) ставала рабом.
5.8. Терміном «cum manu» давні римляни позначали шлюб:
а) з чоловічою владою;
б) без чоловічої влади;
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в) з жіночою владою;
г) всі відповіді є правильними.
5.9. Терміном «sine manu» давні римляни позначали шлюб:
а) з чоловічою владою;
б) без чоловічої влади;
в) з жіночою владою;
г) всі відповіді є правильними.
5.10. За Законами ХІІ таблиць жінка могла попередити виникнення
повної влади чоловіка над собою, залишаючи дім наприкінці кожного
шлюбного року:
а) на дві доби;
б) на три доби;
в) на сім діб;
г) на десять діб.
Джерела і література: 4-15, 64.
***
Тема 5. Захист цивільних прав. Позови
У разі порушення суб’єктивного права особи, яке визнається і
охороняється державою, воно може бути захищене шляхом
самозахисту або через суд із застосуванням до порушника примусових
заходів впливу.
До появи державного суду первісною формою захисту порушених
прав була саморозправа. Конфлікти приватних інтересів вирішувались
їх учасниками самостійно власними силами. Потерпілий або його
сім’я застосовували до кривдника засоби впливу чи покарання на свій
розсуд. Але згодом із розвитком суспільства, державності і права
відбувається перехід від приватної розправи до судової форми захисту
прав. Дослідники давньоримського права вважають, що втручання
держави у приватний процес самозахисту відбувалося поступово.
Спочатку приватна розправа була обмежена певним порядком
застосування сили до порушника, і таким чином самозахист був
уведений у законні форми. На ранній стадії правової регламентації
саморозправи Законами ХІІ таблиць було дозволено завдавати
кривднику таке саме зло, яке він завдав потерпілому (лат. talio –
відплата, приватна помста). Така ідея еквівалентної відплати була
проміжною ланкою при переході від права вбити злочинця до права
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прийняти від нього грошовий штраф. Пізніше була введена система
викупів, а завершальним етапом було становлення державного суду.
Сукупність юридичних дій, що утворюють певний порядок,
процедуру захисту прав у суді, називається процесом. Правові норми,
які регулюють порядок діяльності учасників процесу та судової влади,
становлять процесуальне право.
У давньоримській практиці склалися два типи процесу, які були
спрямовані на захист різних інтересів. У кримінальному процесі
захищалися інтереси всього суспільства і призначалися покарання за
дії, що їх порушують. Він розпочинався за ініціативою державних
органів або окремих громадян, які в такому випадку представляли
суспільство в цілому. Інший тип процесу – цивільний – мав на меті
захист приватних інтересів окремих осіб. Він ініціювався
заінтересованими особами, які прагнули захистити своє законне
право. У Давньому Римі він існував у трьох його формах, що
історично змінювали одна одну: 1) легісакційний процес (legis
actiones); 2) формулярний процес (per formulas), 3) екстраординарний
процес (cognitiones extra ordinem).
Крім судового існували й суто адміністративні форми захисту прав
від правопорушень, що ґрунтувалися на владі, наданій магістратам
(imperium). Поміж них розрізняли інтердикти, стипуляції, введення у
володіння і поновлення в первісному стані.
Для римського цивільного процесу характерний принцип
диспозитивності. Захист права обумовлений самостійною активною
поведінкою управомоченої сторони, яка бажає реалізувати його за
допомогою суду. При виникненні спору про право особа могла
сформулювати свої претензії до іншої сторони у вигляді позову і
звернутися з ним до суду. Позовом (actio) римські юристи називали
право особи здійснювати в судовому порядку належну їй вимогу.
Дослідники давньоримського права вважають, що воно може бути
зведене до «системи позовів». За умов існування суперечливих і
неузгоджених джерел права (квіритського та преторського) особа
могла бути впевнена в реалізації та охороні свого права тільки тоді,
коли офіційно дозволялося подати позов певного типу для захисту
конкретного права.
Легісакційний процес (legіs actiones) історично склався першим та
домінантно існував до 126 р. до н. е. Характерними рисами цього
процесу були жорсткий формалізм і урочистість. Він являв собою
складний обряд, що складався з дій ритуального характеру. Усі слова і
65

жести сторін у спорі повинні були точно відповідати встановленим
законом приписам і мали вирішальне значення. Будь-який відступ від
встановлених законом фраз означав поразку у справі.
Процес legіs actiones відбувався у дві стадії (етапи) – 1) ius та
2) iudicium. Перший етап проходив у присутності магістрата, що був
наділений судовою владою. На початку республіканської епохи це
були консули, а після введення у 367 р. до н. е. нового магістрату –
претори. Функція магістрата полягала в підготовці справи до
розгляду. Він мав визначити, чи підлягає захисту вимога позивача,
зробити правильну юридичну кваліфікацію конкретного спору і
призначити суддю.
За правилами загальної підсудності, що застосовувалась у Римі та
римських провінціях, справи між громадянами розглядалися
магістратами Риму чи інших міст залежно від місця громадянства і
проживання відповідача. У ІІІ ст. до н. е. спори між римськими
громадянами та перегринами, а також між перегринами були віднесені
до компетенції перегринського претора. Курильні едили, що
наглядали за ринками, розглядали торгові спори. Існувала спеціальна
підсудність для деяких категорій справ, наприклад підсудність за
місцем виконання договору, за місцем вчинення цивільного
правопорушення. Допускалось, що сторони могли домовитись про
зміну підсудності та встановити компетентний для певного випадку
суд.
Стадія ius розпочиналася з виклику відповідача до магістрата.
Оскільки для розгляду необхідною була присутність обох сторін,
позивач вимагав від відповідача прибути до суду, а в разі потреби міг
привести його силою.
Перед магістратом сторони проголошували урочисті слова своїх
вимог та заперечень, а магістрат здійснював контроль за точністю та
законністю формулювань. Якщо на першій стадії відповідач визнавав
обґрунтованість претензій позивача, розгляд справи припинявся і до
другої стадії не переходив. Стадія ius завершувалася засвідченням
спору присутніми свідками, які на наступному етапі мали підтвердити
все те, що відбулося. Подібне засвідчення спору погашало позов,
отже, після завершення стадії ius тотожний позов, тобто позов між
тими самими сторонами і з тими ж вимогами, не міг бути заявлений
повторно. Далі для цієї конкретної справи призначався суддя чи
декілька суддів і день суду. Юридично присяжним суддею
дозволялося бути будь-якому дорослому громадянинові із
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незаплямованою репутацією, за винятком жінок, психічно хворих осіб
і глухих. Однак практика склалася таким чином, що впродовж сторіч
судді обиралися із спеціально складених і затверджених Сенатом
списків з іменами сенаторів і вершників. Під час обирання
кандидатури судді враховувалась думка учасників спору. Відповідачу
належало право відводу судді, якщо він вважав його упередженим.
Друга стадія iudicium проходила перед суддею, який заслуховував
виступи сторін, перевіряв обставини справи, вивчав докази і виносив
рішення, яке не підлягало оскаржуванню.
Із джерел давньоримського права відомі декілька типів легісакційного процесу: за допомогою присяги (legіs actio sacramento); прохання
про призначення судді або арбітра (legіs actio arbitrive postulationem);
шляхом накладення руки (legіs actio per manus iniectionem). Інші автори
вважають, що легісакційний процес міг розпочинатися в одній з п'яти
форм: шляхом закладу; накладанням руки; взяттям застави; вимогою
про призначення судді; запрошенням відповідача до суду.
Другий вид цивільного процесу — процес по формулі (per
formulas). Його поява була обумовлена новими соціальноекономічними умовами, які склалися наприкінці існування
республіки. Реформування судового процесу розпочалося в другій
половині ІІ ст. до н. е. з прийняттям закону Ебуція (lex Aebutia), за
яким уводилася нова форма процесу – per formulas як додаткова до
legіs actiones. Деякий час ці дві форми існували паралельно, а після
прийняття у 17 р. до н. е. закону Юлія про судочинство (legіs Juliae
iudiciariae) процес по формулі став обов’язковим. Провадження по
формулі не пов’язувалося із здійсненням урочистих обрядів. Претор
дістав змогу втручатися в розвиток права шляхом уведення нових
типів позовів для захисту нових відносин або розширення сфери
застосування існуючих позовів.
Так само, як і легісакційний, формулярний процес мав дві стадії іus
та iudicium. Стадія іus відбувалася перед претором. Сторони
викладали свої претензії та заперечення у вільній формі, а претор
відповідно до конкретних обставин спору обирав із зазначених у
своєму едикті формул позовів необхідну. Така формула мала значення
наказу претора на адресу судді, в якому він закликав суддю прийняти
рішення з урахуванням зазначених у формулі принципів і умов. Крім
того, формула мала на меті наділити суддю (який був приватною
особою) компетенцією з цієї справи.
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Формула за своєю суттю була дуже гнучким процесуальним
засобом. У заздалегідь установлені претором формули захисту
вносилися конкретні дані щодо певного конфлікту осіб і в такий
спосіб формула позову індивідуалізувалася. Вона містила опис
конкретних умов, які слід було встановити суду для того, щоб
задовольнити позов або відмовити в ньому. Тому зміст формули та її
будова могли бути різними залежно від конкретних обставин справи.
Найбільш поширеними були формули з такими складовими:
1) інтенція (лат. intentio – притязання) – полягала в заяві,
твердженні позивача про належність йому певного права;
2) демонстрація (лат. demonstratio – опис) – описувала підставу
позову, ті юридичні факти, які породили право позивача і обов’язок
відповідача;
3) кондемнація (лат. condemnatio – осуд) – надавала судді право
осудити чи виправдати відповідача, якщо підтвердяться або не
підтвердяться доводи позивача;
4) ад’юдикація (adiudicatio – присудження) – наділяла суддю
повноваженнями присудити кожній із сторін окремі речі або права. Ця
частина характерна тільки для справ про поділ майна чи меж
земельних ділянок.
Частини формули могли вводитися у формулу в різних поєднаннях
залежно від обставин конкретної справи. Крім зазначених складових,
формула могла містити додаткові частини, характерні для окремих
випадків. Наприклад, ексцепція (лат. exceptio – вилучення, заперечення) включалася до формули в разі, якщо відповідач наводив факти, які
перетворювали претензії позивача в несправедливі.
В інтересах позивача у формулу могла бути введена прескрипція
(лат. praescriptio pro actore – припис на користь позивача). Вона
застосовувалася для поділу предмета позовних вимог. Найчастіше це
стосувалося випадків стягнення частини боргу за зобов’язанням, яке
передбачало періодичні платежі.
Перед початком процесу по формулі відповідач викликався до
суду. Позивач зобов’язаний був повідомити його про свої претензії і
закликав прийти до суду. Відповідач зобов’язаний був негайно
з’явитися до претора або надати поручителя (vindex), який гарантував
його прихід до суду. У класичну епоху за ухилення від суду
відповідач сплачував штраф. Поручитель у разі неявки відповідача
відповідав у сумі позову.
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Магістрат міг прийняти позов або відмовити в його прийнятті
залежно від справедливості справи. При вирішенні цього питання
встановлювалися предмет спору і підстави позовних вимог. Для цього
допитувався відповідач. Якщо останній визнавав претензії позивача,
процес завершувався. Позивач міг запропонувати відповідачеві дати
присягу, тобто підтвердити клятвою відсутність боргу. Якщо
відповідач не давав клятви, вважалося, що він відмовився від захисту,
якщо присягав – він виправдовував себе. Тобто в разі заклику до
присяги відповідач мав або сплатити, або присягнути. Проте він міг
повернути заклик до позивача і запропонувати йому присягнути про
наявність боргу. Позивач, який відмовлявся, програвав справу, і тоді
процес завершувався на першій стадії.
Після встановлення предмета спору сторони та претор узгоджували
приватну особу судді. Якщо згоди не доходили, суддя обирався за
жеребом зі спеціальних списків. У окремих випадках, коли
розглядалися особливо важливі справи (про свободу, про тяжкі
правопорушення, про шкоду, завдану міжнародними угодами),
призначалася колегія з трьох суддів – рекуператорів. На відміну від
одноособового, рекуператорний суд мав право призначати
кримінальне покарання, якщо з’ясовувалося, що особа є винною у
вчиненні злочину.
Після цього претор у письмовій формі видавав формулу,
індивідуалізовану
конкретними
обставинами
справи.
Вона
передавалася позивачем відповідачу. Цей акт прийняття відповідачем
формули визначав засвідчення спору і вичерпання позову. Такі
наслідки виникали згідно з принципом: не допускається двічі позов з
приводу однієї і тієї самої справи. Отже, після засвідчення спору
позивач не міг у майбутньому подати тотожний позов. Крім того, цей
акт фіксував суть спору на даний момент і подальший розгляд справи
відбувався без урахування майбутніх змін у відносинах осіб.
Після засвідчення спору розпочиналася друга стадія провадження –
iudicium, яка відбувалась перед суддею. Сторони надавали докази
фактів, на які вони посилалися. У суді приймалися письмові докази й
усні – показання свідків. Проте перевагу мали саме останні, оскільки
могли бути гарантовані клятвою. Суддя оцінював надані докази і
вирішував справу з урахуванням тих указівок претора, які було
зазначено у формулі. Він видавав судове рішення, яке було
остаточним, тому що апеляція не допускалася. Втім, особа, що
програла справу, могла доказувати нікчемність судового рішення,
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посилаючись на порушення процедури розгляду справи. У такому разі
розпочинався новий процес з метою підтвердження цього порушення.
Якщо встановлювалось, що відповідач оспорював дійсність рішення
без достатніх підстав, він присуджувався до виконання в подвійному
розмірі.
Судове рішення (iudicatum) було підставою для примусового
виконання і можливості подати позов про виконання судового
рішення (actio iudicati). Якщо в результаті цього позову особа, яка
була присуджена до виконання, все ж таки не виконувала судове
рішення, вона передавалася магістратом під владу кредитора.
Виконавче провадження в давньоримській правовій системі
спрямовувалось або на особистість боржника, або на його майно.
Законом була передбачена можливість за наказом претора накласти
кайдани на неоплатного боржника і примусити його відробити борг.
Особиста розправа над боржником мала сприяти також тому, щоб
родичі боржника розрахувалися за нього. Згодом більш поширеним
способом виконання судового рішення стало звернення стягнення на
майно боржника.
Отже, характерною ознакою формулярного процесу була заміна
ритуальних дій на першій стадії формулою, що була основою процесу
– метою провадження на першій стадії та юридичною підставою для
провадження на другій. Проте найістотнішим моментом у
формулярному процесі було те, що претор перестав бути простим
фіксатором ритуальних дій, як це було раніше у легісакційному
процесі. Поступово він починає формулювати основи правової
політики у країні.
Давньоримські юристи, описуючи процес «по формулі», відносили
його до звичайної (ординарної) форми судочинства, яка
застосовувалась для розгляду спорів між приватними особами в
класичну епоху. На противагу цій звичайній формі у джерелах
згадується про надзвичайний, екстраординарний процес з
особливою процедурою – extra ordinem cognitio (лат. – розслідування,
слідство по справі).
Поява екстраординарного процесу пов’язується з посиленням
абсолютної влади імператора, коли він отримав судову владу як
найвища апеляційна інстанція по справах, що розглядалися
магістратами. Із встановленням абсолютної монархії інститут претури
як демократичне утворення республіканського Риму відмирає.
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Спочатку екстраординарна форма застосовується для деяких
категорій спорів, які спори розглядали певні імператорські чиновники
– консули, спеціальні претори, префекти. Усі інші спори між
приватними особами продовжували вирішуватися у формулярному
процесі протягом усієї класичної епохи. Проте поступово цивільні
справи переходять до компетенції екстраординарних судів, які
наприкінці ІІІ ст. н. е. майже повністю замінюють ординарне
провадження.
Особливістю екстраординарного процесу була відсутність поділу
його на дві стадії ius та iudicium. Судочинство велося не приватними
суддями, а імператорськими посадовцями і вважалося функцією
держави. Але у післякласичну епоху всі вони були побудовані як
ієрархічна система, яка визначала порядок апеляційного оскарження,
що мало місце в цьому процесі. Апеляційне оскарження зупиняло
набрання чинності рішенням суду, а нове рішення апеляційного суду
замінювало попереднє нижчої інстанції.
Справа розглядалася в державному суді від початку і до кінця та
включала слухання, дослідження доказів і винесення рішення.
Ведення процесу супроводжувалось фіксуванням його в протоколі.
Виклик до суду здійснювався хоча й за ініціативою позивача, але
судом. У разі неявки відповідача процес проходив заочно: позивач
доказував своє право і рішення виносилось на підставі наявних
доказів. Відсутність позивача в суді припиняла провадження, і справа
не розглядалася.
Оскільки преторська практика та їх едикти були кодифіковані,
зникає межа між преторським і цивільним правом, що, в свою чергу,
уніфікувало цивільні й преторські позови.
Рішення державного суду було підкріплено примусовим
виконанням державними чиновниками за рахунок відповідача.
Особливістю виконавчого провадження було те, що звернення
стягнення на майно стосувалося лише окремих речей, вартість яких
покривала борг. Повний конкурсний розпродаж був можливий лише в
разі перевищення суми боргу над вартістю активів боржника.
У післякласичний період в сognitiones чітко сформувався принцип
ієрархії доказів. При їх оцінці суддя повинен був спиратися не на
власне розуміння й уявлення про справедливість (що характерно для
формулярного процесу), а на нормативні акти. Безспірним доказом
вважалося визнання вини або клятва, письмові докази мали перевагу
над усними, а свідчення одного свідка не вважалися достатніми.
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Судження окремих юристів із приводу конкретних юридичних
ситуацій набували характеру стійкої авторитетної і безспірної
підстави для рішення. Таким чином, судова влада прагнула створити
однаковий розгляд певних правових ситуацій. У зв’язку з цим
характерні для класичного періоду вільний розвиток правової науки і
творчий підхід юристів припинились.
Позови, які виступали основним правовим засосбом в усіх формах
цивільного процесу, в давньоримському праві становили складну
систему. Кожний позов був призначений для певної категорії спорів.
Залежно від того, на захист яких прав був спрямований позов (речових
або зобов’язальних), виділяють речові та особисті позови.
Речовий позов (аctio in rem) подавався з метою захисту права
власності або іншого речового права (сервітутного, заставного та ін.).
Він міг бути заявлений проти будь-якої особи, яка посягне на речове
право – незаконно заволодіє річчю, створить перешкоди власнику для
нормального користування нею або іншим чином порушить право на
річ. Оскільки заздалегідь невідомо, хто може порушити право,
відповідачем за цим позовом могла бути будь-яка особа. Тому цей
позов має абсолютний характер.
Особистий позов (аctio in personаm) заявлявся проти особи,
зобов’язаної на користь позивача на підставі контракту чи делікту.
Цей позов випливав із правовідносин особистого характеру між двома
чи кількома певними особами. Ці особи заздалегідь відомі, а тому
відповідати за цим позовом може лише боржник даного кредитора.
Саме тому такий позов має відносний характер.
Залежно від підстав позову розрізняють цивільні позови (civiles), що
ґрунтувалися на ius civile, і позови магістратів (honorariae), що
вводилися претором для захисту нових відносин, які не вписувалися у
квіритське право.
Поділ позовів на позови суворого права (аctio stricti iuris) і позови
доброї совісті (аctio bonаe fidei) проводився залежно від того, що
покладалося в основу судового рішення. Позови суворого права
передбачали, що рішення має спиратися на букву закону та договору.
Позови доброї совісті давали можливість судді при вирішенні справи
враховувати моральну оцінку поведінки сторін (наявність злого
наміру, обману, насильницьких дій) без включення у формулу
відповідної ексцепції. Тобто, при розгляді actio bonae fidei суддя
з'ясовував справжню волю сторін – насамперед те, до чого сторони
прагнули, при укладенні договору, а не що було виражено у букві
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договору чи закону. Таким чином, при винесенні рішення суддя
керувався загальноприйнятими уявленнями про справедливість і
добросовісність.
Відомо також про існування: аctio directa («прямого позову»), що
містить головну вимогу в даних відносинах, та actio contraria
(«зворотного позову»), призначеного для захисту прав, похідних від
головних; позову з фікцією (аctio fictio), який застосовувався тоді,
коли необхідно було підвести нові відносини під існуючі види
позовів; позову за аналогією (actio utilis), який передбачав
застосування встановлених законом наслідків до подібних за певними
ознаками відносин. Існував поділ на майнові позови (actio
reipersecutoriae), які були спрямовані на відновлення порушених
майнових прав шляхом відшкодування заподіяної шкоди або
повернення речі, та штрафні позови (actio poenales), за якими на
користь потерпілого стягувався штраф з особи, яка вчинила делікт
певного виду. Застосовувався ноксальний позов (аctio noxalеs), що
заявлявся проти pater familias, у якого під владою перебував
правопорушник, та позови інших видів.
У римському праві поступово було розроблено інститут позовної
давності. Позовна давність у розумінні сучасного права становить
строк, в межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про
захист свого порушеного права чи інтересу. Особливе призначення
цього строку в процесі полягає в тому, щоб спонукати особу, чиє
право порушене, до активних дій щодо його відновлення за
допомогою судових органів.
В архаїчну епоху в давньоримському праві не існувало позовної
давності, усі позови вважалися вічними, тобто могли бути заявлені й
розглянуті незалежно від часу, що минув після порушення права.
Перші згадки про обмеження строку подання позову знайдено в
преторських едиктах. Це були однорічні строки, що пов’язувалися з
часом перебування претора на посаді.
У 424 р. імператор Феодосій ІІ законодавчо увів строк позовної
давності у 30 років, який погашав право на позов. Пізніше термін було
подовжено до 40 років для деяких позовів щодо захисту відносин,
пов’язаних із церквою та державною скарбницею.
У сфері захисту порушених прав у розпорядженні претора, крім
системи позовів, були також інші процесуальні засоби у вигляді
актів адміністративної влади – інтердиктів (interdicta). Вони мали
форму наказу чи заборони, що були обов’язковими для виконання.
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Претор видавав інтердикти в разі, якщо за заявою заінтересованої
особи необхідно було негайно відреагувати на порушення права або
попередити його. Усі інтердикти, якими користувався у своїй практиці
претор, заносились ним до свого едикту.
Залежно від мети інтердикти поділялися на:
1) інтердикти про пред’явлення (exhibitoria), які містили наказ
надати речі або особу;
2) інтердикти про повернення (restitutoria), що наказували
повернути певну річ;
3) заборонні інтердикти (prohibitoria), які приписували
утримуватись від певної поведінки.
Інтердикт виносився після короткого розслідування скарги і мав
негайно виконуватись особами, яким він адресувався. Проте, якщо
виявлялося, що він був необґрунтований, особа мала право оскаржити
інтердикт до суду. У такому разі інтердиктне провадження
переходило в судове. Якщо суд задовольняв позов, то інтердикт
припиняв свою дію. А в разі підтвердження підстав інтердикту в суді,
особа, яка його оскаржила, сплачувала штраф.
Іншим засобом швидкого впливу на конфліктуючі сторони був
наказ претора одній із них дати обіцянку в урочистій обстановці —
стипуляцію (stipulatio praetoria), яка б гарантувала існуюче право.
Окремим способом захисту в адміністративному порядку було
введення у володіння будь-якою річчю заінтересованої особи на її
прохання. Це могло статися або з метою примусового виконання
рішення суду, або для охорони майна, або з метою допустити до
володіння фактичного спадкоємця, чиє право не могло бути засноване
на іus civile.
Лекційне заняття
План
1. Форми захисту прав.
2. Види римського цивільного процесу.
3. Поняття і види позовів.
4. Позовна давність.
5. Спеціальні засоби преторського захисту.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Форми захисту прав.
2. Види римського цивільного процесу.
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3. Поняття і види позовів.
4. Позовна давність.
5. Спеціальні засоби преторського захисту.
Питання для самостійного опрацювання
1. Речовий позов (actio in rem).
2. Персональний або особистий позов (actio in personam).
3. Actio stricti juris (позов ―суворого права‖) та actio bonae fidei (позов
―доброї совісті‖).
4. Actio directa (―прямий позов‖) та actio contraria (―зворотний
позов‖).
5. Actio utilis – позов за аналогією.
6. Actio fictia – позови з фiкцiєю.
7. Позови штрафні та реіперсекуторні.
Глосарій: ад’юдикація (adiudicatio), демонстрація (demonstratio),
екстраординарний процес (extra ordinem cognitio), ексцепція (exceptio),
інтенція (intentio), інтердикти (interdicta), когнітор (cognitor),
кондемнація (condemnatio), легісакційний процес (legіs actiones),
майнові позови (actio reipersecutoriae), ноксальний позов (аctio
noxalеs), особистий позов (аctio in personаm), позов з фікцією (аctio
fictio), позов за аналогією (actio utilis), позови доброї совісті (аctio
bonаe fidei), позови магістратів (honorariae), позови суворого права
(аctio stricti iuris), позовна давність, прескрипція (praescriptio),
прокуратор (procurator), речовий позов (аctio in rem), стадія іus, стадія
iudicium, формулярний процес (per formulas), цивільні позови (civiles),
штрафні позови (actio poenales).
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. У чому подягає відмінність між кримінальним і цивільним
процесом?
1.2. Охарактеризуйте приватну саморозправу як форму захисту
цивільних прав у Стародавньому Римі?
1.3. Якими були історичні обставини становлення легісакційного
процесу (legіs actiones)? Охарактеризуйте юридичні особливості цього
виду цивільного процесу та зміст його стадій.
1.4. Чим було зумовлено формування процесу по формулі (per
formulas)? Охарактеризуйте характерні риси цього виду цивільного
процесу та зміст його стадій. Чи змінилася в ньому роль претора
порівняно з легісакційним процесом?
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1.5. Охарактеризуйте найбільш поширені складові процесуальної
формули, що складалася претором.
1.6. Які види процесуальних представників за добровільним
представництвом визнавалися римським правом?
1.7. З якими суспільно-політичними процесами в Стародавньому Римі
історики пов’язують виникнення екстраординарного процесу? В чому
полягають його відмінності від інших видів цивільного процесу?
1.8. Охарактеризуйте систему цивільних позовів за римським правом.
1.9. Що розуміють під позовною давністю? Які її строки
встановлювалися римським правом?
1.10. Чим відрізняється позовний захист прав від інтердиктного
захисту? Назвіть види преторських інтердиктів (interdicta).
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Скласти порівняльну таблицю характерних рис легісакційного,
формулярного та екстраординарного процесу.
5. Розв’язати тести:
5.1. Принцип таліону полягав у тому, що:
а) з кривдника стягували великий штраф;
б) кривдника за всіх обставин позбавляли життя;
в) кривднику дозволялося завдавати таке саме зло, яке він завдав
потерпілому;
г) кривдника звільняли від відповідальності, якщо він був патрицієм, а
потерпілий – плебеєм.
5.2. Вкажіть вид судового процесу, правилами якого передбачалося
формулювання позовних вимог в урочистій формі в суворій
відповідності до записаних у законі слів:
а) формулярний;
б) легісакційний;
в) екстраординарний;
г) дескриптивний.
5.3. Вкажіть стадії легісакційного процесу:
а) actio;
б) jus;
в) judicium;
г) intentio.
5.4. Перша стадія легісакційного процесу проходила за обов’язкової
участі:
а) сенатора;
б) претора;
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в) імператора;
г) прокуратора.
5.5. Не дозволялося бути присяжним суддею в легісакційному
процесі:
а) жінкам;
б) психічно хворим особам;
в) глухим;
г) всі відповіді є правильними.
5.6. Вкажіть форми легісакційного процесу:
а) накладення руки;
б) вимога про призначення судді;
в) присяга;
г) всі відповіді є правильними.
5.7. Вкажіть вид судового процесу, який у ІІ ст. до н. е. був
встановлений як додатковий щодо легісакційного процесу:
а) формулярний;
б) лібелярний;
в) екстраординарний;
г) дескриптивний.
5.8. Вкажіть вид судового процесу, що вводився за законом Ебуція
(lex Aebutia):
а) формулярний;
б) легісакційний;
в) екстраординарний;
г) дескриптивний.
5.9. Частина процесуальної формули, що полягала в заяві, твердженні
позивача про належність йому певного права:
а) інтенція;
б) демонстрація;
в) кондемнація;
г) ад’юдикація.
5.10. Частина процесуальної формули, що полягала в описуванні
підстав позову, тобто тих юридичних фактів, які породили право
позивача і обов’язок відповідача:
а) інтенція;
б) демонстрація;
в) кондемнація;
г) ад’юдикація.
77

Джерела і література: 4-13, 16, 33.
***
Модуль ІІ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Тема 6. Речі та речові права: загальні положення
Об'єктами права у Стародавньому Римі могли бути різноманітні
відносини як майнового, так і немайнового характеру. Центральне
місце поміж об'єктів права займали речі, а відносини щодо речей
належали до числа найбільш врегульованих.
У джерелах римського права, працях юристів того часу, що
збереглися до сьогодні, речі розглядалися принаймні у трьох
значеннях: у найбільш загальному, широкому розумінні – усе, що
існує в матеріальному оточенні; у вузькому – усе, що може бути
предметом правовідносин між особами; у найбільш вузькому – усе,
що може бути предметом майнових прав, зокрема речових і
зобов’язальних. Визначення речі в римському праві класичного
періоду охоплювало всі три розуміння і розглядало річ як частину
природи, що доступна і корисна людині, самих людей (рабів), дії
людей, а також окремі права, якщо вони могли бути предметом
майнових відносин.
У римському праві сформувалася розгорнута класифікація речей,
яка враховувала якості, що здавалися значущими для цивільноправового обороту і для правових форм розподілу між суб’єктами
освоєного предметного простору.
Головним римські юристи вважали поділ речей на речі
божественного (сакрального) права (res divini iuris) і людського права
(res humani iuris) (G. 2. 2). До першої групи відносили речі, що
належали богам, причому кожна річ – окремому божеству. Щодо
таких речей визнавалося неможливим існування ні державної, ні
приватної власності, а самі вони, будучи належністю небесних
володарів, користувалися особливою охороною і захистом з боку
Римської держави. Речами божественного права визнавалися
сакральні речі (res sacrae), тобто ті, що державною владою Риму
(«римським народом») присвячені одному чи декільком богам та
освячені понтифіками. До сакральних речей належали, зокрема,
храми, а також міські стіни і ворота. Їх пошкодження, блюзнірство,
наруга, інше протиправне діяння каралося публічною владою. Будьяка особа з народу могла вчинити на захист цих речей позов. Іншим
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різновидом речей божественного права були речі вшановані (res
religiosae), зокрема місця для поховання. Річ набувала такого статусу
не за актом органів Римської держави, а за волею приватної особи,
найчастіше глави родини, квіритського власника, який здійснював
поховання на своїй землі. Однак з цього моменту річ належить «тіні
померлого» і над нею не тяжіє будь-яке майнове право людини.
Відносини щодо божественних речей регулювалися переважно
публічним, а не цивільним правом.
Речі людського права, в свою чергу, поділялися на публічні та
приватні. Суб’єктом права на публічні речі виступав римський народ,
тоді як носієм прав на приватні речі – окремі особи. До публічних
належали речі, що перебували в спільному користуванні, – повітря,
річки, моря, їх береги, дороги, театри тощо; речі, що забезпечували
виконання державних функцій, – казна, військове майно; речі, що
входили до державного земельного фонду.
Подальшого розподілу на групи зазнали речі приватного права (res
privata). Так, виділялися речі, допущені до цивільного обороту (res in
commercio), і речі, що існують поза оборотом (res extra commercium).
Причому до першої групи входили речі, що можуть бути об’єктом
права окремої особи, тоді як другу групу становили речі, що не могли
належати за своїми властивостями певним особам. Річка в римському
праві вважалася публічною річчю, струмінь води в ній – річчю extra
commercium, а вода з річки, налита в посудину, визнавалася річчю,
допущеною до обігу.
У римському праві існував поділ речей на манциповані (res
mancipi) і неманциповані (res nec mancipi). Критерієм такої
класифікації виступає правова форма переходу прав на ті чи інші види
речей. Манциповані речі переходили від одних осіб до інших лише в
суворо визначених формах, за допомогою освяченого ритуалу
манципації, що був доступний лише римським громадянам. До цієї
групи речей було віднесено найбільш важливі з економічних позицій
того часу речі – раби, земельні ділянки, робоча худоба. Усі інші речі
вважалися неманципованими, їх оборот регламентувався менш
детально, а форми передачі неманципованих речей були спільними як
для римських громадян, так і для інших мешканців Римської держави.
Цей поділ речей був притаманний лише римському праву.
Виділялися в римському праві і такі види речей, як рухомі (res
mobiles) та нерухомі (res immobiles). Рухомими визнавалися речі, що
могли змінити своє розміщення в просторі, не змінюючи цінності і не
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завдаючи шкоди їх призначенню. Існували рухомі речі, що
пересувалися самостійно (раби, тварини), та ті, що не могли
пересуватися самостійно, тобто всі інші рухомі речі. Нерухомими в
римському праві вважалися речі, що не могли бути переміщені без
заподіяння шкоди їх економічному призначенню. Нерухомістю
вважалася земля, все, що пов’язане з нею (будівлі, споруди,
насадження тощо). Юридичне значення цієї класифікації є досить
важливим, зокрема, у римському праві існувало правило, що
перебуває на землі, належить її власнику, незважаючи на те, кому
належать інші складові частини.
Набув поширення також поділ речей на родові (genera) та
індивідуальні (species). Родовим речам були притаманні спільні риси
даної групи речей, такі речі мали один спільний рід і не мали в обороті
індивідуальності. Їх мінова вартість визначалася за кількістю, вагою,
мірою, обсягом тощо. Родовим речам протиставлялися речі
індивідуальні, тобто такі, що є унікальними, а наявні в них ознаки
притаманні лише цим речам. У разі загибелі родової речі вона може
бути замінена річчю такого ж роду чи виду, тобто є такою, що ніколи
не зазнає юридичної загибелі. У разі загибелі індивідуально
визначеної речі зобов’язана особа не може замінити її, вона може
лише відшкодувати завдані збитки. Цій класифікації відповідає і
відомий у римському праві поділ речей на замінні й незамінні. Так, до
замінних належали гроші, інші речі, визначені родовими ознаками,
тоді як до незамінних – індивідуальні речі.
Римському праву була відомий і поділ речей на споживні й
неспоживні. Критерієм поділу слід визнати об’єктивні функціональні
якості речей (зокрема, паливо, продукти харчування): споживні речі
припиняють своє існування в процесі споживання, тоді як неспоживні
речі розраховані на тривале багаторазове використання і експлуатацію
(раби, робоча худоба). Причому цей критерій не пов’язаний із поділом
речей на індивідуальні та родові. Існують споживні індивідуальні речі,
водночас і родова річ може бути неспоживною.
Існував також поділ речей на подільні (res divisibiles) і неподільні
(res indivisibiles). Подільними були речі, які допускалося поділяти на
складові частини без зміни їх майнової цінності та завдання шкоди їх
економічному призначенню. До подільних речей переважно належали
земельні ділянки. Неподільні речі при діленні на частини втрачали
функції єдиного цілого (наприклад, сідло).
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За фізичним складом речі поділяли на три види: 1) такі, що
складаються з однієї матеріальної субстанції (земля, пісок, раб,
тварина тощо); 2) штучні утворення, створені при поєднанні
різнорідних речей (будинок, корабель, віз тощо); 3) сукупність
однорідних речей, матеріально не пов'язаних, однак об'єднаних
загальним призначенням чи назвою (бібліотека, колекція, стадо корів,
табун коней).
За функціональною єдністю вирізняли речі прості (одиничні),
складні та збірні (складені). До першої групи належали речі, які
визначаються «одним духом» (D. 41. 3. 30 pr.), тобто елементи яких не
мають самостійної сутності, як-то: раб, колода, каміння. Складні речі
існують як функціонально визначені одиниці, що об’єднують декілька
самостійних речей. Збірні речі складаються з елементів, наділених
власною індивідуальністю, але сприймаються як складові частини
цілого, наприклад отара овець, яка виступає єдиним об’єктом речових
і зобов’язальних прав тощо.
Залежно від характеру зв'язку частин складних речей розрізняли
кілька їх різновидів. За наявності фізичного зв'язку йшлося про
головну річ та її приналежності (двері та замок до них). Вони існували
і незалежно одна від одної, проте лише при спільному їх використанні
досягався найбільший ефект. Приналежності поділяли правову долю
головної речі.
Римські юристи виділяли також плоди і доходи речі. До плодів
належали всі блага, що виникали в ході експлуатації речі, будучи
похідними від неї (наприклад, урожай дерев). Від плодів відрізнялися
інші блага, тобто корисні результати, отримані не безпосередньо від
речі, а в результаті циркуляції її в обігу, учиненні правочинів із нею за
участю третіх осіб (D. 50. 16. 121), наприклад, проценти з грошей.
Доходи розглядалися в Римі як плоди цивільні, отримані безпосередньо від використання речі, наприклад, при здаванні речі в
найм.
Результатом поступових узагальнень римських юристів щодо речей
стало опрацювання ними вчення про майно, під яким розуміли
об’єднану спільним господарським призначенням сукупність речей,
прав вимоги та боргів особи. Причому до складу майна входили
тілесні та безтілесні речі, раби, незалежно від способу їх набуття.
Ознаки самостійного майнового комплексу мав у римському праві
рабський пекулій. Виділялися в римському праві й інші види речей.
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Римськими юристами було опрацьовано також поділ речей на
тілесні (res corporalеs) та безтілесні (res incorporales). До тілесних
речей належали матеріальні об’єкти, що існували в навколишньому
світі, незалежно від правових приписів, тоді як до безтілесних – права,
включаючи права на чужі речі (сервітут, узуфрукт тощо),
зобов’язальні права вимоги. Тобто безтілесні речі існували лише у
відносинах між людьми, що регулювалися римським цивільним
правом. Однак і тілесні, і безтілесні речі мали одну спільну
властивість – були об’єктом майнового обороту.
Слід зазначити, що джерела римського права не містили
визначення речового права. Однак важалося, що приватне право
поділяється на право, яке стосується речей, і право, що стосується
позовів. Перший «блок» відносин приватного права являв собою не
еквівалент сучасного розуміння речового права, а охоплював усі
норми, що регулюють майнові відносини, тобто майнове право.
Згодом у складі норм майнового права було виокремлено дві групи
правових норм: правові приписи, що забезпечували особам право
використовувати в своїх інтересах деякі речі, та норми права, що
наділяли певних осіб правом вимоги від інших вчинення певних дій на
їх користь. Джерела римського права першу групу визначали як право
на речі (jura in re), а другу – як право на особистість (jura in persona).
Згодом право на річ перетворилося на речове право, під яким розуміли
сукупність правових норм, що встановлювали постійні та
безпосередні правомочності окремих суб’єктів на свій розсуд
використовувати повністю або частково будь-які речі.
Ще на ранніх стадіях розвитку римського права із речових прав
сформувалося володіння, яке згодом породило право власності як
найбільш абсолютне речове право та похідні від нього речові права на
чуже майно, а саме: сервітути, емфітевзис, суперфіцій, заставне право.
Таким чином, у Давньому Римі існували такі види речових прав:
володіння, право власності та права на чужі речі.
Питання для самостійного опрацювання
1. Поняття та класифікація речей у римському праві. Співвідношення
понять товар і річ. Поняття майна.
2. Поняття, загальна характеристика та види речових прав.
3. Співвідношення речового і зобов’язального права.
Глосарій: безтілесні речі (res incorporales), доходи, індивідуальні речі
(species), майно, манциповані речі (res mancipi), неманциповані речі
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(res nec mancipi), неподільні речі (res indivisibiles), неспоживні речі,
нерухомі речі (res immobiles), плоди, подільні речі (res divisibiles),
приватні речі, публічні речі, речі, речі божественного (сакрального)
права (res divini iuris), речове право, родові речі (genera), рухомі речі
(res mobiles), споживні речі, тілесні речі (res corporales).
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. У яких значеннях розглядалося поняття «річ» у джерелах
римського права та працях юристів Стародавнього Риму?
1.2. У чому полягає сутність поділу римськими юристами речей на
речі божественного (сакрального) права (res divini iuris) і речі
людського права (res humani iuris)? Наведіть приклади таких речей.
1.3. За яким критерієм римські юристи поділяли речі людського права
на публічні та приватні?
1.4. Охарактеризуйте відмінність між речами, що допущені до
цивільного обороту (res in commercio), і речами, що існують поза
оборотом (res extra commercium).
1.5. За яким критерієм римські юристи поділяли речі на манциповані
(res mancipi) і неманциповані (res nec mancipi)? Чи був цей поділ
притаманний праву інших країн? У чому полягав обряд манципації?
1.6. Поясність відмінність між речами рухомими (res mobiles) та
нерухомими (res immobiles).
1.7. Охарактеризуйте відмінність між речами родовими (genera) та
індивідуальними (species). Наведіть приклади.
1.8. Поясність відмінність між речами подільними (res divisibiles) і
неподільними (res indivisibiles). Наведіть приклади речей простих
(одиничних), складних та збірних (складених).
1.9. За яким критерієм здійснювався поділ речей на тілесні (res
corporalеs) та безтілесні (res incorporales)?
1.10. Що римські юристи розуміли під речовим правом?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Скласти структурно-логічну схему «Види речей у римському
праві».
5. Розв’язати тести:
5.1. У працях римських юристів речі розглядалися у значенні:
а) все, що існує в матеріальному довкіллі;
б) все, що може бути предметом правовідносин між особами;
в) все, що може бути предметом майнових прав;
г) всі відповіді є правильними.
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5.2. Римські юристи у своїх працях відносили до речей:
а) рабів;
б) дії людей;
в) права, які могли бути предметом майнових відносин;
г) всі відповіді є правильними.
5.3. Давні римляни визнавали сакральними речами (res sacrae):
а) храми;
б) міфологічні сказання про богів;
в) міські стіни і ворота;
г) молитви.
5.4. До «речей вшанованих» (res religiosae) як різновиду сакральних
речей у Стародавному Римі належали:
а) місця для поховання;
б) вироби із золота;
в) скульптурні зображення;
г) святковий одяг.
5.5. Суб’єктом права на публічні речі у Стародавному Римі
визнавався:
а) магістрат;
б) римський плебс;
в) імператор;
г) римський народ.
5.6. Які з наведених тверджень є правильними з погляду римського
права:
а) річка є публічною річчю;
б) струмінь води у річці є річчю, що існує поза цивільним оборотом;
в) вода з річки, налита в посудину, є річчю, допущеною до обороту;
г) всі наведені твердження.
5.7. Критерієм поділу речей на манциповані (res mancipi) і
неманциповані (res nec mancipi) є:
а) матеріальна субстанція речей;
б) правова форма переходу прав на ті чи інші види речей;
в) належність речей державі;
г) безпечність речей для суспільства.
5.8. Якщо при відчуженні манципної речі (res mancipi) обряд
манципації не виконувався, то право власності до набувача:
а) переходило в усіх випадках;
б) не переходило;
в) переходило, якщо набувач не був рабом чи колоном;
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г) переходило, якщо річ мала родові ознаки.
5.9. Згідно з римським правом будинок, що знаходиться на певній
земельній ділянці, є власністю:
а) власника земельної ділянки;
б) особи, яка побудувала будинок;
особи, за кошти якої будувався будинок;
г) особи, яка законно проживає в будинку понад 10 років.
5.10. Речами родовими (genera) римляни вважали речі:
а) що належали всьому роду;
б) що були успадковані;
в) що мали спільні риси, притаманні певній групі речей;
г) що були сімейною реліквією.
Джерела і література: 4-13.
Тема 7. Володіння

***

Як зазначалося, римське речове право складалося з трьох правових
інститутів: possessio (володіння), право власності, права на чужі речі.
Найголовнішим з них було право власності, але першим сформувався
інститут possessio (фактичного володіння). Тому саме з нього доцільно
почати розгляд регулювання відносин щодо речей.
У римському праві поняття possessio мало подвійне значення:
1) самостійний правовий інститут, не залежний від права власності
(«посідання»); 2) одна з правомочностей власника. У першому
значенні мають на увазі саме володіння (посідання), а в другому – jus
posidendi – право володіння. Ці поняття не можна ототожнювати. Слід
пам'ятати: посесор (володілець) – це фактичний володар речі,
незалежно від наявності права на неї; власник – фактичний володар
речі, який до того ж має право власності на неї.
Володіння (possessio) визначається як фактичне панування особи
над річчю, поєднане із наміром мати предмет володіння цілком для
себе.
Історично виникнення володіння пов’язане із освоєнням вільних
земель, а джерела римського права (D. 41. 2. 1), як і відомі римські
юристи, вказують на походження терміна possessio від sedere, що має
значення сидіти або посідати. Захоплення римськими родами і
громадами переважно родючих земель сільськогосподарського при85

значення, посідання на них і обумовлювало виникнення та розвиток
цього правового інституту.
У фактичному складі відносин володіння виділялися два елементи
– суб’єктивний (animus possidendi) та об’єктивний (corpus
possessionis). Якщо перший передбачав наявність володільницької
волі, тобто намір володіти річчю для себе, то другий – реальне
володарювання над предметом, можливість у будь-який момент
здійснити певний потрібний суб’єкту вплив на річ. Володіння
розглядалося як єдність двох елементів – corpus і animus.
З найдавніших часів для визначення фактичного панування над
річчю достатньо було доторкнутися до неї рукою чи тілом. Щодо
рухомих речей (наприклад, тварини в лісі) це було схоплення та
тримання речі в руці. При заволодінні земельною ділянкою, крім
вступу на ділянку та її освоєння, необхідно було також відмежувати її
від сусідніх земель, вжити заходів щодо охорони ділянки. У класичну
епоху обов’язковість тілесного захоплення предмета володіння
витісняється простим оглядом речі, особливо це стосувалося великих
за площею земельних угідь.
Фактичне володіння річчю повинно являти усталені відносини
особи до речі. Відповідно, володіння може бути втрачене всупереч
наявності безпосередньої можливості фізичного впливу на річ,
зокрема, припиняється володіння земельною ділянкою, якщо
володілець тривалий час не турбується та не обробляє її.
Наявність суб’єктивного елемента володіння не вимагала
особливих форм його прояву, а завжди припускалася, якщо існувало
фактичне володіння річчю. Утім не будь-яка воля панувати над річчю
визнавалася володільницькою волею. Так, особа, яка мала у
фактичному володінні річ на підставі договору з її власником
(наприклад, договір зберігання, позички), не визнавалася володільцем
саме через відсутність суб’єктивного елементу. Для володіння ж у
юридичному розумінні необхідна була воля володіти річчю
самостійно, не визнаючи над собою влади іншої особи, тобто воля
ставитися до речі як до своєї.
Правова природа інституту володіння серед учених-романістів
вважається суперечливою. Відповідаючи на питання, чи є володіння
фактом або правом, дослідники зазначають, що володіння не є саме по
собі правом, але оскільки його порушення містить або може містити
порушення права, володільцю надається захист для охорони
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фактичного стану. Тобто, як фактичне панування над річчю володіння
набуло захисту, який надавався речовим правам.
Володіння співвідносять із правом власності. Володіння
визначалося дослідниками як видимість права власності. Порівнюючи
формули-характеристики власності та володіння, дослідники
вказують, що суть права власності відбивається у формулі: «Я маю
право на річ», тоді як володіння – «Я маю річ».
Римські юристи вважали, що володіння виникало при поєднанні
об’єктивного і суб’єктивного елементів володіння, тобто в разі
поєднання фізичного панування над річчю та володільницької волі.
Волевиявлення володіти річчю для себе (від власного імені)
встановлювалося зовнішнім, об'єктивним проявом цієї волі.
Спеціального акта не вимагалося.
Отже, виникнення володіння завжди встановлювалося вперше та
самостійно самим суб’єктом. Якщо набуття речі здійснювалося
вперше (зокрема, при окупації), то воно вважалося первісним. При
первісному володінні факт заволодіння пов’язувався з волею володіти
річчю. У разі якщо володіння набувалося від особи, яка вже
здійснювала володіння, шляхом передачі предмета володіння,
виникало похідне володіння. Але й у цих випадках римське право не
визнавало наступництва між попереднім та наступним володільцями.
Похідне володіння встановлювалося на підставі договору із
попереднім володільцем речі. Формою передачі речі була звичайна
традиція (traditio). Наслідком розвитку цієї форми стала поява таких
способів абстрактної передачі речі, як передача довгою рукою,
символічна передача та передача короткою рукою.
Для передачі довгою рукою необхідно, щоб володілець покинув річ
на очах у набувача, зробивши це з метою передання речі останньому.
Покидаючи річ, попередній володілець дозволяв набувачеві
заволодіти нею. Символічна передача відбувалася в разі передачі
ключів від будівлі, де був товар. Причому вимагалося, щоб ключі
передавалися в безпосередній близькості до складу. Передача
короткою рукою мала місце щодо особи, яка на підставі відповідного
договору або з інших причин змінювала своє становище щодо речі,
наприклад ставала із натурального цивільним володільцем. Передача
короткою рукою здійснювалася у випадках використання існуючого
матеріально-правового ставлення до речі шляхом вираження намірів
сторін. Тобто фактичного передання речі в цьому разі не відбувалося,
оскільки однієї лише «голої» волі господаря було достатньо для
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визнання законності на передання речі. Передача речі короткою
рукою застосовувалася при продажу речі, раніше переданої в оренду
чи позику, відповідно орендареві чи користувачу.
Існувало правило, що ніхто не може змінити сам собі
володільницьку волю, не змінивши підставу володіння. Так, у разі
придбання речі, якою особа користувалася за договором найму, вона
змінювала підставу володіння цією річчю.
Володіння припинялося із втратою будь-якого з двох елементів
(об’єктивного чи суб’єктивного), тобто в разі матеріальної втрати
речі, її фізичної загибелі чи вилучення з цивільного обороту або ж
припинення наміру ставитися до речі як до своєї. Крім того, володіння
припинялося зі смертю посесора. Його спадкоємці повинні були знову
відтворити й обґрунтувати весь склад володіння для себе.
Існував добровільний і примусовий порядок припинення володіння.
Прикладом першого є відмова від володіння за волею особи, тоді як
примусове володіння припинялося внаслідок витребування речі
законним власником.
Серед видів володіння дослідники називають насамперед
натуральне та цивільне. Особи, які панували над річчю від чужого
імені, тобто без володільницького наміру ставитися до неї як до
власної, отримали назву натуральних володільців або детенторів, а їх
панування визнавалося як натуральне володіння (detentio).
Противагою натуральному в римському праві було цивільне або
інтердиктне володіння, підставою якого вважався будь-який
правомірний акт передачі речі, укладений із невласником, або
протиправні дії, що призводили до встановлення фізичної влади над
предметом володіння. Тобто цивільне володіння визначалося
фізичною владою над річчю, поєднаною із наміром тримати річ у себе.
Практичне значення розмежування цивільного і натурального
володіння полягало, перш за все, у характері захисту, що надавався їх
суб’єктам. Детентори, які панували над річчю від чужого імені, не
отримували жодного правового захисту, крім того, що вони мали
вимагати від власника. Навпаки, суб’єкти цивільного володіння не
могли вимагати захисту від власника, утім мали право на застосування
особливих правових засобів – інтердиктів від порушення володіння
третіми особами. Суб’єкти володіння мали право розраховувати й на
захист від власника, якщо він намагався передати володіння іншій
особі. Таким чином, у деяких випадках володільці чужих речей
отримували самостійний володільницький захист.
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Цивільне і натуральне володіння ще отримало назву титульного і
безтитульного володіння. Критерієм їх розмежування була наявність
правової підстави (титулу) володіння (іusta causa possessionis).
Титульне володіння характеризувалося наявністю правової підстави –
певного юридичного факта, який визнавався достатнім для набуття
володіння. Причому титул міг бути як правомірним (наприклад,
захоплення речі, що нікому не належала), так і неправомірним
(наприклад, заволодіння річчю всупереч волі власника). Римські
юристи вважали, що наявність титулу володіння свідчить про намір
особи володіти річчю для себе (possessio pro suo) із подальшою
можливістю набуття права власності (usucapio).
Титульному протистояв вид володіння, за яким у суб’єкта не було
наміру набувати речі у власність, він отримав назву безтитульного
володіння. До безтитульного володіння належали:
 володіння кредитором річчю, яку передано в реальну заставу;
 володіння в порядку секвестру – володіння річчю, яку передано
особі на зберігання на час судового процесу, з умовою подальшої
передачі речі його переможцеві;
 володіння спадкового орендаря на підставі довгострокового
договору оренди землі;
 прекарне володіння, яке встановлювалося шляхом відступлення
предмета в тимчасове користування, до моменту витребування, з
боку власника.
У римському праві розрізнялося також неправомірне і правомірне
володіння. Неправомірним вважали володіння, встановлене за
допомогою насильства, таємно, шляхом уникнення реституції. Таке
володіння не могло претендувати на захист від попереднього суб’єкта,
але всупереч вимогам третіх осіб йому міг надаватися захист.
Правомірне володіння ґрунтувалося на певній правовій підставі,
зокрема, договорі. Правомірний володілець на обґрунтування свого
статусу міг послатися на будь-який титул, який за звичайних умов мав
би наслідком виникнення права власності.
Неправомірне володіння у свою чергу поділялося на володіння
добросовісне і недобросовісне. Добросовісне володіння існувало тоді,
коли його набувач у момент встановлення володіння не був та не міг
бути обізнаний, що титул набуття речі містить недоліки, через які не
може бути підставою для передачі права. Навпаки, недобросовісний
володілець із набуттям речі був обізнаний чи мав бути обізнаний щодо
причини, унаслідок якої в нього не виникне право власності.
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Володіння крадія завжди розцінювалося як недобросовісне. Лише
добросовісний володілець міг у подальшому розраховувати на набуття
права власності за давністю володіння (usucapio).
Довгий час у римському праві панувала думка, що предметом
володіння можуть бути лише тілесні речі. Однак у післякласичний
період набуло поширення володіння правами (quasi possessio). Воно
належало особам, які намагалися користуватися і користувалися будьяким правом у своїх інтересах. Квазіволодіння прирівнювалося до
володіння тілесною річчю.
Як зазначалося вище, феномен володіння як самостійного
правового інституту полягав у тому, що фактичне володіння річчю,
яке ґрунтувалося на факті, а не на праві, все ж одержувало правовий
захист. Слід зауважити, що цей захист міг бути спрямований і проти
власника. Він надавався не шляхом судового розгляду, оскільки йому
підлягали лише спори про право, а за допомогою адміністративних
засобів – преторських інтердиктів. Для застосування інтердиктів, які
при захисті володіння отримали назву посесорних, необхідно було
довести дві обставини: факт володіння та факт порушення володіння.
Інтердиктне провадження виключало спір про право цивільне, зокрема
про право власності. Посесорним захистом користувалися як
власники, так і фактичні володільці.
Слід зауважити, що преторські інтердикти для захисту посідання
не мали характеру позовного провадження. Власне це був
адміністративно-правовий захист, який здійснював претор своєю
владою. Інтердикт – це наказ претора припинити самочинні дії, який
віддавався порушнику. Якщо порушник не виконував наказ, претор
застосовував засоби примусового характеру.
У римському праві існували посесорні інтердикти, спрямовані:
1) на охорону наявного володіння від зазіхань; 2) на відновлення вже
порушеного, втраченого володіння; 3) на отримання володіння
вперше. До першої групи – посесорних інтердиктів, спрямованих на
охорону наявного володіння, належали інтердикти, призначені для
захисту володіння як нерухомістю, так і рухомими речами. До
посесорних інтердиктів про відновлення порушеного володіння
належали інтердикти про повернення володіння нерухомістю,
відібраною за допомогою насильства та про повернення речі,
переданої у прекарне володіння. Інтердикт для встановлення
володіння вперше набув поширення у спадковому праві, отримавши
назву «введення у володіння». Він застосовувався для закріплення
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спадкових прав осіб, які не були спадкоємцями за квіритським
правом, але входили до кола спадкоємців за преторською системою
спадкування.
Лекційне заняття
План
1. Загальне вчення про володіння у Стародавньому Римі.
2. Виникнення і припинення володіння (посідання)
3. Види володіння.
4. Захист володіння.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Загальне вчення про володіння у Стародавньому Римі.
2. Виникнення і припинення володіння (посідання).
3. Види володіння.
4. Захист володіння.
Питання для самостійного опрацювання
1. Вчення про володіння у Стародавньому Римі: історія розвитку.
2. Захист володіння.
Глосарій: аnimus possidendi, безтитульне володіння, володіння
(possessio), держання, добросовісне неправомірне володіння, законне
володіння, натуральні володільці (детентори), недобросовісне
неправомірне володіння, незаконне володіння, неправомірне
володіння, передача володіння «довгою рукою», передача володіння
«короткою рукою», посесорний інтердикт, правомірне володіння,
сorpus possessionis, символічна передача володіння, титульне
володіння, цивільне (інтердиктне) володіння.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Що розуміли під володінням (possessio) римські юристи?
1.2. Якими історичними обставинами пояснюється виникнення
інституту володіння в Стародавньому Римі?
1.3. Охарактеризуйте суб’єктивний (animus possidendi) та об’єктивний
(corpus possessionis) елементи у фактичному складі відносин
володіння.
1.4. Як співвідноситься інститут володіння з інститутом права
власності?
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1.5. Охарактеризуйте способи виникнення і припинення володіння
(посідання). Чи визнавало римське право правонаступництво між
попереднім та наступним володільцями?
1.6. Поясніть відмінність між цивільним і натуральним володінням.
1.7. У чому полягає відмінність між титульним і безтитульним
володінням?
1.8. За яким критерієм у римському праві здійснювався поділ на
неправомірне і правомірне володіння?
1.9. У чому полягає сутність посесорних інтердиктів? Чи мав
посесорний захист характер позовного провадження?
1.10. Охарактеризуйте найпоширеніші види посесорних інтердиктів.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Підібрати історичні факти, які доводять закономірність виникнення
інституту володіння в Стародавньому Римі.
5. Розв’язати тести:
5.1. Вкажіть інститут, який сформувався у Стародавньому Римі
першим:
а) право власності;
б) володіння;
в) сервітут;
г) пекулій.
5.2. Під посіданням (possessio) давні римляни розуміли:
а) фактичне володіння речами;
б) одну з правомочностей власника (право володіння);
в) зобов’язальні відносини щодо об’єктів нерухомості;
г) різновид права на землю.
5.3. До виникнення інституту володіння у Стародавньому Римі
спричинилося:
а) утворення Римської республіки;
б) утворення Римської імперії;
в) кодифікація Юстиніана;
г) захоплення римськими родами земель.
5.4. Назвіть елементи, які давні римляни виділяли у фактичному
складі відносин володіння:
а) суб’єктивний (animus possidendi);
б) адміністративний (administro);
в) об’єктивний (corpus possessionis);
г) всі відповіді є правильними.
92

5.5. Який елемент у фактичному складі відносин володіння трактували
як реальне володарювання над предметом (можливість у будь-який
момент здійснити певний потрібний суб’єкту вплив на річ):
а) суб’єктивний (animus possidendi)
б) адміністративний (administro)
в) об’єктивний (corpus possessionis)
г) владно-наказовий.
5.6. Який елемент у фактичному складі відносин володіння трактували
як наявність володільницької волі щодо речі (тобто намір володіти
річчю для себе):
а) суб’єктивний (animus possidendi);
б) адміністративний (administro);
в) об’єктивний (corpus possessionis);
г) владно-наказовий.
5.7. Римське право класичного періоду визнавало можливість
здійснення володіння від імені володільця (не особисто володільцем)
такими особами:
а) раби володільця;
б) підвладні діти володільця;
в) повірені володільця;
г) всі відповіді є правильними.
5.8. Посесорним захистом у Стародавньому Римі користувалися:
а) тільки власники речі;
б) тільки фактичні володільці речі;
в) як власники, так і фактичні володільці;
г) тільки патриції.
5.9. Соціально-правова сутність володіння відбивається у формулі:
а) «Я маю право на річ»;
б) «Я маю річ»;
в) «Я маю право на дії інших людей щодо речі»;
г) всі відповіді є правильними.
5.10. Чи визнавало римське право наступництво між попереднім та
наступним володільцями у разі, якщо володіння набувалося від особи,
яка вже здійснювала володіння, шляхом передачі предмета володіння:
а) так;
б) ні;
в) так, якщо суб’єктами передачі були римські громадяни;
г) так, якщо передавалася манципна річ.
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Джерела і література: 4-13, 61.
***
Тема 8. Право власності
Розпочинаючи розгляд теми слід зауважити, що в архаїчній
латинській мові не існувало загальновизнаних термінів для
позначення правових інститутів посідання і власності. Більш того, не
було чіткого розмежування цих двох інститутів. Лише поступово
формується розуміння права власності як найбільш повного
панування над річчю, що допускається цивільним правом.
Припускають, що інститут власності спочатку склався тільки щодо
res mancipi, як речей найбільш цінних в архаїчному господарстві, і
лише згодом був перенесений на res пес mancipi.
Спочатку індивідуалізація власності мала місце тільки щодо
рухомих речей (res mobiles). Нерухомість – земельні ділянки,
капітальні будівлі тощо – значно довше перебували у власності
родових союзів. Речі належали фамілії і не могли перейти до
сторонніх осіб за заповітом, якщо були живі прямі нащадки
спадкодавця. Пізніше цей родинний характер власності було
викорінено. Вона індивідуалізувалася, внаслідок чого pater familias
дістав право розпоряджатися своїми речами на власний розсуд як за
життя, так і шляхом заповіту.
Для розуміння сутності інституту права власності в римському
приватному праві слід вказати на характерні риси відносин власності:
 безпосередня влада над річчю (для того, щоб користуватися або
розпоряджатися нею, власнику немає необхідності звертатися до
інших осіб);
 абсолютна влада над річчю, яка, втім, може бути обмежена в
інтересах суспільства або третіх осіб (сервітути тощо);
 захист прав власника від порушень з боку «всіх і кожного»;
 «еластичність» права власності – його здатність до відновлення
після припинення обмежень, встановлених законом або угодою;
 можливість для власника використовувати позитивні якості речі;
 можливість отримувати та використовувати на свій розсуд плоди,
які дає річ, в тому числі – отримувати доходи від її використання;
 можливість для власника розпоряджатися належними йому речами,
тобто визначити їх фізичну та юридичну долю;
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 можливість (право) власника витребувати свою річ від особи, що
утримує цю річ без законних підстав.
Отже, римське право розглядало право власності не як стосунки
між людьми чи групами людей, а як ставлення людини (індивіда) до
речі. Право власності визначалося як повне панування над річчю
(plena in re potestas). Ця ознака сприяла відокремленню права
власності від інших речових прав.
Для позначення права власності в Римі вживали термін dominium, а
приблизно з кінця республіканського періоду – propretas.
Римські юристи зазначали, що власник мав такі повноваження
щодо своєї речі: право користування (ius utendi); право збору плодів
(ius fruendi); право розпорядження (ius abutendi). Право користування
полягало в можливості вилучення із речі її корисних природних
властивостей. Право збору плодів включало не тільки природні плоди,
а й цивільні (доходи, що приносить річ). Право розпорядження – це
право продажу, дарування речі, її споживання, знищення тощо.
Таким чином, відповідно до канонів римського права, право
власності – це право найбільш повне, у встановлених правопорядком
межах, користування власною річчю, отримання із неї доходів та
розпорядження нею.
Виходячи з цього, до правомочностей власника не належало
володіння як фактичне панування над річчю. І це не випадково,
оскільки римське право поряд із власністю (proprietas) виділяло
володіння (possessio) і тримання речі (detentio), яким присвячувались
спеціальні юридичні правила. Сучасні дослідники вважають, що до
елементів змісту права власності можна віднести і право володіння
річчю (іus posidendi).
У сукупності всі три правомочності – володіння, користування і
розпорядження – становлять зміст права власності, його сутність, хоч
і не вичерпують всієї різноманітності прояву володарювання власника
над річчю.
Окремі правомочності власника могли бути обмежені або за
законом, або ж з волі самого власника. Обмеження, встановлені
законом, хоча і зменшували необмежену владу окремого власника
щодо його майна, але кінцевою метою цього було вдосконалення
відносин власності в цілому. Встановлювались вони в інтересах усіх
власників. Так, зокрема, звичаєве право і закон, а в подальшому і
преторське право звузили вільне здійснення права власності з
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міркувань «загального блага», тобто держави, а також в інтересах
окремих приватних осіб, переважно сусідів.
За змістом обмеження містять зобов’язання з утримання від певних
дій (in non faciendo) – негативні обмеження або зобов’язання терпіти
дії інших осіб (in patiendo) – позитивні обмеження. Позитивні
зобов’язання (in patiendo) особи, що є власником (propter rem),
римському праву невідомі. Публічна влада може примусити власника
до позитивних дій тільки за межами цивільного права.
На безпосередню залежність власника від інших членів суспільства
вказують права по сусідству (iura vicinitatis). До сфери інтересів
власника входили не лише місце розташування об’єктів його
власності, близьке розташування від економічних і культурних
центрів, але і властивості природного середовища, наявність джерел,
зелених масивів, чисте повітря тощо. Якщо небажані для власника
зміни в його проживанні та господарюванні відбуваються з природних
причин, то власнику нема на кого скаржитись. Але якщо шкода
завдана внаслідок діяльності сусідів, тоді потрібно було вирішувати
питання про врегулювання відносин, які стосувалися матеріальних
інтересів власників-сусідів.
Лише та діяльність могла бути заперечена або обмежена без шкоди
для волі власника, яка сама обмежувала волю інших власників,
безпосередньо стосуючись об’єктів їх виключної влади, тобто об’єктів
права власності.
Найпершим архаїчним видом права власності в Римі була
квіритська власність (dominium ex jure Quiritium), яка регулювалася й
захищалася цивільним правом (іus civile). Квіритській власності були
притаманні такі ознаки: 1) вона була доступна виключно римським
громадянам і обмежувалася територіально землями Італії;
2) матеріальними об’єктами права власності могли бути тільки
манципні речі (res mancipi); 3) все, що включалось в res чи давало їх
приріст, було звільнено від будь-яких податкових платежів; 4) єдиним
можливим способом набуття права власності була манципація, а
просте передавання речі не створювало квіритської власності.
Із територіальним розширенням Риму, поряд із квіритською,
почала розвиватися провінційна власність. Землі, набуті за межами
Апеннінського півострова, не включалися до об’єктів квіритської
власності та не регулювалися італійським правом (іus italicum).
Вважалося, що власність на такі землі належала римському народу
(populus romanus) або пізніше імператору (princes). Ті особи, які
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отримали відповідні наділи землі, мали лише право користуватися
ними, одержувати плоди та інше, а також були зобов’язані сплачувати
за це податкові платежі, які називались відповідно до сенатських
провінцій – поземельний податок у сенатських провінціях (stipendium)
і поземельний податок в імператорських провінціях (tributum).
Третім видом права власності в Римі є так звана преторська або
бонітарна власність (in bonis habere – мати в складі майна). Вона
виникала на підставі відсутності хоча б однієї з ознак, притаманних
квіритській власності, а саме: якщо набувач не був римським
громадянином або хоча й був римським громадянином, але набував
неманципні речі, або набував манципні речі шляхом простої традиції.
Ця власність розвивається на основі преторського захисту покупця
при абсолютному невизнанні з боку цивільного права. Враховуючи те,
що римському праву був відомий інститут набувальної давності
(usucapio), відповідно до якого претор, захищаючи права покупця, що
придбав річ із порушенням норм квіритського права, застосовував
фікцію – сплив строку набувальної давності. Це дозволяло претору
визнавати покупця власником.
Слід зауважити, що самі римські юристи не кваліфікували
бонітарного господаря речі як власника. Терміну «бонітарна» або
«преторська» власність римське право не знало. Вперше його
використав Теофіл, візантійський юрист VI ст. н. е.
Внаслідок злиття цивільного і преторського права преторська
власність остаточно злилася з квіритською. Поступово зникли
відповідні відмінності в правовому режимі квіритської, провінційної,
преторської (бонітарної) власності, внаслідок чого власність
починаючи з кінця ІІІ ст. н. е. визначається терміном proprietas і
характеризується головним чином її належністю відповідним
суб’єктам права.
Якщо суб’єктів права власності на одну річ було декілька, римляни
вели мову про спільну власність (communion) та річ, що перебуває у
спільній власності (res communis).
Співвласникам належало право на сумісне володіння і
користування річчю. При спільному праві власності на неподільну річ
(communion pro indiviso) виникає поділ права власності на ідеальні
частки у співвідношенні до вартості об’єкта, що дає можливість
виразити право єдиного, спільного власника в цілому за допомогою
дробу відповідно до кількості співвласників на окрему річ.
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У разі якщо кілька осіб мали право власності на річ, що є
матеріально подільною, але функціонально пов’язаною (лат.
communio pro diviso – спільне право на подільну річ), то кожний
співвласник розпоряджався окремою власністю на відповідну частину
речі (наприклад, права, що виникли внаслідок розподілу попередньо
єдиної земельної ділянки). Кожний співвласник мав право незалежно
від інших відчужувати свою частку, а саме продати, обміняти,
передати у спадщину, подарувати, обтяжити її узуфруктом або здати
під заставу, привласнити у відповідній частці плоди та відповідні
надбання спільного раба (servus communis) тощо. Тобто кожний
співвласник міг вільно здійснювати ті одноосібні дії, які стосувалися
тільки його частки права власності, а дії щодо юридичного
розпорядження всією річчю він міг вчинити лише за згодою всіх
інших співвласників. Користуючись річчю, що належала особам на
праві спільної власності на підставі домовленості між співвласниками
або і без неї, співвласникам заборонялося змінювати реальне
економічне призначення речі.
Кожний із співвласників мав право вимагати розділу спільної
власності в будь-який час. Інші співвласники не могли йому в цьому
відмовити, якщо тільки негайний розділ не шкодив самій речі.
Судовий розподіл спільної власності проводився шляхом подання
спеціального позову про поділ (actio communi dividundo) відповідно до
процесуальної формули присудження (adiudicatio), за допомогою якої
магістрат наділяв суддю повноваженнями щодо розподілу майна.
Римляни в усій різноманітності форм виникнення права власності
почали розрізняти два самостійних, але взаємопов'язаних моменти –
спосіб набуття права власності (modus асquirendi) і титул набуття
(titulus acquirendi). Факти, з настанням яких виникає право власності у
конкретної особи, дістали назву способи набуття права власності, а
юридичні факти, які є правовою основою виникнення права власності,
– титули набуття.
Римське право з найдавніших часів всі способи набуття права
власності поділяло на первісні та похідні. Первісними є такі способи
набуття права власності, коли право набувача не залежить від
попереднього права власності на відповідну річ. Це, перш за все, такі
способи, за допомогою яких набувається річ, яка нікому до цього не
належала (захоплення безгосподарної речі або ж на підставі
набувальної давності). Похідні способи набуття права власності
засновуються на праві попереднього власника. Перехід власності
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визнається тільки між особами, які мали право відчужувати та
набувати майно згідно з договорами та на підставі відповідних
правочинів (наприклад, спадкування за заповітом).
До договірного набуття власності в Стародавньому Римі
застосовувалися три способи: манципація (mancipatio), уступка права
(in іure cessio), традиція (лат. traditio - передача).
Манципація як специфічний римський спосіб набуття власності
зберігався фактично протягом всього часу існування Римської
держави і зник лише за часів імператора Юстиніана. Суть цього
способу полягала в тому, що його застосовували тільки римські
громадяни, які були наділені правом торгувати (ius commercii) в разі
придбання манципних речей. За змістом це була складна процедура,
яка полягала в тому, що продавець (venditor) та покупець (emptor)
доставляли річ (наприклад, раба) або відповідний символ речі
(наприклад, пригорщу землі при продажу земельної ділянки) до місця,
де перебували 5 свідків та вагар (libripens) із терезами й міддю.
Покупець урочисто при свідках оголошував: «Цей раб – мій», – і
передавав при цьому продавцю як символ вручення покупної ціни
зливок металу (міді), попередньо вдаривши ним по терезах. З цього
моменту угода вважалася завершеною і право власності на річ
переходило до покупця.
Спосіб набуття власності шляхом уступки права являв собою
фіктивний судовий процес, який застосовувався для передачі права
власності. У такий спосіб особа, яка мала право брати участь у
римському судовому процесі (позивач), за допомогою претора
відсуджувала річ, яка начебто належала їй. А справжній власник речі
(продавець) або не захищався перед позивачем, або визнавав право
власності позивача. Після цього претор констатував право позивача та
видавав відповідний акт, який підтверджував волю сторін, спрямовану
на передачу речі від відповідача позивачеві.
Традиція як спосіб набуття права власності спочатку
застосовувалась до неманципних речей і до покупців, які не мали
римського громадянства. Згодом дія цього способу була поширена на
манципні речі, які були предметом відчуження між римськими
громадянами. Для передачі права власності за допомогою tradition
велике значення мала відповідна юридична підстава (іusta causa
possessionis), за якою відбувалася передача. Такими підставами були
договори купівлі-продажу, дарування, міни або інші дії, наприклад
відмова від власності. Гола (безпідставна) передача речі не
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породжувала права власності. У Кодексі Юстиніана традиція повністю
витісняє як манципацію, так і уступку права, перетворившись у
єдиний спосіб набуття права власності.
До інших способів набуття права власності, які не дістали
поширення в Римській державі і використовувалися тільки в окремих
випадках, належали: окупація (лат. occupatio – захоплення речі),
переробка речі (specificatio), з’єднання та змішування речей (accessio),
набувальна давність (usucapio).
Під окупацією (occupatio) розуміли привласнення та заволодіння
майном із наміром утримувати його в себе. Вона поширювалася на всі
безгосподарні речі відповідно до принципу, зазначеного в Законах ХІІ
таблиць – нічия річ слідує за першим загарбником. До таких
належали: речі, які не мали власника (res nullius); речі, від яких
власник відмовився (res derelictae – покинуті речі); речі воєнного
противника (res hostiles), що підлягали загарбуванню в стародавні
часи розвитку Римської держави. Також ті речі, які належали всім (res
omnium communes), були головним об’єктом для такого захоплення
шляхом полювання, риболовства та птахоловства. Тобто римське
право не визнавало за власником земельної ділянки виключного права
на полювання на ній, що перешкоджало б захопленню іншими
особами. Виняток із цього правила становив лише скарб (thesaurus),
тобто ті речі, які мали велику цінність. Половина скарбу переходила
до особи, яка його знайшла, а друга половина – власникові земельної
ділянки, на якій було знайдено цей скарб.
Переробка (specificatio) як один із способів набуття права власності
за часів Юстиніана полягала в тому, що нова річ (nova species)
належала власнику матеріалу, з якого вона була зроблена, або ж
виконавцю цієї роботи, залежно від того, чи можливо було цей виріб,
що виник унаслідок переробки, повернути в первісний стан. У разі,
якщо виконавець роботи був ще і співвласником матеріалу,
виготовлена річ належала йому в будь-якому випадку, але переробник
речі (специфікатор) зобов’язаний був відшкодувати власнику вартість
переробленого матеріалу.
Злиття (confusio) та змішування (commixtio) речей. Цей спосіб
набуття права власності підтверджував, що факт злиття для рідких
речовин (олія, вино тощо) або змішування для твердих речей (зерно,
скот тощо), які належали до цього декільком власникам, припиняв
первісне право власності й виникала спільна власність двох і більше
суб’єктів на все злите (з’єднане) або змішане майно в частках,
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пропорційних вартості цих речей. Виняток становив тільки випадок
змішування чужих монет (nummi). Особа, яка змішувала чужі гроші із
своїми, визнавалася виключним власником також і в тому разі, якщо
вона їх викрала. При цьому особа була зобов’язана відшкодувати
потерпілому еквівалентну суму грошей.
Accessio (приєднання речей) мало місце у разі, якщо одну річ
поглинала інша так, що не можна було їх розділити. Наприклад, під
час будівництва будинку використано колоду іншого власника. При
цьому власність на приєднану річ переходила до власника основної
речі, який зобов'язаний був відшкодувати власнику приєднаної речі
(колоди) її подвійну вартість.
Набувальна давність (usucapio). Якщо особа не будучи власником
володіла річчю впродовж певного часу за наявності певних умов, то
вона набувала право власності. Так, на початку розвитку Римської
держави набувальна давність застосовувалася тільки до італійських
земель і між римськими громадянами. Як засіб набуття права
власності вона використовувалася для рухомих речей (ceterae res) –
при володінні ними протягом року, а нерухомих речей (земельної
ділянки – fundus) – упродовж двох років.
У післякласичний період розвитку Римської держави відбулося
злиття usucapio та longi temporis praescriptio (припис давності,
аналогічний інституту набувальної давності, який використовувався в
провінціях) у єдиний правовий інститут. Така можливість виникла у
зв’язку із скасуванням різниці між римськими громадянами (cives) i
перегринами (peregrini) та між італійськими і провінціальними
землями.
Найпоширенішими підставами припинення права власності на
майно є відповідні похідні підстави його набуття, але тільки навпаки,
коли відчужувач майна на підставі відповідного юридичного факту
втрачав право на майно (купівля-продаж, дарування, міна, надання
приданого тощо). У цих випадках римляни констатували припинення
права власності, а саме – перехід цього права до іншої особи. Перехід
був можливий лише за наявності суворого дотримання принципу
nemo plus juris (ніхто не може передати іншому більше прав, ніж має
сам) (D. 50. 17. 54). Тобто право власності до нового власника
переходило із тими самими обмеженнями, що мав і попередній
власник (наприклад, право застави, земельні сервітути тощо).
Окрім цього право власності на майно може припинятись і за
інших підстав, що стосуються об’єкта або суб’єкта права власності.
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Так, найбільш природним способом припинення права власності
римські юристи вважали повне знищення речі. У цьому разі йдеться
про фізичне знищення об’єкта власності або про виникнення
юридичної непридатності стосовно того, що неможливо створити
об’єкт власності (наприклад, раба відпустили на волю).
Суб’єктивною підставою для припинення права власності була
дерелікція (derelictio), яка мала місце в разі, якщо власник відмовлявся
від права на відповідну річ. Але в результаті derelictio річ фізично не
знищувалась, а ставала такою, що нікому не належала, тобто кинутою
(res derelicta). Отже, така річ могла стати об’єктом окупації і перейти у
власність до іншої особи.
Право власності – це абсолютне право, яке означає, що власник
здійснює над річчю повне, необмежене і неподільне панування, тобто
користується всіма правомочностями, якими його наділяє закон. Всі,
хто його оточують, повинні не порушувати права власника, поважати
їх. Власнику законом надається право захисту своєї власності.
Найбільш типовими способами захисту права власності були
віндикаційний (res vindicatio), негаторний (actio negatoria) та прогібіторний (actio prohibitoria) позови, які спершу застосовувалися тільки
для захисту квіритської власності.
Віндикаційний позов (res vindicatio) мав місце тоді, коли одна особа
заявляла, що є власником майна, яке перебуває в незаконному
володінні іншої особи, і на цій підставі вимагала повернення майна.
Віндикація – це витребування своєї речі власником, що не володіє, від
невласника, що володіє. Позивач мав довести ті обставини, які
підтверджували б його право власності на спірну річ (майно). Якщо ж
доказати право власності не вдавалося, тоді позов відхилявся.
При доведенні права власності на річ позов у легісакційному
процесі підлягав задоволенню. У формулярному процесі праву
власності позивача можна було протиставити правомірну підставу
володіння (iusta causa possidenti), наприклад узуфрукт, оренду, заставу
і т. ін. У таких ситуаціях віндикаційний позов задовольнити було
неможливо.
Негаторний позов (actio negatoria) мав місце в тому разі, коли
належне власнику право не піддавалося сумніву, але інші особи
зазіхали на те, щоб користуватись цією власністю, начебто маючи якенебудь право на чужу річ (сервітут, узуфрукт). Порушення права
власності могли мати подвійний характер: позитивний або
негативний, з огляду на те, чи здійснює третя особа всупереч волі
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власника прямо вплив на річ або ж вона заважає вільно користуватися
річчю. У такому разі виникали підстави для заяви не віндикаційного, а
негаторного позову (лат. negare – заперечувати). Цей позов належав
тільки володіючому власнику і був спрямований проти будь-яких
серйозних і реальних зазіхань від будь-кого на його власність у
вигляді привласнення права сервітутного або схожого користування
(проходу чи проїзду через його земельну ділянку, прибудови до його
стіни споруд). Власник заперечував наявність у відповідача такого
права. Суддя завжди запрошував відповідача згідно з позовом надати
гарантії про недопущення подальших дій, що турбують власника
(cautio de amplius non turbando), тобто взяти на себе зобов’язання
уникати в майбутньому дій, які спричинятимуть перешкоди для
власника. Задоволення позову означало не що інше, як судову
констатацію того факту, що майно, яке перебуває у власникапозивача, вільне від тих правових обтяжень на користь третіх осіб, на
які вони претендують.
Прогібіторний позов (actio prohibitoria) – позов про заборону (лат.
prohibere – забороняти), застосовувався в разі, якщо треті особи, які не
зазіхали на чуже майно ні в цілому, ні в рамках обмеженого права,
проте своєю поведінкою заважали власнику нормально користуватися
майном. Суд зобов’язував порушника в таких випадках усунути
наслідки вчинених дій і не здійснювати такі дії в майбутньому.
До різновидів прогібіторних позовів, які були ще відомі із Законів
ХІІ таблиць, слід віднести позови по захисту нерухомої власності
(майна) у відносинах сусідства. Наприклад: 1) про удосконалення
межі земельних ділянок, які межують одна з одною (actio finium
regundorum), у разі непорозуміння або незгоди щодо розташування
межових знаків та належності відповідних земельних ділянок на їх
межах; 2) про затримання дощової води (actio aguae pluviae arcendae) у
разі зміни природного режиму стоку води або штучного позбавлення
води; 3) про збір плодів (interdictum de glande legenda) – у разі якщо
власник земельної ділянки забороняв своєму сусідові заходити на його
територію, щоб збирати свої плоди; 4) гарантія на випадок
загрозливої шкоди (cautio damni infecti) у разі якщо одна із двох
розташованих по сусідству будівель унаслідок природних або
залежних від людини причин виявлялась у загрозливому стані, –
надання сусідом обіцянки відшкодувати шкоду, яка може бути
спричинена об’єктами права власності; 5) про обрізування дерев
(interdictum de arboribus caedendis) мав місце в тому разі, якщо претор
103

давав розпорядження власникові нерухомості особисто обрізати гілки
дерев, які схилялися над сусідньою ділянкою.
Лекційне заняття
План
1. Поняття права власності.
2. Види права власності.
3. Способи набуття права власності.
4. Обмеження права власності.
5. Припинення права власності.
6. Захист права власності.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття права власності.
2. Види права власності.
3. Спільна власність.
4. Способи набуття права власності.
5. Обмеження права власності.
6. Припинення права власності.
7. Захист права власності.
Питання для самостійного опрацювання
1. Формування поняття про право власності у Стародавньому Римі.
2. Спільна власність.
Глосарій: jus abutendi (право розпорядження), jus possidendi (право
посідання), jus utendi (право користування), віндикаційний позов (res
vindicatio), дерелікція (derelictio), зміст права власності, квіритська
власність, манципація (mancipatio), набувальна давність (usucapio),
негаторний позов (actio negatoria), окупація (occupatio), первісні
способи набуття права власності, переробка (specificatio), похідні
способи набуття права власності, право власності, преторська
(бонітарна) власність, провінційна власність (земельна), прогібіторний
позов (actio prohibitoria), спільна власність (communion), спосіб
набуття права власності (modus асquirendi), титул набуття права
власності (titulus acquirendi), традиція (traditio), уступка права (in іure
cessio).
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Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Дайте визначення поняття «право власності». Які терміни для
позначення цього поняття вживали римські юристи?
1.2. Охарактеризуйте правомочності, які утворюють зміст права
власності з погляду римської юридичної думки та з сучасної точки
зору. Чому римські юристи до правомочностей власника
безпосередньо не відносили володіння?
1.3. Назвіть ознаки квіритскої власності та поясніть її відмінність від
провінційної власності. Чи обґрунтованою є позиція дослідників, які
виокремлюють такий вид права власності, як преторська (бонітарна)
власність?
1.4. Дайте характеристику правового режиму спільної власності за
римським правом.
1.5. Доведіть принципову відмінність первісних і похідних способів
набуття права власності та охарактеризуйте кожен з них. Дайте опис
обряду манципації.
1.6. Які обмеження права власності передбачалися римським правом?
1.7. Охарактеризуйте підстави припинення права власності на майно
за римським правом. В чому полягає сутність дерелікції (derelictio)?
1.8. Що розуміють під абсолютністю права власності? Яким чином ця
його риса впливає на механізм захисту цього права?
1.9. Охарактеризуйте віндикаційний (res vindicatio), негаторний (actio
negatoria) та прогібіторний (actio prohibitoria) позови.
1.10. У чому полягає відмінність правового захисту права власності та
володіння (посідання) в Стародавньому Римі?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Скласти порівняльну таблицю «Сутнісні риси володіння і права
власності у римському праві».
5. Розв’язати тести:
5.1. У Стародавньому Римі індивідуалізація власності мала місце
спочатку тільки щодо:
а) нерухомості;
б) рухомих речей;
в) землі;
г) будівель.
5.2. Вкажіть характерні риси відносин права власності:
а) безпосередня й абсолютна влада (панування) над річчю;
б) захист прав власника від порушень з боку «всіх і кожного»;
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в) здатність права власності до відновлення після припинення
обмежень, встановлених законом або угодою;
г) всі відповіді є правильними.
5.3. Для позначення права власності в Стародавньому Римі
користувалися терміном:
а) dominium;
б) servitutis;
в) contractus;
г) propretas.
5.4. З погляду римських юристів власник мав такі повноваження
(правомочності) щодо своєї речі:
а) право користування (ius utendi);
б) право збору плодів (ius fruendi);
в) право розпорядження (ius abutendi);
г) всі відповіді є правильними.
5.5. Зміст права власності становлять такі правомочності власника:
а) право володіння;
б) право на одержання посагу;
в) виборче право;
г) право розпорядження.
5.6. Найпершим архаїчним видом права власності в Римі була:
а) квіритська власність;
б) провінційна власність;
в) преторська власність;
г) бонітарна власність.
5.7. Назвіть ознаки, які були притаманні квіритській власності:
а) була доступна виключно римським громадянам;
б) об’єктами права власності могли бути тільки неманципні речі;
в) була доступна римлянам і перегринам;
г) об’єктами права власності могли бути тільки манципні речі.
5.8. Назвіть ознаки, які були притаманні квіритській власності:
а) доходи від неї було звільнено від будь-яких податкових платежів;
б) об’єктами права власності могли бути тільки неманципні речі;
в) єдиним можливим способом набуття права власності була
манципація;
г) доходи від неї оподатковувалися за підвищеною ставкою.
5.9. Власність, що розвивалася на основі преторського захисту прав
покупця при абсолютному невизнанні з боку цивільного права:
а) квіритська власність;
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б) провінційна власність;
в) родова власність;
г) бонітарна власність.
5.10. Для Стародавнього Риму доби домінату було характерним:
а) жорстка диференціація правового режиму квіритської,
провінційної, преторської власності;
б) нівелювання відмінності в правовому режимі квіритської,
провінційної, преторської власності;
в) скасування правового захисту провінційної власності;
г) встановлення правового захисту провінційної власності.
Джерела і література: 4-13, 54.
Тема 9. Права на чужі речі

***

Виникнення прав на чужі речі у римському приватному праві було
обумовлено необхідністю задоволення інтересів інших осіб шляхом
обмеження сукупності правомочностей власника стосовно належних
йому речей. Сутність прав на чужі речі полягає в тому, що суб'єкт
цього права має змогу користуватися чужою річчю або навіть
розпоряджатися нею. Так, поряд із правом власності (proprietas) –
найбільш повним правом на річ з точки зору широти правових
можливостей власника – виникли обмежені права на чужі речі (iure in
re aliena). Як і право власності, права на чужі речі забезпечували
нагальні потреби управомоченої особи шляхом надання їй можливості
безпосереднього панування над майном, що їй не належало, у межах,
визначених договором із власником, заповітом, законом або з інших
підстав.
Римське приватне право знало такі основні види прав на чужі речі:
а) сервітути; б) емфітевзис і суперфіцій; в) заставне право.
Найдавнішим правом на чужі речі є сервітути.
Права на чужі речі за римським приватним правом з певними
застереженнями можна поділити на дві групи:
 права користування чужими речами (сервітути, які могли бути
персональними або преюдиціальними, а також емфітевзис та
суперфіцій, що являли собою обмежені речові права на землю);
 права розпорядження чужими речами, до яких належала іпотека
(застава нерухомості), сутність якої в тому, що кредитор мав право
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реалізації заставленого майна для задоволення своїх майнових
інтересів у разі неповернення боргу.
Встановлення права обмеженого користування чужим майном мало
місце за умов: 1) здійснення цього права було необхідним для
управомоченої особи; 2) встановлення цього права не суперечило
закону; 3) встановленням цього права не порушувалися права та
законні інтереси власника речі або інших осіб. Саме тому
нездійснення наданого права на чужу річ протягом певного строку,
його суперечність вимогам закону або порушення інтересів інших осіб
у процесі його реалізації мали в кінцевому підсумку втрату цього
права.
Особливості прав на чужі речі обумовлювалися таким. По-перше,
зміст обмежених речових прав на чуже майно становили
правомочності, які мали речовий характер і стосувалися
безпосередньо речей (res). Тому носій прав на чужі речі здійснював
щодо них належні йому правомочності, незалежно від усіх інших осіб,
включаючи власника. По-друге, як і право власності, права на чужі
речі становили зміст абсолютних правовідносин. Останніми римські
юристи визнавали відносини, в яких набувачеві прав на чужі речі
протистояли зобов’язані особи, коло яких є необмеженим. Обов’язок
усіх цих осіб, включаючи самого власника майна, мав пасивний
характер і полягав в утриманні від дій, які могли б перешкодити
суб’єкту права на чужу річ здійснювати належні йому правомочності.
По-третє, відповідне право на чужі речі характеризувалося
обмеженістю за змістом, а тому і обсяг правомочностей, які мала
управомочена особа, порівняно з правом власності завжди був значно
вужчий і визначався або власником майна, або положеннями закону.
По-четверте, права на чужі речі мали похідний щодо права власності
характер. Вони встановлювалися лише стосовно речей, які вже
перебували у власності інших осіб.
Задоволення інтересів управомоченої особи у сфері реалізації
правомочностей по володінню і користуванню чужим майном
потенційно могло здійснюватися кількома шляхами. Зокрема, за
рахунок встановлення відносних, зобов’язальних відносин, що
виникали між власником і набувачем прав на чуже майно на підставі
відповідного договору про передачу майна в користування. Крім того,
право на чуже майно могло набуватися та здійснюватися особою в
межах абсолютних, речових відносин. Установлення прав на чужі речі
в межах абсолютних відносин характеризувалося більшою
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стабільністю і, як правило, не обмежувалось у часі. У Давньому Римі
не заперечувалося право власника речі на одностороннє розірвання
договору у випадках невиконання або неналежного виконання його
умов правокористувачем. Це могло створювати небажані перепони на
шляху безперешкодного здійснення прав та законних інтересів особи,
що користувалась чужою річчю на договірних засадах. Нарешті, у разі
порушення прав та законних інтересів осіб, які за договором
здійснювали право володіння та користування чужим майном, їх
захист забезпечувався лише позовами зобов’язального характеру
(actio in personam), а можливість застосування речово-правових (actio
in rem) виключалась. Таким чином, повною і належною мірою
забезпечити реалізацію прав на чужі речі могло їх виникнення і
здійснення в межах змісту речових, а не зобов’язальних відносин.
Окремі види прав на чужі речі виникали з підстав, установлених
законом. Ці права полягали в безпосередньому пануванні над річчю і
були необмеженими в часі (за винятком застави та деяких інших їх
видів). При порушенні прав та законних інтересів суб’єктів прав на
чужі речі їх поновлення забезпечувалося речово-правовими засобами
захисту.
Сервітут (лат. servitutis – підлеглість) – це право обмеженого
користування чужою річчю, яке встановлювалося або для створення
певних вигод при експлуатації окремої земельної ділянки або на
користь певної особи. Положення щодо сервітутів були найбільш
поширеними в давньому римському приватному праві. Сервітутні
права первісно виникли із земельних правовідносин. Наявність деяких
корисних властивостей і характеристик одних земельних ділянок,
обумовлених їх географічним розташуванням (близькість водоймища,
наявність пасовища, криниці, можливість прямого виходу на шлях
загального призначення тощо), і неможливість (у разі потреби) їх
використання власником сусідньої ділянки обумовили необхідність у
конструюванні сервітутних прав. Сервітути дозволяли враховувати не
тільки інтереси власника, але і потреби інших осіб, а також суспільства в цілому.
Виходячи із загального призначення права на чужі речі, сервітутні
права означали одночасну підпорядкованість однієї речі кільком
особам – її власнику та іншому управомоченому суб’єкту. Останній
набував права здобувати і вилучати корисні властивості речі,
обумовлені її господарським призначенням у цивільному обороті, що
певним чином обмежувало правові можливості щодо речі її власника.
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Першими з'явилися такі життєво важливі для сільського
господарства сервітути, як:
 право проходу через чужу ділянку (iter);
 право проходу і прогону худоби через чужу ділянку (actus);
 право проходу, прогону худоби і проїзду возом (via);
 право провести воду з ділянки сусіда на свою землю (aquaeductus).
Дещо пізніше, зі зростанням міста Риму, з'явилися міські сервітути,
першим з яких певно був servitus cloacae mittendae – право провести
через чужу дільницю нечистоти зі свого двору в більшу міську клоаку.
Відомі в римському приватному праві сервітути можна класифікувати таким чином. За підставами їх виникнення – законні, договірні,
заповідальні й преторські. Установлення сервітуту могло відбуватися,
перш за все, на підставі договору або заповідального розпорядження
(легату). Крім того, до середини І ст. до н. е. сервітути могли
набуватися за давністю (usucapio).
Залежно від суб’єкта, на користь якого може встановлюватися
сервітут, вони поділялися на земельні (servitutes praediorum) і особисті
(servitutes personarum). Земельний сервітут належав не особі, а ділянці
(D. 8. 3. 20. 3). Отже, у разі зміни власника земельної ділянки, на
користь якої встановлено сервітут, останній переходив до нового
власника разом із правом власності на земельну ділянку. Особистий
сервітут встановлювався на користь конкретно визначеної особи.
Способами встановлення сервітутних прав були:
 mancipatio – для сільських земельних сервітутів;
 in jure cessio – для всіх сервітутів;
 deductio – обумовлювання сервітуту на річ, що відчужується, на
користь відчужувача при манципації або цесії;
 legata (легат, заповідальний відказ);
 usucapio (придбання сервітуту за давністю).
Сервітутні права могли припинятись у таких випадках. По-перше,
на підставі поєднання в одній особі власника, обтяженого сервітутом
майна, і особи, в інтересах якої він був установлений. По-друге, у разі
відмови від сервітуту управомоченої особи. По-третє, у разі
закінчення строку, на який він був установлений, або припинення
обставини, яка була підставою для виникнення сервітуту. Почетверте, за умови невикористання сервітутного права протягом
певного строку. По-п’яте, у разі смерті особи, на користь якої було
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встановлено особистий сервітут. Існували й інші підстави припинення
сервітутних прав.
Земельні сервітути (servitutes praediorum). Предметом земельного
сервітуту могли бути земельні ділянки, інші природні ресурси,
наприклад природні або штучні водоймища, інше нерухоме майно,
зокрема
будівлі
й
споруди.
Земельні
сервітутні
права
встановлювалися з метою обтяжень земельної ділянки, інших
природних ресурсів або іншого нерухомого майна. Вони, як правило,
характеризувалися неможливістю задоволення суб’єктом сервітутного
права своїх потреб іншим способом, не залежали від його особистості
та могли передаватися його правонаступникам.
У свою чергу, земельні сервітути, з огляду на їх призначення,
також підлягають внутрішній класифікації. Залежно від статусу
населеного пункту, в межах якого встановлювався земельний сервітут,
вони поділялися на міські (servitutes praediorumurbanorum) та сільські
(servitutes praediorum rusticorum). Ураховуючи факт установлення
сервітуту стосовно суходолу або відповідного закритого водоймища,
земельні сервітути могли бути суходільними або водними. До
суходільних сервітутів належали: право проходу або проїзду возом
чужою ділянкою, право гнати худобу через чужу ділянку тощо. Водні
сервітути полягати у праві на забір води, водопій худоби, здійснення
переправи через водний об’єкт, у інших узгоджених із власником
правомірних діях.
Особистий сервітут (servitutis personarum) мав персоналізований
характер, тобто, як правило, набувався і здійснювався лише певною
особою і припинявся з її смертю або з інших визначених законом
підстав. Винятком із загального правила непередаваності особистих
сервітутів можна вважати особистий сервітут, що встановлювався на
підставі договору між особою, яка претендувала на його
встановлення, та власником (володільцем) речі. У цьому разі
сервітутне право могло переходити до спадкоємців його набувача.
Такий договір, як правило, містив положення щодо умов встановлення
і подальшого здійснення сервітуту і міг бути як оплатним, так і
безоплатним.
Отже, персональні сервітути відрізнялися від земельних об'єктом,
суб'єктом і строками. Об'єкт земельних сервітутів – земля,
персональних – інші речі; суб'єкт земельних – власник пануючої
ділянки (незалежно від того, хто ним був), суб'єктом персонального
сервітуту є саме та особа, на користь якої він був встановлений.
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Персональні сервітути не підлягали відчужуванню, оскільки їх
встановлювали в інтересах конкретної особи. Земельні сервітути не
обмежувалися строками, а персональні сервітути, зазвичай, були
довічними або встановлювалися на строк існування юридичної особи.
З урахуванням широти потреб, що задовольнялися шляхом
встановлення сервітуту, вони могли бути публічними і приватними.
Приватні сервітути встановлювались на користь обмеженого кола
осіб, які набували статусу правоволодільців. Приватний сервітут
враховував особисті інтереси його набувача (набувачів) і
встановлювався на користь однієї чи кількох, але завжди персонально
визначених осіб. Прикладом приватного сервітуту, що виникав на
підставі заповіту, є право користування нерухомим майном, яке
входить до складу спадщини, відказоотримувачем. Цей сервітут
визнавався приватним, оскільки право користування житлом або
іншим нерухомим майном визнавалося таким, що не відчужується, не
передається і не переходить до спадкоємців відказоотримувача.
Публічні сервітути забезпечували права та інтереси невизначеного
кола осіб, як правило, були необмеженими в часі й поширювались на
правонаступників
власника
майна,
стосовно
якого
вони
встановлювалися.
Найбільш поширеним видом особистих сервітутів у Давньому Римі
був узуфрукт (ususfructus), тобто право користування чужою
неспоживною річчю з правом отримання плодів, які вона здатна
приносити.
Вважається, що це право виникало з практики сімейного життя і
спочатку мало забезпечити аліментами вдову, яка не перейшла під
владу чоловіка; спадкодавець створював для неї можливість довічного
користування плодами певної речі з тим, однак, щоб власність на цю
річ залишилася у членів його сім’ї.
Отже, за узуфруктом вигодонабувачеві (узуфруктуарію) надавалося
право безоплатно і в більшості випадків довічно користуватися чужою
річчю та її плодами. Узуфруктуарій був зобов’язаний користуватися
майном добросовісно, не міг змінювати річ за жодних обставин, навіть
з метою її поліпшення, та мав повернути власникові належну йому річ
у неушкодженому стані. Таким чином, предметом узуфрукту могли
бути лише неспоживні (res non consumptibiles) речі, оскільки лише їх
можна було повернути неушкодженими (salva rerum substantia). Однак
згодом потреби цивільного обороту викликали необхідність
встановлення узуфрукту на певні сукупності речей, у складі яких були
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як споживні, так і неспоживні речі. У таких випадках розрізнялися
узуфрукт у власному значенні (предмет – неспоживні речі) і
квазіузуфрукт (quasiususfructus), якщо узуфруктуарію в користування
передавалися споживні речі.
Узуфрукт міг встановлюватися договором. Власник мав право на
оплатних
або
безоплатних
договірних
засадах
передати
узуфруктуарію неспоживні речі, здатні приносити плоди (приплід
тварин або грошові доходи). Узуфруктуарій, у свою чергу, мав право
передати предмет узуфрукту іншій особі в тимчасове користування на
підставі договору. Узуфрукт міг ґрунтуватися і на спадкових
відносинах. Наприклад, за заповітом заповідач міг передати право
власності на земельну ділянку, яка використовувалась для
сільськогосподарського виробництва (наприклад, під фруктовий
садок), комусь із своїх нащадків, встановивши довічний узуфрукт на
відповідну його частину на користь іншої особи. Дія договору
узуфрукту припинялася зі смертю узуфруктуарія, що призводило до
відновлення у повному обсязі права власності спадкоємця на майно –
предмет узуфрукту.
Узус (usus) відрізнявся від узуфрукту відсутністю права вилучення
плодів, що була здатна приносити річ. Вигодонабувач (узусуарій)
набував лише права користування чужими речами без права
вилучення їх плодів. Разом із тим узусуарій мав право обмеженого
користування такими плодами лише для задоволення особистих
потреб або найнеобхідніших потреб членів своєї сім’ї. Персональний
характер узусу полягав в обов’язковості його встановлення на користь
чітко визначеної особи, зі смертю якої він припинявся. Узусуарій не
мав права відчужувати надане лише йому особисто право
користування відповідною річчю, а також передавати її на будь-яких
засадах третім особам. За власником речі завжди зберігалося право
користування річчю, що була предметом узусу, а також вилучення її
плодів.
По суті узус – це було не користування, а лише володіння. Однак
римське право вважало цей сервітут правом користування, оскільки
узусуарій міг користуватися плодами речі для особистих потреб,
проте не мав права одержувати від неї доходи.
Право користування чужим житлом (для проживання)
(habitatio) полягало у праві особи безоплатно і, як правило, довічно
використовувати чуже житло для особистого проживання і
розміщення своєї сім’ї. Найчастіше право користування чужим
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житлом встановлювалося за заповітом і набувало характеру легата
(legatum). Вигодонабувач (легатарій) мав право вселити іншу особу
лише за умови встановлення такого права в легаті. Зміст останнього
визначав у необхідних випадках також право легатарія здавати це
житло в піднайом, залишаючи собі отримані кошти.
Право користування чужою робочою силою (рабами) або
тваринами (худобою) (operae servorum vel animalium) було
безоплатним і довічним. Предметом цього права була праця рабів або
можливість використання худоби згідно з її призначенням (для
видобутку води, перевезення вантажів тощо). Предметом цього права
могло бути не лише використання худоби для господарських потреб, а
й утримання декоративних порід домашніх тварин. Це право
припинялось, як правило, зі смертю вигодонабувача.
Емфітевзис (лат. emphyteusis – насадження) – це довгострокове
відчужуване та успадковане право користування чужою земельною
ділянкою для сільськогосподарських потреб за наявності в особи
потреби і можливості такого використання. Емфітевзис полягав у
наданні користувачеві (емфітевту) власником земельної ділянки
строкового права землекористування за умови використання землі для
сільськогосподарського виробництва. Це право землекористування
могло відчужуватися емфітевтом і переходити в порядку спадкування.
Виникнення великих приватних землеволодінь сприяло розвитку
довгострокової та успадковуваної оренди, оскільки землеволодільці не
могли лише самі обробляти землю. Однак договірна оренда не могла
достатньою мірою забезпечити захист інтересів орендарів від посягань
третіх осіб. Тому преторська практика виробила спеціальні позови для
захисту прав орендарів землі, чим фактично перетворила договірну
оренду в речове право користування чужою землею.
Підставою встановлення емфітевзису найчастіше був договір між
власником земельної ділянки і особою, яка виявила бажання
використовувати її з метою сільськогосподарського виробництва.
Строк та інші умови дії договору про емфітевзис визначалися за
домовленістю сторін. Виходячи із характеру використання земельної
ділянки (сільськогосподарське виробництво), договір зазвичай мав
довгостроковий характер. Якщо договір про емфітевзис укладався без
визначення строку його дії, кожна із сторін могла відмовитися від
виконання його умов, завчасно попередивши про це іншу сторону. За
загальним правилом, договір про емфітевзис був відплатним, а оплата
могла здійснюватися в натуральній чи грошовій формі.
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Емфітевзис міг виникати і на підставі заповідального
розпорядження власника земельної ділянки.
Власник земельної ділянки не мав перешкоджати в законному
здійсненні емфітевтом належних йому прав. Емфітевт повинен був
використовувати земельну ділянку для сільськогосподарських потреб
у повному обсязі. Крім цього, він зобов’язувався враховувати її
призначення, тобто використовувати земельну ділянку лише для
сільськогосподарського виробництва, задля здійснення якого вона і
надавалася. Зокрема, емфітевт не мав права здійснювати на ній
забудову. При цьому емфітевт міг використовувати для особистих
потреб загальнопоширені корисні копалини (вода, глина, пісок), якщо
інше не було визначено положеннями договору між ним і
землевласником. За погодженням із власником земельної ділянки
емфітевт міг використовувати закриті водоймища, розташовані в
межах наданої йому в користування земельної ділянки, робити на них
запруди, проводити осушувальні і зрошувальні роботи тощо. Крім
цього, емфітевт міг передати належне йому право користування в
спадщину або скористатися можливістю його відчуження (не права
власності на ділянку, а саме права користування нею), якщо інше не
було встановлено за домовленістю сторін.
Право
на
користування
земельною
ділянкою
для
сільськогосподарських потреб відповідно до положень римського
приватного права було відчужуваним. У разі відчуження емфітевзису
власнику надавалося переважне серед інших осіб право на його
придбання за оголошеною ціною та на інших рівних умовах.
Відносини, що виникали на підставі емфітевзису, мали абсолютний
характер. Отже, і емфітевту надавався абсолютний захист його прав не
лише стосовно третіх осіб, а й самого власника земельної ділянки.
Емфітевзис припинявся у зв’язку з його продажем, даруванням,
відчуженням в інший спосіб, а також у разі смерті емфітевта (за
неможливості правонаступництва).
Суперфіцій (лат. superficies – наземна частина будівлі, те, що
міцно пов’язане із землею) – це право землекористувача (суперфіціарія) використовувати чужу земельну ділянку для спорудження
житлових та інших будівель.
Право користування чужою земельною ділянкою для забудови
могло мати безстроковий характер або обмежувалося певним
терміном. В останньому випадку строк його здійснення підлягав
установленню в договорі або заповіті.
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Суб’єктами відносин із надання права землекористування для
забудови могли бути власник земельної ділянки та будь-яка фізична
особа, яка мала право здійснення будівництва відповідних споруд
(суперфіціарій).
Підставами для виникнення суперфіцію могли бути договір або
заповіт. При встановленні суперфіцію на підставі договору сторони
мали право самостійно визначати його предмет та інші умови,
керуючись загальними засадами договірного права. При виникненні
суперфіцію на підставі заповіту основні права та обов’язки власника і
землекористувача визначалися відповідно до вираженої належним
чином останньої волі заповідача. Однак це не виключало можливості
подальшої корекції умов надання земельної ділянки під забудову
шляхом домовленості між спадкоємцем, який успадкував земельну
ділянку і став її власником, і землекористувачем.
Власник земельної ділянки міг за домовленістю із суперфіціарієм
отримувати відповідну частку від доходів останнього, набутих ним у
результаті здійснення експлуатації певних об’єктів (наприклад,
швейної майстерні), розташованих на переданій земельній ділянці. За
умови переходу права власності на передану під забудову земельну
ділянку до іншої особи обсяг наданих суперфіціарію прав на неї, за
загальним правилом, залишався незмінним. Утім це не перешкоджало
новому власнику і землекористувачу в будь-який момент вносити
відповідні зміни в договір, положення якого встановлювали вказане
право землекористування для забудови в межах населеного пункту.
Обов’язки суперфіціарія полягали у використанні земельної
ділянки відповідно до її цільового призначення, внесенні плати за
користування земельною ділянкою, а також інших обов’язкових
платежів, встановлених законом (наприклад, земельного податку). У
його обов’язки входило також забезпечення будівництва і утримання
будівель і споруд на чужій земельній ділянці після його завершення. Із
закінченням строку землекористування він був зобов’язаний
повернути земельну ділянку власнику в належному стані, здійснивши
за власний рахунок знесення споруди (будівлі). За загальним
правилом, право власності на об’єкт нерухомості було безстроковим,
утім це не означало неможливості його припинення в майбутньому у
зв’язку із знесенням будівлі або споруди. Суперфіціарію належало
також право відчужувати і заповідати право використання земельної
ділянки, що була передана йому під забудову в межах певного
населеного пункту.
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Право користування чужою земельною ділянкою для забудови
припинялося в разі поєднання в одній особі власника земельної
ділянки і суперфіціарія. Така ситуація виникала, наприклад, у
спадкових відносинах. Аналогічні наслідки наставали із закінченням
строку
права
землекористування
для
забудови,
відмови
землекористувача від права користування земельною ділянкою, а
також у разі невикористання земельної ділянки для забудови протягом
певного строку (3-х років). В останньому випадку спрацьовувала
цілком логічна презумпція, що це право втратило для суперфіціарія
актуальність.
Одним із різновидів прав на чужі речі було заставне право, що
почало формуватися у ранній республіканський період для
забезпечення виконання зобов'язань. У римському праві відсутній
єдиний термін для визначення застави, оскільки у певні історичні
періоди існували різні її форми.
Заставне право – це речове право на чужу річ, яке слугує
забезпеченню зобов’язальної вимоги і дає кредитору можливість
продати цю річ та одержати задоволення своїх вимог. Застава від
самого початку її виникнення полягала у визначенні серед належного
боржнику майна відповідної речі (кількох речей), за рахунок якої
(яких) при невиконанні або неналежному виконанні зобов’язання
боржником відшкодовувалися завдані кредитору збитки. Застава була
сконструйована як абсолютне право, тому навіть при набутті права
власності на речі, що були предметом застави, іншою особою заставні
відносини з приводу цього не припинялися. Абсолютний характер
заставного права визначав можливість кредитора витребувати і
звернути стягнення на заставлену річ, незалежно від того, у кого саме
і на якій правовій підставі вона в цей момент перебуває.
Основною метою встановлення заставних відносин римські юристи
вважали забезпечення належного виконання іншого (основного)
зобов’язання. Виходячи з цього, право застави було похідним,
залежним від основного зобов’язання, для забезпечення належного
виконання якого воно встановлювалося. Найбільш суттєва перевага
заставного забезпечення виконання зобов’язання полягала у праві
заставного кредитора задовольнити свої вимоги за рахунок
заставленого майна переважно перед іншими кредиторами. Саме це
дало змогу широко використовувати право застави як одного із
найбільш поширених і ефективних засобів забезпечення належного
виконання зобов’язань.
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У римському приватному праві існували три основні форми
встановлення заставно-договірних відносин – фідуція (лат. fiducia –
вірність своєму слову), пігнус (лат. pignus – застава), а також іпотека
(грец. ύπoθήχη).
Найдавнішим різновидом договорів застави слід визнати фідуцію.
Її виникнення первісно ґрунтувалося на відносинах позики (nexum) й
інших боргових зобов’язань. З метою надання гарантій виконання
своїх боргових зобов’язань боржник шляхом манципації (mancipatio)
або уступки права (in iure cessio) передавав право власності на
належну йому річ іншій особі – кредитору. Тому фідуція
характеризувалася невигідним становищем боржника, який у разі
невиконання або неналежного виконання свого зобов’язання міг
втратити право власності на заставлене майно. Адже лише за умови
належного виконання боржником зобов’язання кредитор був
зобов’язаний так би мовити «повернути» право власності на предмет
застави боржнику. Ця домовленість мала характер пакту (pactum), а
тому її невиконання з боку кредитора не забезпечувалося позовним
захистом і цілком залежало від чесності й порядності останнього.
Саме тому цей договір мав довірчий, фідуціарний характер. Кредитор
завжди був у більш привілейованому становищі й міг обирати
вигідніший для себе варіант поведінки: вимагати виконання
забезпеченого заставою зобов’язання чи утримувати і надалі в себе
предмет застави, на який він мав титульне право власності. У тих
випадках, коли передане за таким договором майно значно
переважало за вартістю і цінністю предмет основного боргу, належне
виконання боржником забезпеченого заставою зобов’язання взагалі
було невигідним кредитору.
Для блокування можливих зловживань із боку заставного
кредитора згодом у практику заставних відносин був уведений
особливий фідуціарний позов (actio fiduciae). Такий позов міг подати
боржник, який мав можливість виконати свій обов’язок за
забезпеченим заставою зобов’язанням, але кредитор перешкоджав
йому в цьому, маючи неправомірний намір залишити предмет застави
в себе. У цьому разі боржник мав право виконати свій обов’язок перед
кредитором і вимагати в нього примусового повернення предмета
застави або відшкодування завданих збитків, якщо кредитор не
погоджувався на це або не мав такої можливості (наприклад, якщо він
встиг до розгляду позову продати предмет застави). Однак право такої
вимоги боржника мало не абсолютний, а відносний характер і
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стосувалося лише правовідносин, що виникали між ним і кредитором.
Тому в разі, якщо недобросовісний кредитор передавав право
власності на предмет застави іншій особі, боржник не мав права
пред’явити до неї позов про витребування речі. Утім такий позов міг
пред’явити до кредитора лише боржник, який виконав зобов’язання
належним чином або мав таку можливість (при перешкоджанні цьому
з боку кредитора). Боржник, який прострочив виконання взятих на
себе зобов’язань, втрачав право на пред’явлення вказаного позову. У
цих випадках предмет застави залишався у власності кредитора.
Ураховуючи недоліки фідуції, згодом виникла потреба конструювання
більш виважених правових засобів забезпечення прав як кредиторів,
так і боржників у заставних правовідносинах. Правового значення
одного із різновидів таких договорів набув так званий пігнус (pignus).
Предметом пігнусу могли бути як рухомі (res mobiles), так і
нерухомі речі (res immobiles). На підставі укладення пігнусу в разі
невиконання заставодавцем (боржником) забезпеченого заставою
зобов’язання заставодержатель (кредитор) мав право продати предмет
застави, з отриманих коштів погасити борг, а решту грошей повернути
боржнику. Основна позитивна відмінність пігнусу від фідуції
полягала в тому, що його укладення мало наслідком передачу речі не
у власність, а лише у володіння (ius possidendi) кредитора, який мав
лише право продати її (ius distractionis) з метою погасити борг, а не
залишити собі. Умови пігнусу давали кредиторові можливість
утримувати у своєму володінні предмет застави до моменту, доки
боржник не виконає забезпечене заставою зобов’язання. У разі його
невиконання предмет застави підлягав реалізації. На підставі договору
про пігнус кредитор брав на себе зобов’язання належним чином
зберігати предмет застави, не користуватися ним, повернути його за
умови належного виконання забезпеченого заставою зобов’язання, а
також повернути різницю між вартістю предмета застави і сумою
боргу в разі його продажу. Виконання окремих умов договору про
пігнус забезпечувалося низкою позовів, пред’явлення яких було
можливим як із боку кредитора, так і з боку боржника. Притаманні
пігнусу недоліки (зокрема, повна залежність повернення заставленого
майна боржнику від порядності кредитора) обумовили конструювання
ще більш прогресивного засобу оформлення заставних відносин –
іпотеки.
Іпотека виникла як окремий вид заставних договорів. Сутність
іпотеки полягала в тому, що боржник зберігав не лише право
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власності на річ, а й володіння нею. Інакше кажучи, предмет застави
не передавався заставодержателю (кредитору за основним
зобов’язанням). Це було дуже вигідно для боржника, який міг
обробляти землю, яка була найпоширенішим предметом іпотечних
відносин. Боржник не втрачав надію своєчасно виконати свої
зобов’язання на користь кредитора і залишити собі предмет іпотеки.
Спочатку іпотека виникала на підставі простої усної домовленості між
боржником і кредитором, а згодом набула письмової форми.
Документи, в яких знаходила правове закріплення домовленість про
іпотеку, могли бути і офіційного, і приватного характеру. Для
чинності останніх вони мали бути засвідчені не менш ніж трьома
свідками. Окрім договірних іпотек, римському приватному праву були
відомі іпотечні відносини, які виникали на підставі закону. Це іпотеки,
що вводилися за вказівками римських імператорів; іпотеки інвесторів
на предмет інвестицій; іпотеки на майно боржників, що мали
податкову заборгованість; іпотеки підопічного на майно опікуна або
піклувальника тощо.
Предметом іпотеки могли бути як окремі рухомі або нерухомі речі,
так і майнові комплекси, а також все належне певній особі майно.
Спеціальними, або особливими, іпотеками визнавалися застави чітко
визначених окремих речей або відповідної частини майна боржника.
Генеральними вважалися іпотеки, предмет яких становило все
належне боржнику рухоме і нерухоме майно.
Основна перевага іпотеки порівняно з іншими видами відомих
римському приватному праву заставних договорів полягала в
можливості встановлення кількох іпотек на єдиний її предмет. Таким
чином, одне і те саме майно могло забезпечувати належне виконання
кількох зобов’язань, що було вигідно як боржникам, так і кредиторам.
Для вказаних іпотечних відносин із множинністю осіб із боку
кредиторів встановлювалася черговість задоволення їх вимог.
Спочатку вона полягала в переважному праві звернути стягнення на
предмет застави з боку тих кредиторів, іпотечні відносини з якими
виникли раніше. Відповідно кожен із наступних іпотечних кредиторів
мав бути повідомлений про попередні іпотеки і чітко усвідомлювати
свою черговість у задоволенні наявних боргових вимог.
Згодом, у післякласичний період, іпотеки розрізнялися за рангом.
Найвищий ранг (або найвищу іпотечну силу) мали іпотеки,
встановлені римськими імператорами, фіскальні іпотеки на майно
боржника та деякі інші законні іпотеки. Серед договірних іпотек
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більш високий ранг мали ті, що були встановлені шляхом публічного
оформлення документів, нижчий займали іпотеки, оформлені у
вигляді приватних документів при свідках, і найнижчий – іпотеки,
складені за простою домовленістю між боржником і кредитором.
Права іпотечних кредиторів на випадок порушення захищалися
інтердиктами і позовами. Іпотечні боржники також мали юридично
забезпечені можливості протистояння невиправданим діям з боку
іпотечних кредиторів шляхом висування заперечень.
У зв’язку з тим, що іпотека мала характер акцесорного права, вона,
як правило, припинялася з моменту належного виконання
забезпеченого іпотечним майном основного зобов’язання. Підставами
припинення іпотечних відносин визнавалися також випадкова
загибель предмета іпотеки, відмова іпотечного кредитора від
належних йому прав на заставлене майно тощо.
Питання для самостійного опрацювання
1. Поняття та види прав на чужі речі.
2. Сервітут (право обмеженого користування чужим майном).
3. Емфітевзис (право користування чужою земельною ділянкою
сільськогосподарського призначення).
4. Суперфіцій (право користування чужою земельною ділянкою для
забудови в межах населеного пункту).
5. Заставне право.
Глосарій: емфітевзис (emphyteusis), заставне право, земельні сервітути
(servitutes praediorum), іпотека, особистий сервітут (servitutis
personarum), пігнус (pignus), права на чужі речі (iure in re aliena), право
користування чужим житлом для проживання (habitatio), право
користування чужою робочою силою (рабами) або тваринами
(худобою) (operae servorum vel animalium), приватні сервітути,
публічні сервітути, сервітут (servitutis), суперфіцій (superficies), узус
(usus), узуфрукт (ususfructus), фідуція (fiducia).
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Чому обмежені права на чужі речі (iure in re aliena) відносять до
речового права? Назвіть їх сутнісні риси.
1.2. Вкажіть основні види прав на чужі речі, які знало римське
приватне право.
1.3. Дайте взначення поняття «сервітут». Які способи встановлення та
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припинення сервітутних прав були вироблені римським правом?
1.4. Сервітути яких видів існували в Стародавньому Римі? У чому
полягає відмінність між земельними та особистими сервітутами?
1.5. Які види особистих сервітутів набули поширення в
Стародавньому Римі? У чому полягає відмінність між узуфруктом та
узусом?
1.6. Охарактеризуйте емфітевзис (право користування чужою
земельною ділянкою сільськогосподарського призначення).
1.7. Дайте правову характеристику суперфіція (права користування
чужою земельною ділянкою для забудови в межах населеного
пункту).
1.8. Дайте взначення поняття «заставне право». Які види застави знало
римське право?
1.9. У чому полягають спільні і відмінні риси фідуції та пігнуса?
1.10. Дайте правову характеристику іпотеки за римським правом.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Скласти порівняльну таблицю «Сутнісні риси різновидів речових
прав на чуже майно»
5. Розв’язати тести:
5.1. Найдавнішим правом на чужі речі в Стародавньому Римі був:
а) сервітут;
б) емфітевзис;
в) суперфіцій;
г) заклад (право застави).
5.2. Назвіть умови встановлення права обмеженого користування
чужим майном:
а) здійснення цього права було необхідним для управомоченої особи;
б) встановлення цього права не суперечило закону;
в) встановленням цього права не порушувалися права та законні
інтереси власника речі або інших осіб;
г) всі відповіді є правильними.
5.3. Зміст прав на чуже майно (сервітуту, емфітевзису, суперфіцію)
становили правомочності, які мали:
а) зобов’язальний характер;
б) речовий характер;
в) державно-владний характер;
г) всі відповіді є правильними.
5.4. Права на чужі речі становили зміст:
а) відносних правовідносин;
122

б) абсолютних правовідносин;
в) публічних правовідносин;
г) всі відповіді є неправильними.
5.5. Право обмеженого користування чужою річчю, яке
встановлювалося або для створення певних вигод при експлуатації
окремої земельної ділянки, або на користь певної особи:
а) сервітут;
б) емфітевзис;
в) суперфіцій;
г) право застави.
5.6. Сервітутні права в Стародавньому Римі первісно виникли із
правовідносин:
а) особистих немайнових;
б) земельних;
в) трудових;
г) фінансових.
5.7. Назвіть види земельних сервітутів, які існували в Стародавньому
Римі:
а) право проходу через чужу ділянку (iter);
б) право проходу і прогону худоби через чужу ділянку (actus);
в) право провести воду з ділянки сусіда на свою землю (aquaeductus);
г) всі відповіді є правильними.
5.8. Підставою для виникнення сервітуту в Стародавньому Римі був:
а) закон;
б) договір;
в) заповіт;
г) всі відповіді є правильними.
5.9. У разі поєднання в одній особі власника обтяженого сервітутом
майна й особи, в інтересах якої він був установлений, сервітутне
право:
а) об’єднувалося з правом власності;
б) переходило до Римської держави;
в) припинялося;
г) всі відповіді є неправильними.
5.10. У разі смерті особи, на користь якої було встановлено особистий
сервітут, сервітутне право за загальним правилом:
а) припинялося;
б) успадковувалося;
в) переходило до Римської держави;
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г) трансформувалося в право володіння.
Джерела і література: 4-13, 34, 36, 46.
***
Тема 10. Загальні положення про зобов’язання
Сфера застосування зобов'язань у господарському обігу будь-якого
суспільства є досить широкою. Це повною мірою стосується
Стародавнього Риму. Наприкінці ІІІ ст. до н. е. у джерелах римського
права з’явився термін obligatio, яким позначалося зобов’язання.
Зазначалося, що «зобов'язання є правовими кайданами, що
примушують нас щось виконати відповідно до законів нашої
держави» (Д. 1.3.13).
У найдавніші часи слова «кайдани» і «зв’язаність» щодо
зобов’язання розумілися буквально. За Законами ХІІ таблиць на
особу, яка не виконала зобов’язання, надівалися колодки чи кайдани
вагою не менше 15 фунтів. Боржник, який своєчасно не сплатив борг,
міг також бути захоплений кредитором, а потім проданий у рабство
або вбитий. З часом кайдани із фізичних перетворилися на юридичні:
зв’язаність почала виражатися в майновій відповідальності боржника
за зобов’язанням.
Зобов’язання – правове відношення, за яким одна сторона
(кредитор) має право вимагати від іншої сторони (боржника) вчинити
певну дію або втримуватися від дії.
Відносинам між суб’єктами зобов’язання не притаманні такі
ознаки, як підпорядкованість та субординація. Як суб’єкти
приватноправових відносин вони є рівними у праві, партнерстві та в
судовому захисті.
Незважаючи на те, що в джерелах римського права не міститься
прямого розмежування прав на речові та зобов’язальні, можна
вважати, що такий розподіл майнових прав все ж таки існував у
римському приватному праві, яке являло собою систему позовів.
Останні поділялися на дві основні групи: речові (actio in rem) та
особисті (аctio in personam). Особистий позов по суті був позовом із
зобов’язання, тому що захищав право від порушення конкретним
суб’єктом, з яким позивач перебував у особистих відносинах.
Основна відмінність речового та зобов’язального права полягає в їх
об’єкті. Так, об’єкт речового права – завжди річ, зобов’язального
права – дії, право вимоги здійснювати певні дії. Крім того,
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характерною особливістю прав, які виникають із зобов’язань, є той
факт, що їх носій не в змозі задовольнити свій інтерес власними
силами, а лише через дії іншого суб’єкта – саме того, хто виявляється
щодо нього зобов’язаним. Право, що виникає із зобов’язання, як і саме
зобов’язання, завжди має тимчасовий характер, тобто встановлюється
на певний строк. При цьому управомочена особа заінтересована у
припиненні зобов’язання шляхом його виконання зобов’язаним
суб’єктом. Захист зобов’язального права має відносний характер.
До найдавніших видів зобов’язань належить nexum, тобто
правовідношення, яке опосередковує особисте підпорядкування
неплатоспроможного боржника кредитору щодо його обов’язку
відпрацювати борг. З часом з’явилися інші види зобов’язань, які
можна класифікувати за різними юридичними критеріями.
Основним був розподіл зобов’язань залежно від характеру їх
визнання правовою системою та характеру правових засобів захисту
управомоченою особою своїх прав із зобов’язання. За цим критерієм
вирізнялися цивільні (civiles), преторські (honorariae) та натуральні
(naturales) зобов’язання. Цивільними вважалися зобов’язання, що були
узаконені правом (Законами ХІІ таблиць та наступними законами). У
цих зобов’язаннях головним був обов’язок боржника (oportere). У разі
порушення цих зобов’язань кредитор мав право на позовний захист
своїх прав, вимагаючи від боржника виконання його обов’язку. Отже,
виконання цивільних зобов’язань забезпечувалося державним
примусом. Саме цивільні зобов’язання вважалися повноцінними
зобов’язаннями в римському праві. Преторські зобов’язання
з’явилися як такі, що не були визнані цивільним правом (ius civile), а
отже й були позбавлені позовного захисту. Захист цих зобов’язань
надавався претором, що, однак, не призводило до їх легалізації.
Особливе місце в цій класифікації належало натуральним
зобов’язанням, які не користувалися ні позовними, ні преторськими,
ні іншими засобами захисту, але мали юридичне значення, тобто
вважалися такими, що існують. Виконання боржником свого
обов’язку за натуральним зобов’язанням завжди вважалося належним
виконанням. При цьому не мало значення, з яких причин боржник
здійснив виконання: за доброю совістю або у зв’язку із незнанням про
відсутність у кредитора права на позов.
До натуральних зобов’язань належали: 1) зобов’язання рабів, що
виникали не з правопорушень (ex delicto); 2) зобов’язання між pater
familias та підвладними йому особами, а також взаємні зобов’язання
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осіб, які перебувають під однією владою; 3) зобов’язання осіб, що
перебувають під опікою, та зобов’язання осіб, оголошених
марнотратниками, укладені без участі опікуна чи піклувальника;
4) зобов’язання позики підвладних дітей; 5) зобов’язання, в яких
утрата права позову викликана спливом позовної давності тощо.
Залежно від предмета зобов’язання розрізняли подільні (obligatio
dividue) та неподільні (obligatio individue) зобов’язання. Предмет
подільних зобов’язань може бути поділений без завдання шкоди його
цінності. Такі зобов’язання виникали, наприклад, з приводу грошей
або речей, визначених родовими ознаками (genera). Благо, що було
предметом неподільного зобов’язання, не можна поділити на частки, а
отже, таке зобов’язання не підлягало виконанню частинами (per
partes). Прикладами неподільних зобов’язань є ті, що спрямовані на
передачу індивідуально визначеної речі (species), сервітуту (servitutis).
Неподільним є зобов’язання побудувати будинок. Практичне значення
цієї класифікації полягає в тому, що при множинності осіб у
неподільному зобов’язанні боржники або кредитори вважаються
солідарними. Подільні зобов’язання із множинністю осіб, як правило,
є частковими.
Особливу категорію становили альтернативні зобов’язання.
Альтернативним називається зобов’язання, в якому боржник
зобов’язаний вчинити одну з двох (або декількох) дій. Схожим з
альтернативним є факультативне зобов’язання (facultas solutionis).
Однак за цим зобов’язанням боржнику надавалося не право вибору, а
право заміни предмета виконання. Така заміна дозволялася тільки в
разі неможливості надання основного предмета зобов’язання.
Зобов'язання, в яких кредитор має лише право, а боржник лише
обов'язок, дістали назву односторонніх, оскільки одна сторона має
тільки права, а друга – несе тільки обов'язки. Зобов'язання, де кожна із
сторін має певні права і несе відповідні обов'язки, називають
двосторонніми.
Суб’єктами зобов’язальних відносин завжди є конкретно визначені
особи, які називаються сторонами зобов’язання.
У зобов’язанні сторона, яка має право вимоги, називається
кредитором (лат. credo – вірю), а сторона, на якій лежить обов’язок
виконати вимогу кредитора (борг), – боржником (debitor).
Як правило, кожна із сторін зобов’язання представлена однією
особою, але кількість кредиторів та (або) боржників може бути й
більшою. Наприклад, якщо неподільна річ (res indivisibiles) у процесі
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спадкування переходить у спільну власність (communion) двох осіб, то
всі договори щодо цієї речі укладаються ними спільно.
За наявності декількох осіб хоча б на одній із сторін у зобов’язанні
говорять про множинність осіб у зобов’язанні. Множинність осіб
може існувати на стороні кредитора (активна множинність), на
стороні боржника (пасивна множинність), на обох сторонах (змішана
множинність). Залежно від розподілу прав чи обов’язків відповідно
між співкредиторами або співборжниками розрізняють часткові та
солідарні зобов’язання.
Частковим вважається зобов’язання, в якому кредитори (за
активної множинності) мають право вимоги до боржника лише у своїй
частці, а боржники (за пасивної множинності) зобов’язані виконати
тільки певну частину обов’язку. Часткові зобов’язання мають місце в
разі подільності предмета зобов’язання (res divisibiles). Зобов’язання із
множинністю осіб вважається частковим, якщо інше не встановлено
законом або договором.
У солідарному зобов’язанні кожний із кредиторів має право
вимагати від боржника виконання обов’язку в повному обсязі, а
кожний із боржників зобов’язаний перед кредитором виконати
обов’язок повністю. При цьому пред’явлення позову до одного
(співборжника) не звільняє від відповідальності іншого (D. 9. 4. 5).
У змішаному солідарному зобов’язанні поєднуються множинність
із боку кредиторів та множинність із боку боржників із дотриманням
принципу солідарного виконання.
Римському праву була відома солідарність двох видів:
1) солідарність у власному (вузькому) розумінні цього слова; 2)
кореальність. Критерієм розмежування цих видів солідарних
зобов’язань вважається підстава їх встановлення. Солідарне
зобов’язання у вузькому розумінні виникало всупереч волі його
учасників на підставі спеціальної постанови закону. Таке зобов’язання
встановлюється, наприклад, у разі вчинення декількома особами
майнового злочину. Підставою виникнення кореального зобов’язання,
як правило, був правочин, тобто цей вид солідарного зобов’язання
встановлювався за волею його учасників. Кореальне зобов’язання
переважно укладалося у формі стипуляції (stipulatio).
Незважаючи на майновий характер зобов’язання, тривалий час у
римському праві воно розглядалося як особистий зв’язок між
конкретно визначеними особами (сторонами). Виходячи з цього,
суб’єкти могли вступати у зобов’язальні відносини лише особисто, а
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не через представника. Крім того, впродовж існування зобов’язання
суб’єктний склад його сторін не міг змінюватися. Останнє означало,
що кредитор та боржник не могли передати відповідно свої право
вимоги чи обов’язок іншим особам.
Згодом розвиток товарообігу та територіальне розширення
Римської держави призвели до пом’якшення правила про абсолютну
непередаваність прав та обов’язків сторін за зобов’язанням. Законом
були врегульовані випадки та порядок заміни осіб у зобов’язанні.
Найдавнішою підставою заміни осіб у зобов’язанні було
універсальне правонаступництво в результаті спадкування. У зв’язку
з тим, що майно, яке належало на праві власності pater familias,
фактично задовольняло потреби всієї сім’ї, то в разі смерті глави сім’ї
(pater familias) його права та обов’язки переходили до підвладних
членів сім’ї разом із правом власності. Поступово в римському праві
з’являються й інші конструкції, що дозволяли обминути правило про
абсолютну неможливість заміни сторін у зобов’язанні.
Для заміни кредитора у зобов’язанні у Давньому Римі
використовували такий інститут, як новація (лат. novatio – оновлення
зобов’язання). Сутність новації полягала в тому, що в результаті
встановлення нового тотожного за змістом зобов’язання між
боржником і третьою особою припинялося існуюче зобов’язання між
тим самим боржником і кредитором. Таким чином, для здійснення
передачі права вимоги кредитором іншій особі необхідною була і
згода боржника. Крім того, якщо виконання первісного зобов’язання
забезпечувалося порукою чи заставою, то для нового зобов’язання
необхідно було знов укладати відповідно договір поруки чи застави.
Безперечно, це ускладнювало процес уступки права вимоги за
зобов’язанням.
Пряма уступка права вимоги називалася цесією (сessio). Для
здійснення заміни кредитора шляхом цесії використовувався інститут
процесуального
представництва.
У
формулярному
процесі
дозволялося ведення справи не лише безпосередньо позивачем або
відповідачем, а й їх представниками. Кредитор, який доручав
представляти свої інтереси в суді іншій особі, робив застереження, що
цей представник може залишити собі все, що буде стягнуто за
позовом. Процесуальний представник заявляв позов від власного
імені, нібито саме він і є кредитором. Отже, у разі задоволення
позовних вимог саме представник отримував присуджене судом.
Кредитор, який уступав своє право вимоги за зобов’язанням,
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називався цедентом, а процесуальний представник, до якого
переходило це право, – цесіонарієм. За допомогою цієї обхідної форми
досягався необхідний результат, а саме – право вимоги первісного
кредитора переходило до іншої особи.
У разі заміни особи боржника у зобов’язанні мало місце
переведення боргу на іншого суб’єкта. Як правило, особа боржника
має суттєве значення для кредитора, що може обумовлюватися
професійними навичками, платоспроможністю, високим статусом або
іншими його якостями. У зв’язку з цим заміна боржника у
зобов’язанні завжди вимагала отримання попередньої згоди на це
кредитора. Переведення боргу здійснювалося шляхом новації або
процесуального представництва.
Підставами виникнення (зміни, припинення) зобов’язання є
певні юридичні факти. Юридичний факт – це явище (життєва
обставина), з якою норма права пов’язує настання певних правових
наслідків (виникнення, зміну чи припинення прав та обов’язків
учасників цих відносин). Отже, юридичний факт характеризується
двома моментами: матеріальним (наявність певного конкретного
явища) і юридичним (наявність норми, що пов’язує з настанням цього
явища певні правові наслідки).
За вольовою ознакою юридичні факти прийнято поділяти на події,
що настають незалежно від волі та бажання людей (народження
дитини, стихійне явище тощо), та дії, що породжують, змінюють чи
припиняють правовідносин на основі волевиявлення людей
(правочини, у тому числі договори). У свою чергу, дії можуть бути як
правомірні (ті, що здійснюються відповідно до вимог закону), так і
неправомірні (ті, що порушують закон). Для виникнення (зміни,
припинення) окремих прав і обов’язків мають бути наявними декілька
юридичних фактів (юридичний склад).
Зобов’язальні відносини можуть виникати на підставі
різноманітних юридичних фактів. У архаїчному цивільному праві (ius
civilе), яке ще не знало єдиного поняття зобов’язання (obligatio),
визначалися лише окремі види зобов’язальних відносин без
установлення підстав їх виникнення. Лише згодом юриспруденція
почала на систематичній основі розробляти вчення про джерела
(підстави) зобов’язання.
Як результат цього розвитку в Інституціях Юстиніана було
закріплено чотири групи підстав виникнення зобов’язання, а саме:
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1) контракти (ex contractu); 2) делікти (ex delicto); 3) квазіконтракти
(quasi ex contractu); 4) квазіделікти (quasi ex delicto) (I. 3. 13. 2).
Контракт (ex contractu) – це договір (домовленість сторін), що
врегульований цивільним правом (ius civilе) та забезпечений позовним
захистом.
Делікт (delictum) – це протиправна дія, внаслідок якої завдається
шкода, не пов’язана з невиконанням правопорушником належного з
нього зобов’язання.
Квазіконтракт (quasi ex contractu) – це зобов’язання, яке виникає
на підставі події або дії однієї зі сторін і має спільні риси з певними
договорами (контрактами).
Квазіделікт (quasi ex delicto) – це протиправна дія, внаслідок якої
завдається шкода, що не пов’язана з невиконанням правопорушником
належного з нього зобов’язання, але не визнана цивільним правом (іus
civilе) як делікт.
Зміст зобов’язання становлять права та обов’язки його сторін.
Одна сторона (кредитор) має право вимоги, а інша сторона (боржник)
відповідно до цього права несе обов’язок по виконанню цієї вимоги
(борг). Отже, до змісту зобов’язання входять дії боржника, які мають
різноманітний характер. Римські юристи поділяли їх на три групи і
визначали як: 1) дати (dare), тобто передати право власності або
встановити певне речове право; 2) зробити (facere), тобто вчинити
певну дію або утриматися від вчинення дії; 3) надати (praestare),
тобто надати певну послугу, взяти відповідальність за іншу особу.
У найдавніші часи обов’язки боржника могли не мати майнової
вигоди для кредитора, наприклад, обов’язок укласти шлюб. Майновий
характер змісту зобов’язання стає нормою із затвердженням
формулярного судового процесу (per formulas). Отже, з цього часу всі
дії боржника мали майновий характер. Практично не були поширені
зобов’язання по виконанню робіт. Це було обумовлено тим, що, поперше, потреби у виконанні робіт задовольнялися працею рабів, і, подруге, для вільної людини зобов’язатися працювати для іншого
визнавалося негідною справою.
Предметом зобов’язання є той об’єкт (матеріальне благо), на який
спрямоване (поширюється) зобов’язання.
В Інституціях Юстиніана обов’язок боржника визначається єдиним
терміном solvere, який із латинської перекладається як розв’язати,
сплатити чи виконати.
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У найдавніші часі виконання (solutio) зобов’язання означало, що
боржник розв’язувався у власному розумінні цього слова (звільнявся
від мотузок або пут). Пізніше змістовне наповнення терміна solutio
змінилося. Виконання (solutio) зобов’язання – це вчинення
боржником певної дії (передача речі, сплата грошей, виконання
роботи, надання послуги), що становить зміст зобов’язання.
У римському праві було закріплено правило, що тільки належне
виконання зобов’язання призводило до припинення правового зв’язку
між кредитором і боржником. У класичному періоді були вироблені
певні критерії, яким мало відповідати виконання зобов’язання, щоб
вважатися належним.
По-перше, виконання зобов’язання мало здійснюватися належною
особою. У період, коли зобов’язання мало суто особистий характер,
таким належним виконавцем вважався тільки сам боржник. З часом,
коли правило щодо особистого характеру зобов’язальних відносин
було скасовано, виконання зобов’язання боржником вимагалося лише
в тих випадках, коли його особисті якості мали істотне значення для
кредитора (in faciendo). Наприклад, зобов’язання написати портрет
художником. Усі інші зобов’язання могли виконуватися не лише
боржником, а і третьою особою.
По-друге, зобов’язання мало виконуватися на користь належної
особи, яка здатна прийняти це виконання. Такою особою був
кредитор, а також його законний представник або третя особа, указана
в самому договорі.
По-третє, виконання зобов’язання має здійснюватися відповідно до
його змісту (тобто, належним чином). Це означало, що в разі
відсутності домовленості сторін зобов’язання про інше боржник не
міг змінювати предмет зобов’язання (наприклад, замість певної речі
сплачувати кредитору її вартість) та спосіб його виконання
(наприклад, повертати борг частинами).
По-четверте, у разі, якщо сторони зобов’язання територіально
перебували в різних місцях, виконання зобов’язання мало відбуватися
в належному місці. Найчастіше місце, де мало бути виконано
зобов’язання, вказувалося в договорі. Сторони зобов’язання могли
визначити, крім основного, ще й альтернативне місце виконання. У
цьому разі право вибору місця виконання належало боржнику. Місцем
виконання зобов’язання щодо нерухомого майна визнавалося місце
його знаходження. Якщо ж місце виконання зобов’язання не
обумовлювалося сторонами, то припускалося, що місцем виконання є
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місце, де можна пред’явити позов із цього зобов’язання, тобто місце
проживання боржника. Крім цього, будь-який позов міг бути,
незалежно від громадянства або місця проживання, пред’явлений у
Римі (D. 50. 1. 33).
По-п’яте, зобов’язання мало бути виконане у строк, передбачений у
договорі, або у строк, що випливає із суті (характеру) зобов’язання
(тобто, в належний строк). Якщо ж ані за змістом, ані за характером
договору неможливо встановити строк його виконання, то боржник
зобов’язаний виконати свій обов’язок на першу вимогу кредитора.
Дострокове виконання зобов’язання допускалося тільки у випадках,
коли це не порушувало інтересів кредитора. Строк виконання
недоговірних зобов’язань встановлювався законом.
Невиконання зобов’язання у встановлений строк призводило до
такого його порушення, як прострочення виконання. При цьому
прострочення могло мати місце як з боку боржника, так і з боку
кредитора.
Кредитор завжди заінтересований у тому, щоб зобов'язання було
виконано реально та у встановлений строк. Римському праву були
відомі такі способи забезпечення виконання зобов’язання: порука
(adpromissio); завдаток (arra); неустойка (stipulatio poenae); застава
(fiducia; pignus; hypotheca).
Порука (adpromissio) – це договір, за яким третя особа (поручитель)
з метою забезпечення виконання зобов’язання бере на себе
відповідальність перед кредитором за виконання зобов’язання
боржника. Порука здійснювалася у формі стипуляції (stipulatio).
Завдаток (arra) – це грошова сума або інша цінна річ, яку одна
сторона (боржник) передає іншій стороні (кредитору) в момент
укладення договору. У класичному періоді завдаток виконував
посвідчувальну функцію, тобто був доказом укладення між сторонами
основного договору. За загальним правилом, при невиконанні
основного договору завдаток повертався боржнику. Тільки в епоху
Юстиніана завдаток виконує свою штрафну функцію. Хоча завдатком
могло забезпечуватися виконання зобов’язань, що виникали з різних
видів договорів, найбільшого поширення він набув при укладенні
договору купівлі-продажу та найму.
Неустойка (stipulatio poenae) – це грошова сума, визначена в
договорі, яку боржник зобов’язувався виплатити кредитору в разі
невиконання або неналежного виконання основного зобов’язання.
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Зобов’язання про неустойку здійснювалося у формі стипуляції
(stipulatio).
Застава – це спосіб забезпечення виконання зобов’язання, за яким
встановлюється речове право заставодержателя на предмет застави. У
разі невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою, кредитор
(заставодержатель) мав право задовольнити свої вимоги за рахунок
речі – предмета застави. Порядок звернення стягнення на предмет
застави залежав від її форми. Римському праву були відомі такі форми
застави: фідуція (fiducia); пігнус або ручний заклад (pignus); іпотека
(hypotheca).
Невиконання або неналежне виконання зобов’язання – це
порушення умов договору або вимог, що пред’являються до належного виконання зобов’язання.
За загальним правилом, у разі невиконання (неналежного
виконання) зобов’язання боржник несе відповідальність перед
кредитором. З джерел римського права вбачається, що у певні
історичні періоди відповідальність боржника була різною. Так, у
найдавніші часи вона мала особистий характер, тобто в разі
невиконання боржником обов’язку до нього застосовувалися заходи
впливу, спрямовані безпосередньо на його особистість (продаж у
рабство, позбавлення життя тощо). Ці заходи застосовувалися саме
кредитором. З часом форми відповідальності пом’якшувалися і
боржник став відповідати за порушення зобов’язання своїм майном. У
класичному та післякласичному періоді майнова відповідальність
практично витіснила особисту.
Римські юристи зазначали, що боржник має відповідати за
невиконання (неналежне виконання) зобов’язання лише в разі, якщо
таким порушенням було завдано шкоди кредиторові. У римському
праві відшкодуванню підлягали тільки прямі збитки, тобто ті, що
перебували в безпосередній близькості до невиконання зобов’язання.
Більш віддаленні – непрямі збитки не відшкодовувалися.
Історичний розвиток інституту відповідальності за невиконання
зобов’язання завершився закріпленням другої обов’язкової умови
відповідальності – вини (culpa) боржника. Вина в римському праві – це
недодержання особою тієї поведінки, яка вимагається правом (D. 19.
2. 25. 7).
Вина у широкому розумінні цього слова розподілялася на дві
форми: умисел (dolus) і необережність (culpa). Умисел (dolus) має
місце, якщо боржник передбачає наслідки своєї дії або бездіяльності
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та бажає їх настання. Відповідальність за умисне невиконання
зобов’язання наставала завжди. Це положення мало імперативний
характер, тобто не могло змінюватися за домовленістю сторін.
Необережність (culpa), або вина у вузькому розумінні цього слова,
має місце, коли боржник не передбачає, але повинен був передбачити
наслідки своєї дії чи бездіяльності. Необережність, у свою чергу,
поділялася на грубу (culpa lata) і легку (culpa levis). При грубій
необережності особа не виявляє елементарної турботи, якої можна
вимагати від будь-кого. Легка необережність була наявною у разі,
якщо особа не виявила тієї міри турботи і обачливості, що притаманні
дбайливому, доброму господарю.
Хоча відповідальність і була загальним наслідком невиконання
(неналежного виконання) зобов’язання, за певних обставин правопорушник міг бути звільнений від неї. Підставами звільнення від
відповідальності римські юристи вважали випадок (casus) і
непереборну силу (vis major). Випадок (casus) – це спеціальний
правовий термін, який вказує на те, що загибель, пошкодження речі
або інша неможливість виконання зобов’язання сталися без вини
боржника. За загальним правилом, за випадок ніхто не відповідає.
Непереборна сила (vis major) – це надзвичайна та невідворотна подія,
якій неможливо протистояти. Як непереборна сила розглядалися
стихійні явища: землетрус, аварія корабля, повінь, напад розбійників.
Непереборна сила звільняла боржника від відповідальності, якщо їй не
передувала винна поведінка боржника.
Припинення зобов’язання – це припинення правового зв’язку між
його учасниками (сторонами). Зобов’язання може припинятися
(погашатися) різними способами. Нормальним, а отже й головним,
способом припинення будь-якого зобов’язання є його належне
виконання. Утім за певних обставин мета, задля якої встановлювалося
зобов’язання, не досягалася. За таких випадків юридичний зв’язок між
кредитором і боржником припинявся в інший спосіб.
У римському праві способи припинення зобов’язання
класифікувалися на ті, що призводять до ефекту на підставі самого
права (ipso iure) та позбавляють кредитора права вимоги, і ті, які
спричиняють ефект унаслідок ексцепції (ope exceptionis), отже, вимога
кредитора зберігається, але може бути спростована позовним
запереченням (exceptio) за бажанням боржника. До першої групи
зокрема належали: виконання, новація, збіг сторін в одній особі тощо.
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До другої групи належить, наприклад, угода про непред’явлення
позову.
У римському праві існували такі способи припинення
зобов’язання.
Новація (лат. novatio – оновлення) – це такий спосіб припинення
зобов’язання, за яким існуюче зобов’язання погашалося шляхом
встановлення замість нього нового зобов’язання. При цьому існуюче
зобов’язання припинялося тільки, якщо нове зобов’язання
встановлювалося саме задля такої мети (animus novandi). Якщо ж
сторони певного зобов’язання укладали між собою новий договір, не
маючи наміру припинити попереднє зобов’язання, то нове
зобов’язання приєднувалося до вже існуючого. Нове зобов’язання не
могло бути тотожним тому, яке воно погашало.
У римському праві існувало два види новації. Перший мав місце
тоді, коли суб’єктний склад сторін нового зобов’язання та того, що
припинялося, був однаковий, а оновлення стосувалося предмета або
інших умов зобов’язання. Другий вид новації, навпаки, залишав зміст
зобов’язання незмінним, однак у ньому замінювалася одна із сторін:
кредитор або боржник. Новація із заміною кредитора називалася
делегацією (delegatio), а із заміною боржника – переведенням боргу
(expromissio).
Шляхом новації могли припинятися будь-які дійсні зобов’язання, у
тому числі й натуральні (naturales). Новація здійснювалася у формі
стипуляції (stipulatio).
Залік (лат. compensatio – вирівнювання, компенсація) – припинення
зобов’язання шляхом зарахування його як зустрічної вимоги.
Вважається, що спершу залік виник як засіб спрощення судового
процесу в ситуаціях, коли його сторони одночасно виступали одна
щодо одної як позивач і відповідач за різними справами. Вимоги за
зустрічними зобов’язаннями зараховувалися тільки, якщо вони були
однорідними, тобто предметом зобов’язання є гроші або речі,
визначені родовими ознаками.
Заліком одне зобов’язання могло припинятися повністю, а інше
(більше) – лише частково. У цьому разі залишалося зобов’язання
щодо непогашеної суми.
Заборонялося припиняти заліком зобов’язання, якщо боржник
заявив про відмову від права на залік. Крім того, залік не допускався
за вимогами, що виникали з договору поклажі (depositum), договору
позички (commodatum), із неправомірного привласнення чужого
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володіння або крадіжки (furtum), а також за вимогами про аліменти і
за деякими вимогами фіска та міських громад.
Поєднання (лат. confucio – збіг) кредитора і боржника в одній особі
припиняло зобов’язання автоматично, адже виконання на свою
користь втрачало сенс. Якщо хтось став спадкоємцем свого боржника,
то на підставі збігу він перестає бути кредитором (D. 18. 4. 2. 18). Те
саме можна сказати і про ситуацію спадкування після свого
кредитора.
Смерть кредитора або боржника, як правило, не припиняла
зобов’язання, оскільки з найдавніших часів при спадкуванні мало
місце універсальне наступництво. Отже, права та обов’язки (борги),
що становили зміст зобов’язання, переходили до спадкоємців,
відповідно – кредитора або боржника. Однак в окремих випадках зі
смертю фізичної особи припинялося й зобов’язання, учасником якого
вона була за життя. Зокрема, смертю боржника припинялося
зобов’язання в разі, якщо особа останнього мала істотне значення для
кредитора. Наприклад, для виконання певної роботи необхідно, щоб
боржник мав певні знання та навички. З іншого боку, якщо ж
зобов’язання було тісно пов’язане з особою кредитора, воно також
припинялося в разі його смерті. До таких зобов’язань належали
зобов’язання по відшкодуванню шкоди, завданої внаслідок
правопорушення (делікту), аліментні зобов’язання тощо.
Зобов’язання припинялося, якщо його виконання ставало
неможливим. При цьому неможливість виконання могла бути
фізичною (загибель індивідуально визначеної речі, яка була
предметом зобов’язання) або юридичною (вилучення предмета
зобов’язання із обороту). Зобов’язання припинялося в разі
неможливості виконання за умов, якщо вона була випадковою
(відсутня вина боржника в неможливості виконати зобов’язання) та
настала після виникнення зобов’язання.
Звільнення від боргу (remissio debiti) – це одностороння відмова
кредитора від стягнення за зобов’язанням. Тим самим кредитор
звільняв боржника від виконання ним свого обов’язку. Закон вимагав,
щоб звільнення від боргу здійснювалося в тій самій формі, в якій
укладалося зобов’язання.
Джерела римського права містять також й інші підстави (способи)
припинення зобов’язання, зокрема: мирова угода (transactio) сторін
спірного правовідношення щодо відмови від певних прав; заміна
виконання (datio in solutum) за згодою кредитора тощо.
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Лекційне заняття
План
1. Поняття і види зобов’язань.
2. Сторони у зобов’язанні.
3. Підстави виникнення зобов’язання.
4. Зміст зобов’язання.
5. Виконання зобов’язання.
6. Припинення зобов’язання.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття та загальна характеристика зобов’язання.
2. Види зобов’язань.
3. Сторони у зобов’язанні.
4. Підстави виникнення зобов’язання.
5. Зміст зобов’язання.
6. Виконання зобов’язання.
7. Припинення зобов’язання.
Питання для самостійного опрацювання
1. Забезпечення виконання зобов’язання.
2. Наслідки невиконання зобов’язання.
Глосарій: альтернативне зобов’язання, боржник, виконання (solutio)
зобов’язання, вина (в римському праві), випадок (casus), двосторонні
зобов’язання, делікт (delictum), завдаток (arra), залік (compensatio),
застава, звільнення від боргу (remissio debiti), зобов’язання (obligatio),
квазіделікт (quasi ex delicto), квазіконтракт (quasi ex contractu),
контракт (ex contractu), кредитор, натуральні (naturales) зобов’язання,
невиконання або неналежне виконання зобов’язання, необережність
(culpa), непереборна сила (vis major), неподільні зобов’язання
(obligatio individue), неустойка (stipulatio poenae), новація (novatio),
односторонні зобов’язання, подільні зобов’язання (obligatio dividue),
порука (adpromissio), преторські (honorariae) зобов’язання, солідарне
зобов’язання, умисел (dolus), факультативне зобов’язання (facultas
solutionis), цесія (сessio), цивільні (civiles) зобов’язання, часткове
зобов’язання, юридичний факт.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
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1.1. Дайте визначення поняття «зобов’язання». Яким терміном його
позначали римські юристи?
1.2. Охарактеризуйте основну відмінність речового та зобов’язального
права.
1.3. Подайте класифікацію зобов’язань за римським правом. Поясніть
сутність натуральних зобов’язань.
1.4. Як називають сторін зобов’язання? Чим характеризуються
відносини сторін у зобов’язанні з множинністю осіб?
1.5. Охарактеризуйте перелік підстав виникнення зобов’язання, який
виробила римська юриспруденція. Що називають юридичним фактом?
1.6. Як розуміли зміст зобов’язання римські юристи?
1.7. Дайте детальну характеристику вимог належного виконання
зобов’язання.
1.8. Якими способами забезпечували виконання зобов’язань у
Стародавньому Римі? У чому полягає відмінність між завдатком і
заставою?
1.9. Які наслідки за римським правом мало невиконання або
неналежне виконання зобов’язання? Як римська юриспруденція
розуміла вину?
1.10. Охарактеризуйте способи припинення зобов’язання за римським
правом.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Розробити логічно-структурну схему «Види зобов’язань у
римському праві».
5. Розв’язати тести:
5.1. Як правове відношення, за яким одна сторона (кредитор) має
право вимагати від іншої сторони (боржника) вчинити певну дію або
втримуватися від дії, визначають:
а) правочин;
б) угоду;
в) зобов’язання;
г) делікт.
5.2. Об’єктом зобов’язального права виступає:
а) річ;
б) дія;
в) особа;
г) держава.
5.3. Характерною рисою зобов’язання є те, що воно:
а) може бути довічним;
б) не обмежується часом його існування;
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в) завжди має тимчасовий характер;
г) встановлюється на певний строк.
5.4. Захист зобов’язального права має характер:
а) абсолютний;
б) неперсоніфікований;
в) абстрактний;
г) відносний.
5.5. Цивільними у Стародавньому Римі вважалися зобов’язання, що:
а) не були визнані цивільним правом;
б) одержували тільки преторський захист;
в) були передбачені Законами ХІІ таблиць та наступними законами;
г) всі відповіді є правильними.
5.6. Натуральними у Стародавньому Римі вважалися зобов’язання, що:
а) були визнані Законами ХІІ таблиць;
б) не одержували позовний і преторський захист;
в) не були узаконені, але мали юридичне значення (вважалися такими,
що існують);
г) були пов’язані виключно з натуральним господарством.
5.7. Зобов’язання між pater familias та підвладними йому особами у
Стародавньому Римі вважали:
а) цивільними;
б) преторськими;
в) натуральними;
г) всі відповіді є неправильними.
5.8. Зобов’язання, в якому боржник зобов’язаний вчинити одну з двох
(або декількох) дій, одержало назву:
а) факультативного;
б) альтернативного;
в) добровільного;
г) необов’язкового.
5.9. Зобов'язання, в яких кожна із сторін має певні права і несе
відповідні обов'язки, називають:
а) реальними;
б) односторонніми;
в) двосторонніми;
г) консенсуальними.
5.10. Управомочена особа, яка в зобов’язанні набуває права вимагати
від зобов’язаної особи вчинити певну дію (утриматися від вчинення
певної дії), називається:
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а) дебітором;
б) арбітром;
в) кредитором;
г) претором.
Джерела і література: 4-13, 17, 56-59, 67, 74, 78.
***
Тема 11. Договори: загальні положення
Договори були основною правовою формою, за якою здійснювався
величезний господарський обіг Стародавнього Риму. Римська
юриспруденція створила розгалужену систему договорів.
Договір (contractus) – це домовленість (узгоджене вираження волі)
двох або більше сторін, спрямована на досягнення певного правового
результату, а саме: виникнення, зміну або припинення прав та
обов’язків.
У будь-якому договорі виражається воля, як правило, двох сторін.
Існували також багатосторонні договори, але в римському праві вони
зустрічалися порівняно рідко. Отже, договір є вольовим актом і за
юридичною природою двостороннім правочином.
На ранній стадії римське договірне право позначалось обтяжливим
формалізмом, який зменшувався в міру розвитку суспільства. Разом з
тим, навіть у розвинутому римському праві не всяка угода
визнавалася договором. Для визнання угоди договором вимагалось
додержання встановлених формальностей, без яких правові наслідки
не наставали.
Давньореспубліканському римському праву були відомі три
основних типи договірних зобов’язань: нексум (nexum) –
зобов’язання, що
опосередковує особисте підпорядкування
неплатоспроможного боржника кредитору щодо його обов’язку
відпрацювати борг, яке здійснювалося у формі складного обряду із
застосуванням злитків та ваг; стипуляція (stipulatio) – словесна угода у
формі запитання та відповіді; літеральний контракт (litteris) –
письмовий договір. Загальною, об’єднуючою рисою вказаних видів
договорів був їх формалізований характер, який ускладнював процес
їх укладення.
Із розвитком економічних відносин старі форми договорів
гальмували розвиток господарського життя. Поступово відмирає
найстаріша форма договору – nexum. Стипуляція та письмові
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контракти продовжують застосовуватися, але щодо них відбуваються
значні зміни в бік послаблення жорстких канонів їх укладення.
Одночасно з’являються нові види договорів, позбавлені обтяжливого
формалізму та урочистості їх вчинення.
Таким чином, розвиток римського договірного права здійснювався
у двох напрямках. По-перше, розширювалося коло договорів, які
користувалися позовним захистом, і по-друге, послаблювався
формалізм при укладанні договорів.
Договори за критерієм розподілу прав та обов’язків між сторонами
поділяли на такі види. Коли за договором одна сторона (кредитор)
набуває тільки права, а інша (боржник) – тільки обов’язки, договір
вважався одностороннім. Прикладом одностороннього договору є
позика (mutuum). За цим договором позикодавець має право вимагати
повернення грошової суми або речей того ж роду і якості, а за певних
умов і сплати процентів. У позичальника, навпаки, є лише обов’язок
повернути позику. Ті договори, в яких кожна із сторін має права та
обов’язки, тобто одночасно є кредитором і боржником, називали
двосторонніми. Так, за договором купівлі-продажу (emptio-venditio)
продавець зобов’язаний передати товар покупцю і має право вимагати
від останнього оплатити цей товар. Відповідно покупець зобов’язаний
сплатити певну грошову суму за товар і має право вимагати передачі
його продавцем.
У свою чергу, двосторонні договори залежно від обсягу прав та
обов’язків сторін поділялися на: двосторонні з нерівноцінними
обов’язками, в яких кожна із сторін мала і права, і обов’язки, але різні
за обсягом (наприклад, договір позички); синалагматичні
(synallagma), якими для сторін встановлювалися рівноцінні (однакові
за обсягом) права та обов’язки (наприклад, договір купівлі-продажу).
Залежно від наявності зустрічного надання блага договори
поділялися на: відплатні, тобто ті, за якими майнову вигоду
отримували обидві сторони (договір купівлі-продажу); безвідплатні,
тобто ті, що укладалися на користь тільки однієї сторони (договір
дарування, безпроцентна позика).
За ступенем вимог до «формалізації» розрізнялися угоди negotia
stricti juris – правочини суворого права та negotia bonae fidei –
правочини доброї совісті. Перші були властиві докласичному праву,
другі – праву класичному, коли при тлумаченні правових норм
виникає тенденція більшого врахування змісту, що надає йому
перевагу перед буквою. Потім ця тенденція переходить і на договори.
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Важливішим визнається не те, що сказано – id quod dictum est, а те, що
зроблено, до чого сторони прагнули насправді – id quod actum est.
Отже, договори поділялися на договори суворого права (negotia stricti
іuris) і договори доброї совісті (negotia bonae fides).
Саме поняття «договір» у римському праві не було однорідним і
охоплювало такі дві групи: контракти (contractus) і пакти (pactum).
Контракти (contractus) – це формальні договори, які визнавалися
цивільним правом (ius civil) і забезпечувалися позовним захистом. До
контрактів належало тільки певне, вичерпно визначене коло
договорів.
Римська система контрактів спочатку складалася з чотирьох груп:
1) консенсуальні – ті, що вважаються укладеними з моменту
досягнення домовленості між сторонами; 2) реальні – ті, що
вважаються укладеними з моменту передачі речі; 3) вербальні – ті, що
укладалися в усній формі; 4) літеральні – ті, що укладалися в
письмовій формі.
Кожній з цих груп відповідав точно визначений перелік договорів.
Між тим, практика вимагала визначення юридичної чинності й за
іншими договорами, які не ввійшли до цього переліку. Це п'ята група,
яка вже в середні віки дістала назву contractus innominati –
інномінальні або ж безіменні контракти. За своєю юридичною
природою вони наближалися до реальних контрактів.
Пакти (pactum) – це неформальні, різні за змістом договори, які не
регулювалися нормами права та, як правило, не забезпечувалися
позовним захистом. Відсутність позовного захисту пактів саме й
обумовлювалася їх неформальністю. З розвитком цивільного обороту
пакти отримали преторський захист, оскільки, незважаючи на їх
неформальний
характер,
вони
не
суперечили
принципу
справедливості. Згодом для зміцнення ділових відносин деякі пакти,
як виняток, отримали й позовний захист. Таким чином, визначилися
дві категорії пактів: «голі пакти» – ті, що позбавлені позовного
захисту; «одягнені пакти» – ті, що забезпечені позовним захистом.
Римські юристи визначали зміст зобов’язання взагалі та
договірного зобов’язання зокрема трьома термінами: дати (dare);
зробити (facere); надати (praestare).
Зміст договору становлять елементи, які визначають права та
обов’язки його сторін. У зв’язку з тим, що елементи договору мали
неоднакове юридичне значення для окремих видів договорів, їх
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поділяли на три групи: істотні (essentialia); звичайні (naturalia);
випадкові (accidentalia).
Істотними (essentialia) вважаються ті елементи договору, без яких
він не міг існувати. Для кожного виду договору визначаються власні
істотні елементи, зокрема, для договору купівлі-продажу (emptiovenditio) істотними є предмет договору (товар) та його ціна.
Погодження сторонами істотних елементів та включення їх до змісту
договору є достатнім для укладення останнього.
Звичайні (naturalia) елементи не є обов’язковими, тобто їх
відсутність не впливає на чинність договору. Однак, як правило, ці
елементи включаються до договорів певного виду. Наприклад, у
договорі найму (locatio conductio) зазвичай вказується строк
(періодичність) внесення плати за найм (merces).
Крім зазначених елементів, договір може містити випадкові
(accidentalia) елементи, які не є обов’язковими чи звичайними для
цього виду договору, але включені в конкретний договір за бажанням
його сторін. До таких елементів належали умови (condicio) і строки
(dies), з якими пов’язувалися певні правові наслідки.
Умова як чинник дійсності договору відрізняється від умови як
випадкового елемента в договорі. В цьому разі умова розглядається в
останньому значенні. Як випадковий елемент умова (condicio) – це
застереження в договорі, за допомогою якого юридичні наслідки
договору стають залежними від настання (ненастання) в майбутньому
певної події, щодо якої невідомо, настане вона чи ні. Умова договору
не може суперечити закону і добрим звичаям, а також має бути
здійсненною.
Залежно від того, чи пов’язуються правові наслідки договору з
настанням чи ненастанням певної події, розрізняли відповідно
позитивні та негативні умови. Крім того, виділялися умови, щодо
яких точно невідомо, настануть вони чи ні в майбутньому, але якщо
настануть, то точно відомо коли (наприклад, повноліття фізичної
особи); і умови, про які невідомо – настануть вони чи ні в
майбутньому, а також момент їх можливого настання (наприклад,
укладення шлюбу).
Подібною до поняття «умова» була категорія «строк». Строк (dies)
– це подія, яка неминуче настане в майбутньому. Строком, наприклад,
вважається смерть особи.
Римські юристи розрізняли такі строки: визначений строк, тобто
той, щодо якого відомо, коли він настане (строк дії договору – 1 рік);
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невизначений строк, щодо якого відомо тільки, що він неодмінно
настане в майбутньому, але невідомо коли саме (смерть фізичної
особи).
Залежно від правових наслідків, які пов’язувалися з настанням
(ненастанням) умови або строку, останні поділялися на: відкладальні,
тобто ті, за яких виникнення прав та обов’язків із договору
пов’язуються із настанням певної події (умови або строку);
скасувальні, тобто ті, за яких припинення прав та обов’язків із
договору пов’язуються із настанням певної події.
Слід також зазначити, що умова, про неможливість настання якої
вже відомо в момент укладення договору, вважається неможливою
умовою. Включення такої умови до змісту договору призводить до
його недійсності.
Договір, який не був ускладнений умовою або строком, називався
чистим договором.
Мета договору (лат. causa – причина) – це найближча ціль, задля
якої укладається договір; матеріальна підстава укладення договору.
Як правило, при укладенні договору сторони прагнуть досягнути
певної цілі. Особа, яка укладає договір, може також переслідувати не
одну ціль, а декілька. Наприклад, купуючи річ, особа має на меті
подарувати її. Юридичне значення має лише найближча з декількох
цілій. У наведеному прикладі найближчою метою є набуття права
власності на річ.
Залежно від можливості встановлення causa та її юридичного
значення для дійсності договорів, останні поділялися на каузальні та
абстрактні. Більшість договорів є каузальними, тобто такими, мета
укладення яких є очевидною. Абстрактними є ті договори, щодо яких
неможливо або складно встановити мету їх укладення. Для таких
договорів causa не має юридичного значення, тобто не впливає на їх
дійсність. У римському праві прикладом абстрактних договорів була
стипуляція (stipulatio).
Юридична сила договору (його дійсність) залежить від дотримання
сторонами при його укладенні певних вимог, установлених законом.
Такі вимоги закону називають умовами дійсності договору.
У римському праві визначалися такі умови дійсності договору:
1. Законність договору. Зміст укладеного договору має відповідати
вимогам закону. Зокрема, договір не може укладатися з приводу дій,
що порушують норми права. Вимога законності договору тлумачилася
римськими юристами розширювально, тобто вони вважали, що зміст
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договору не повинен суперечити не тільки нормам права, але й
добрим звичаям і нормам моралі.
2. Вільне волевиявлення сторін. Воля – це внутрішнє бажання особи
встановити певні права та обов’язки. Воля сторін полягає в їхній згоді
взяти на себе певні обов'язки за договором. У договорі воля сторін має
бути взаємною та спрямованою на досягнення певної мети. З огляду
на те, що сторони в договорі мають протилежні цілі, їх волі є
зустрічними. Для укладення договору воля однієї особи має бути
доведена до іншої сторони. Волевиявлення – це зовнішня об’єктивна
форма виявлення волі особи. Волевиявлення можна виявити в різний
спосіб: усно, письмово, з допомогою жесту, певної дії, а також у
деяких випадках мовчанням. Для дійсності договору необхідно, щоб
воля та волевиявлення збігалися.
У разі, якщо воля та волевиявлення не збігаються, йдеться про
помилку (error). Помилка (error) – це неправильне уявлення однієї
сторони договору про виявлену зовні волю іншої сторони, яка
спонукала останню на певне волевиявлення. Помилка була пов’язана
не із незнанням права, а з незнанням фактів (обставин справи).
Правові наслідки помилки залежали від того, чи була ця помилка
істотною (помилка щодо характеру договору, його предмета, особи
контрагента) або неістотною (помилка щодо мотиву). Тільки істотна
помилка могла бути підставою для визнання договору недійсним.
У разі, якщо волевиявлення однієї із сторін здійснювалося не
вільно, а під впливом іншої особи, вираження волі вважалося таким,
що має вади (дефекти).
Вплив іншої особи на формування волі контрагента та його
волевиявлення міг полягати в: обмані (dolus) чи примусі.
Обман (dolus) – це умисне введення в оману контрагента з метою
спонукати його до волевиявлення на шкоду власним майновим
інтересам. У джерелах римського права dolus визначався як будь-яка
хитрість, обман, що застосовувалися для того, щоб обхитрити, ввести
в оману інших людей (D. 4. 3. 1. 2).
Примус міг виражатися у фізичному насильстві або у погрозі
(metus) – психічному насильстві. При цьому юридичне значення для
дійсності договору мала лише реальна, здійснена погроза. Так, у
римському праві було закріплене правило, що страх має бути
обґрунтований: небезпека має дійсно існувати (D. 4. 2. 7. pr.). Договір,
укладений у результаті обману, завжди вважався абсолютно
недійсним.
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3. Правоздатність і дієздатність сторін договору. Волевиявлення
особи мало юридичне значення тільки, якщо ця особа за законом була
здатна до волевиявлення, тобто мала цивільну правоздатність та
дієздатність.
4. Визначеність змісту договору. Не має юридичної сили договір,
зміст якого є невизначеним узагалі. Римське право поділяло договірні
зобов’язання на визначені та невизначені. Але такій поділ стосувався
тільки договорів із визначеним змістом, тобто дійсних договорів.
Предмет визначених договорів визначався чітко (індивідуально
визначена річ), а предмет невизначених договір окреслювався
загальними ознаками (речі, визначені родовими ознаками).
5. Форма договору – це форма волевиявлення. У різні часи
формами договорів були: манципація, стипуляція, письмова форма.
Форма для окремих видів договорів встановлювалася в законі.
Недодержання сторонами форми договору призводило до його
недійсності.
6. Реальна можливість виконання договору. Для дійсності
договору юридичне значення мала здійсненність установлених ним
обов’язків боржника. При вирішенні питання: чи має юридичну силу
той чи інший договір, враховувався той факт, чи існує реальна
можливість вчинення дії, яка передбачена в договорі. Неможливість
виконання договірного зобов’язання може бути фізична (наприклад,
вичерпати воду з моря) або юридична (наприклад, продати річ,
вилучену з обороту). Неможливість виконання боржником свого
обов’язку може настати під час існування договору. У цьому разі
договірне зобов’язання припиняється у зв’язку з неможливістю його
виконання. Якщо ж буде встановлено, що вже в момент укладення
договору вбачалося, що він не може бути виконаний, договір
визнається недійсним.
Слово contractus (договір) походить від лат. contrahere, буквально –
con+trahere – стягувати, тобто зводити в одне волю сторін. Це
поєднання волі сторін і зумовлює укладення договору. Погодження
воль було необхідним при укладенні будь-якого договору.
Процес укладення договору може бути більш або менш тривалим,
однак він завжди складається із певних пов’язаних між собою
юридичних дій осіб, які в разі укладення договору іменуються його
сторонами. У Давньому Римі порядок укладення договору різнився
залежно від його виду. Втім для всіх договорів передбачалися певні
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спільні дії, що здійснювалися майбутніми сторонами у процесі їх
укладення.
Процес укладення договору відбувався в кілька етапів. Так,
укладення договору починалося з виявлення ініціативи на це хоча б
однією з майбутніх його сторін. Ця сторона пропонувала укласти
певний вид договору конкретній особі або невизначеному колу осіб.
Така пропозиція називалася офертою. Як правило, ініціатива укласти
договір могла виходити від будь-якої його сторони – кредитора
(creditor) або боржника (debitor). Однак за деяких випадків закон
вимагав, щоб укладення договору ініціювалося конкретною стороною.
Так, наприклад, укладення стипуляції (stipulatio), як одного з основних
видів вербальних контрактів (verbis), починалося із запитання
кредитора до боржника: «Обіцяєш сплатити мені стільки-то?». Таке
запитання і вважалося офертою. Форма оферти та спосіб її вираження,
як правило, залежала від виду договору, на укладення якого вона була
спрямована.
Для того щоб пропозиція вважалася офертою, вона мала
відповідати певним загальним вимогам закону, а саме – бути
визначеною, доведеною до відома інших осіб (конкретних або
невизначеного кола) та правильно ними сприйнята. Визначеність
оферти означала, що з неї однозначно вбачається бажання особи
(оферента) укласти договір певного виду. Пропозиція укласти договір
має бути виражена в такий спосіб, щоб вона могла бути сприйнята
іншими особами, причому саме як оферта.
Оферта не породжувала договір, але «зв’язувала» особу, яка
зробила цю пропозицію. Це означало, що оферент не міг відмовитися
від укладення договору, якщо на його пропозицію пристане певна
особа. Для виникнення договору було необхідним волевиявлення ще
одного суб’єкта – адресата оферти. Отже, друга стадія укладення
договору полягала в прийнятті пропозиції укласти договір іншою
особою. Згода на укладення договору називається акцептом. Акцепт
мав бути безумовним, тобто особа погоджувалася з усім, що
запропоновано в оферті.
У консенсуальних контрактах (consensus) акцептування оферти
вважалося досягненням згоди (домовленості) сторонами. Отже,
консенсуальний контракт вважався укладеним і в сторін виникали
права та обов’язки щодо його виконання. Для укладення реального
контракту (re) необхідно було, щоб сторони досягли згоди з усіх
істотних умов договору, а також вчинили певну дію на виконання
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цього контракту. Наприклад, договір позики вважається укладеним з
моменту передачі кредитором (позикодавцем) грошей чи речей,
визначених родовими ознаками (genera), боржнику (позичальнику).
Для укладення літерального контракту (litteris) вимагалося
оформлення волевиявлення сторін письмово, а отже, момент
укладення літерального контракту збігався з моментом надання
домовленості сторін відповідної форми.
Для укладення певних видів договорів юридичне значення мали дії
осіб, які не були сторонами договору, наприклад затвердження
контракту свідками.
У римському праві навіть на останніх стадіях його розвитку
визнавалося правило, що договори укладаються особисто. Для
укладення договору вимагалась особиста присутність сторін, оскільки
зобов'язання трактувалося як суворо особисті відносини між певними
особами. Юридичні наслідки, що випливали із зобов'язання,
поширювалися тільки на осіб, що брали участь в його установленні.
Тому спочатку не допускалося встановлення зобов'язання через
представника. Лише з розвитком обігу почали практикувати укладення договорів через представника, чому сприяло лояльне ставлення
преторів, які визнавали чинність таких контрактів.
Лекційне заняття
План
1. Поняття і види договорів у Стародавньому Римі.
2. Зміст договору.
3. Умови дійсності договорів.
4. Укладення договорів.
Питання для самостійного опрацювання
1. Поняття контрагентів.
2. Поняття волевиявлення.
3. Поняття конклюдентних дій.
4. Поняття помилки.
Глосарій: акцепт, безвідплатні договори, вербальні контракти,
випадкові (accidentalia) елементи договору, відплатні договори,
волевиявлення сторони договору, воля сторони договору, договір
(contractus), звичайні (naturalia) елементи договору, зміст договору,
істотні (essentialia) елементи договору, консенсуальні контракти,
літеральні контракти, мета договору (causa), нексум (nexum), обман
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(dolus), оферта, пакти (pactum), помилка (error) сторони договору,
реальні контракти, умова (condicio).
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Дайте визначення поняття «договір (contractus)».
1.2. Яка форма договору в історії римського права вважається
найдавнішою? Яка форми договору виникли після неї.
1.3. Поясніть відмінність між односторонніми та двосторонніми
договорами.
1.4. Охарактеризуйте систему контрактів за римським правом. Чому
вона вважається «закритою»?
1.5. У чому полягає відмінність між контрактами (contractus) і пактами
(pactum)?
1.6. Дайте характеристику змісту договору за римським правом. У
чому полягає відмінність між умовами і строками?
1.7. Які умови дійсності договорів розробила римська юриспруденція?
1.8. У чому полягає відмінність між волею сторони договору та її
волевиявленням? Охарактеризуйте основні положення римського
вчення про помилку.
1.9. В якому порядку римляни укладали договори? Чому акцепт мав
бути безумовним?
1.10. У чому полягає відмінність укладення реальних та
консенсуальних договорів?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Розробити структурно-логічну схему «Класифікація договорів у
римському праві».
5. Розв’язати тести:
5.1. Найбільш поширеною підставою виникнення зобов’язань у
Стародавньому Римі був:
а) делікт;
б) договір;
в) казус;
г) всі відповіді є правильними.
5.2. Формалізм був притаманний римському договірному праву:
а) однаковою мірою на всіх етапах його розвитку;
б) більшою мірою на ранніх етапах його розвитку;
в) більшою мірою на пізніх етапах його розвитку (період імперії);
г) всі відповіді є неправильними.
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5.3. Вкажіть найдавніший вид формального договору у
Стародавньому Римі:
а) стипуляція (stipulatio);
б) нексум (nexum);
в) літеральний контракт (litteris);
г) пакт (pactum).
5.4. Договір, за яким одна сторона (кредитор) набуває тільки права, а
друга (боржник) - тільки обов’язки, називається:
а) двостороннім;
б) одностороннім;
в) неповним;
г) несиметричним.
5.5. Договори, в яких кожна із сторін має права та обов’язки, тобто
одночасно є кредитором і боржником, називаються:
а) двосторонніми;
б) збалансованими;
в) пропорційними;
г) симетричними.
5.6. Синалагматичними (synallagma) у Стародавньому Римі називали
двосторонні договори, якими для сторін встановлювалися:
а) нерівноцінні (неоднакові за обсягом) права та обов’язки;
б) рівноцінні (однакові за обсягом) права та обов’язки;
в) або тільки права, або тільки обов’язки;
г) всі відповіді є правильними.
5.7. Формальні договори, які визнавалися цивільним правом (ius civilе)
і забезпечувалися позовним захистом, у Стародавньому Римі
називали:
а) пактами;
б) контрактами;
в) угодами;
г) всі відповіді є правильними.
5.8. Неформальні договори, які не визнавалися цивільним правом (ius
civilе) і зазвичай не забезпечувалися позовним захистом, у
Стародавньому Римі називали:
а) пактами;
б) контрактами;
в) угодами;
г) всі відповіді є неправильними.
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5.9. Контракти, що вважалися укладеними з моменту досягнення
домовленості між сторонами, у Стародавньому Римі одержали назву:
а) реальних;
б) консенсуальних;
в) літеральних;
г) добровільних.
5.10. Контракти, що вважалися укладеними з моменту передачі однією
стороною другій стороні речі, у Стародавньому Римі одержали назву:
а) реальних;
б) консенсуальних;
в) літеральних;
г) відплатних.
Джерела і література: 4-13.
***
Тема 12. Окремі види договірних зобов’язань
Залежно від підстав виникнення в римському праві розрізняли:
вербальні (verbis), літеральні (litteris), консенсуальні (consensu) та
реальні (re) контракти. Раніше за всіх виникли вербальні контракти.
Вербальні контракти (verbis) – це усні контракти, для укладення
яких необхідно в установленій послідовності промовити певні слова
(формули або фрази).
Основною ознакою вербальних контрактів було безумовне
панування форми. Це виявлялося, зокрема, у тому, що, з одного боку,
у разі пропущення одного слова чи зміни черговості їх проголошення
зобов’язання не виникало, а з іншого – при дотриманні форми договір
вважався укладеним, навіть якщо він вчинявся під впливом насилля,
погрози тощо.
У римському праві до вербальних контрактів належали:
стипуляція, клятвена обіцянка вільновідпущеника й обіцянка про
встановлення приданого (посагу).
Стипуляцію вважали найважливішим видом вербальних
контрактів, оскільки вона була досить зручною для кредиторів.
Стипуляція (лат. stipulatio – вимовляння, благання (вигід)) – це
усний договір, укладений шляхом запитання майбутнього кредитора і
відповіді боржника, яка збігається із запитанням. Під цією назвою
зазначений договір фігурував, коли він розглядався зі сторони
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кредитора. Зі сторони боржника він виступав під назвою обіцянка
(sponsio).
Зобов’язання виникало лише за умови, якщо мала місце повна і
безумовна згода боржника. У зв’язку з цим, якщо на запитання
потенційного кредитора: «Обіцяєш дати 100?» була надана відповідь:
«Обіцяю дати 70», то договірних відносин не виникало. Однак із
часом відбулося пом’якшення формальних вимог, а тому у разі спору
між сторонами стосовно суми вважалося, що зобов’язання виникло на
меншу суму.
Процедура укладення стипуляції здійснювалася в присутності
кредитора, боржника і свідків, які підтверджували достовірність
контракту. Звідси випливає безумовна вимога – обов’язкова
присутність сторін в одному місці. При укладенні договору
представництво не допускалося, оскільки можна було набути прав
лише для себе особисто. У зв’язку з цим стипуляція була недоступна
глухим, які не могли безпосередньо сприймати на слух питання чи
відповідь, а також німим, які не могли виголосити необхідні словесні
формули.
Стипуляція є одностороннім договором, оскільки одна сторона
мала лише права, а інша – тільки обов’язки. Відповідно обов’язки
виникали на стороні особи, яка дала обіцянку. Саме вона з моменту
укладення договору визнавалася боржником. Кредитором ставала та
особа, на користь якої було здійснено обіцянку. Таким чином, за цим
договором кредитор нічим не зобов’язувався, однак набував права
вимоги.
Отже, від інших договорів стипуляція відрізнялася своєю
формальністю і абстрактним характером, оскільки для її дійсності не
мало ніякого значення, що спонукало боржника взяти на себе
відповідне
зобов’язання.
Юридичні
наслідки
породжувало
дотримання форми, а підстава (causa) до уваги не бралася.
Оскільки стипуляція породжувала зобов’язання з моменту усного
проголошення запитання кредитора і відповіді боржника, то з цього
часу боржник вважався зобов’язаним і повинен був платити із
стипуляції, незважаючи на те, що він ще міг не отримати грошей від
кредитора. Щоб усунути існуючу несправедливість, претор надавав
боржникові право заперечення.
У класичний період стипуляція була основною договірною
формою. Певною мірою це пояснювалося наявністю її переваг
(абстрактний характер, простота укладення та можливість швидкої
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реалізації). Так, кредитор мав можливість досить просто і швидко
стягнути борг. До того ж стипуляційної форми можна було надати
будь-яким зобов’язальним відносинам.
Внаслідок поширення у зв’язку із контактами зі Сходом письмової
форми наприкінці республіканського періоду стало звичайним
складати документ (instrumentum), який свідчив про наявність питання
та відповіді. Наявність цього документа полегшувала доведення факту
здійснення стипуляції. Спочатку цей письмовий документ не мав
самостійної зобов’язувальної сили, у зв’язку з чим навіть за його
наявності боржник мав можливість доводити відсутність усної
стипуляції. Однак поступово документ набуває незаперечної сили, у
зв’язку з чим за його наявності слова стипуляції вважалися
виголошеними. Це послужило підставою для зменшення значення
стипуляційної форми, і вона могла вже укладатися будь-якими
словами, які виражають суть угоди. Єдиною формальною вимогою,
яка була непохитною, залишалася потреба особистої присутності
сторін у момент укладення договору.
Клятвена обіцянка вільновідпущеника (jusjurandum liberti) – це
різновид вербального контракту, який виникав у разі проголошення
вільновідпущеником клятви надавати послуги патрону. Власник раба
за своїм бажанням міг відпустити його на волю. Однак досить часто
він хотів і в подальшому користуватися його послугами. Особливо
нагальною була така потреба в разі, якщо раб мав особливі таланти чи
спеціальні навики.
Однак проблема полягала в тому, що раб не був суб’єктом права, а
тому його обіцянки в цьому статусі не породжували бажаних
наслідків. Саме цим обумовлена в практиці Давнього Риму
дволанкова процедура виникнення зобов’язання між патроном
(patronus) і вільновідпущеником (libertinus). Так, ще будучи в рабстві
раб давав клятвену обіцянку, що і після його звільнення на свободу
він залишатиметься зв’язаним перед своїм патроном певними
повинностями. Так клятва породжувала лише натуральне зобов’язання
(obligatio naturalis). Тому після звільнення вільновідпущеник брав на
себе відповідне зобов’язання вже у вигляді клятвеної обіцянки, яка
оформлялася вербальним контрактом, у зв’язку з чим таке
зобов’язання забезпечувалося примусовою охороною.
У самій обіцянці досить чітко зазначалося, які саме послуги
необхідно буде надавати, а також їх зміст, якість, тривалість та
періодичність. Однак цими послугами не обов’язково мав
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користуватися патрон особисто. Він міг наказати вільновідпущенику
виконати обіцянку на користь своїх товаришів.
Установлення приданого (dotis dictio) – це різновид вербального
контракту, який виникав у випадку, якщо на усну заяву особи, яка
встановлювала придане, наречений давав свою згоду. Імовірно, що
витоки цього зобов’язання виходять із процедури заручин, яка
передувала укладенню шлюбу. А після того як договір заручення
перестав користуватися позовним захистом, обіцянка встановити
придане (dos) набула значення самостійного усного договору.
Якщо при стипуляції ініціатива виникнення зобов’язання виходила
від кредитора, то при встановленні приданого – від боржника
(«Отримаєш як придане тисячу?»).
Це зобов’язання могла взяти на себе майбутня дружина, будь-який
з її боржників чи висхідних родичів. Кредитором у цьому разі був
наречений. Саме йому належало право вимагати передачі приданого,
яке могло складатися з коштів чи речей.
Розвиток торговельних зв’язків, існування систематичних відносин
по передачі речей між одними і тими ж учасниками зумовили потребу
появи літеральних контрактів. Літеральні контракти (litteris) – це
контракти, які породжували зобов’язання між кредитором і
боржником на підставі дотримання письмової форми.
Літеральні контракти укладалися шляхом запису в спеціальних
книгах або в інших відповідних актах (лат. littera – буква). Було
звичним, що громадяни Риму, які вступали в ділові відносини з
іншими людьми, вели книги. Відомі два типи книг: журнал (adversaria)
і книга прибутків і видатків (codex accepti et expensi).
Журнал (adversaria) мав значення пам’ятної книги і заводився на
кожен місяць, по закінченні якого втрачав значення і міг бути
знищений. До нього заносилися найрізноманітніші відомості, які мали
певне значення і про які не можна було забути.
Постійною книгою, в якій записувалися грошові надходження і
видатки, була книга прибутків і видатків (codex accepti et expensi). У
ній висвітлювалася кожна господарська операція. Одну і ту ж суму
кредитор фіксував у своїй книзі у графі «Видатки», а боржник – у
графі «Прибутки».
Отже, записи у книгах не були первісною підставою виникнення
договірних зобов’язань, а свідчили лише про те, що поступало чи
віддавалося на виконання укладених договорів (купівлі-продажу,
найму тощо) або фіксували наслідки заміни сторони в зобов’язанні
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шляхом переведення боргу. В обох випадках (як при записі на особу
його ж боргу, що виник з іншої причини, так і при записі на особу
боргу іншої особи) мала місце новація зобов’язань (novatio), здійснена
у формі літерального контракту.
Записи в книгах не залишилися в незмінному вигляді. У процесі
позичкових і торговельних операцій між одними і тими ж
контрагентами мали місце як зміна чи припинення існуючих
зобов’язань, так і виникнення нових. Тому на кінець певного,
наприклад місячного, періоду в книгах їх володільцями підбивалися
підсумки і проводилися зарахування. Ці підсумки вже відривалися від
конкретних операцій.
Зобов’язання зробити платіж виникало на підставі саме цих
записів. Останні і становили літеральні контракти, не пов’язані з
якою-небудь підставою, а подібно до вербальних контрактів мали
абстрактний характер, оскільки боржник зобов’язувався книжковим
записом. Проте і тут не існувало чіткості, оскільки запис у графі
«Видатки» кредитор міг зробити безпідставно в односторонньому
порядку або виходячи зі вже існуючого договору, укладеного в інший
спосіб, у зв’язку з чим у нього виникало право вимагати від боржника
подвійного виконання.
Оскільки літеральні контракти давали можливість зловживати
своїм правом, то вже на початку класичного періоду вони поступово
втрачали своє значення.
Через те що зазначені книжкові операції були підставою
виникнення договірних відносин лише між римськими громадянами,
перегрини (peregrini) з аналогічною метою користувалися
запозиченими з грецької практики борговими документами, так
званими синграфами і хірографами, які з часом почали
використовувати і римські громадяни.
Синграф (лат. syngrapha – боргова розписка, платіжне
зобов’язання) – це документ, написаний в присутності свідків, від
імені третьої особи, який засвідчував факт передачі кредитором певної
грошової суми боржнику, скріплювався підписами сторін та свідків.
Процедура укладення договору була досить громіздкою і не зовсім
зручною у зв’язку з тим, що при цьому обов’язково мали бути присутніми свідки. При них спочатку зачитувався зміст договору, а потім
ставилися підписи. Внаслідок цього в період домінату синграфи
поступово втрачають своє значення.
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Хірограф (лат. chirographum – власноручний підпис) – це
односторонній документ, виданий і підписаний боржником від власного імені, який засвідчував факт отримання ним від кредитора певної
грошової суми.
Складність формальних вимог до укладення вербальних і
літеральних контрактів обумовила потребу в існуванні договорів, не
пов’язаних з певною чітко визначеною формою. Так з’явилися
консенсуальні та реальні контракти, розмежування між якими
проводилося за моментом, з якого виникали зобов’язання між
сторонами.
Консенсуальні контракти сформувались пізніше інших договорів.
Перевага консенсуальних контрактів полягала в простому порядку їх
укладення. Не було потреби не лише дотримуватися формальностей, а
й вчиняти дії щодо передавання речей. Вони базувалися лише на
домовленості між сторонами (consensus). Якщо при цьому одночасно
мала місце і передача речі, то вона вчинялася не з метою укладення, а
з метою виконання вже існуючого договору.
Консенсуальними є контракти, в яких зобов’язання виникає з моменту досягнення сторонами згоди з усіх істотних умов.
Римське право розрізняло чотири види консенсуальних контрактів:
купівлю-продаж, найм, доручення, товариство. Консенсуальні
контракти становили замкнену групу. Інші угоди, навіть ті, які за
зовнішніми ознаками відповідали консенсуальним контрактам, не
могли бути віднесені до консенсуальних.
Договір купівлі-продажу (emptio-venditio) – це договір, за яким
продавець (venditor) зобов’язується передати покупцеві річ (res) чи
товар (merx), а покупець (emptor) зобов’язується прийняти річ чи
товар і сплатити обумовлену вартість (pretium).
Унаслідок свого значення і простоти укладення договір купівліпродажу набув найбільшого поширення серед консенсуальних
договорів. З його допомогою опосередковувався перехід права
власності на речі.
Якщо за договором передавалися неманципні речі (res nec mancipi),
то в результаті укладення договору покупець набував права власності.
Щоб виникло право власності на манципні речі (res mancipi), потрібне
було вчинення процедури у вигляді манципації. В іншому випадку
продавець залишався квіритським власником, а покупець ставав
бонітарним (преторським) власником. Квіритським власником
156

покуцець визнавався лише після спливу строку набувальної давності
(usucapio).
Щоб договір купівлі-продажу був укладений, достатньо простої
згоди сторін із двох обов’язкових умов: 1) речі, що продається, і
2) ціни, що виплачується за неї.
Договір міг бути укладений як стосовно вже існуючих речей, так і
тих, що будуть у майбутньому. Так, у разі продажу очікуваного в
майбутньому врожаю договір купівлі-продажу вважався укладеним за
відкладальної умови, оскільки правові наслідки породжувалися не
одразу при укладенні договору, а лише після вирощення врожаю.
Предметом договору могли бути як тілесні, так і безтілесні речі
(наприклад, право на спадщину, сервітут). Так, при купівлі сервітуту
продавець брав на себе обов’язок допустити виникнення сервітутного
права на стороні набувача.
Ціна (pretium) вважалася узгодженою, якщо вона була, по-перше,
визначеною (certum); по-друге, реальною (verum); по-третє,
вираженою в грошах (in pecunia numerata).
Ціна вважалася визначеною навіть за відсутності згоди стосовно її
розміру за умови, що сторонами був узгоджений механізм її
встановлення (наприклад, сторони поручали установити її третій
особі, взявши на себе обов’язок підкоритися її рішенню). Однак ціна
не вважалася визначеною, якщо на таке рішення була уповноважена
одна із сторін (G. 3. 140).
Реальність ціни вимагалася для того, щоб під виглядом удаваного
продажу не здійснювалося дарування в обхід установленої для нього
форми, а також окремих обмежень і заборон.
Вимога до вираження ціни у коштах була підставою розмежування
з договором міни, за яким річ обмінювалася на іншу річ.
За загальним правилом договір купівлі-продажу вважався
укладеним із моменту досягнення згоди між сторонами, а при їх
домовленості – з часу дотримання письмової форми.
Хоча договір купівлі-продажу вважався укладеним у момент
досягнення сторонами згоди, з цього правила було два винятки. Поперше, якщо в момент укладення договору сторони домовилися
оформити свій договір у формі стипуляції, договір купівлі-продажу
набував чинності лише після виконання цієї умови. По-друге, якщо
сторони домовилися про завдаток (arrha), то договір купівлі-продажу
вважався укладеним із моменту виплати завдатку.
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Інтереси продавця забезпечувалися наданим йому позовом із
приводу проданого (actio venditi), який полягав у можливості вимоги
від покупця сплати покупної ціни. Покупцю з метою захисту своїх
прав було надано право позову до продавця з приводу купленого (actio
empti).
На продавця покладалися такі обов’язки: 1) передача речі
покупцеві в обумовлений строк і в обумовленому місці;
2) забезпечення збереження речі до її передачі покупцеві;
3) гарантування відсутності недоліків у проданій речі; 4) захист
покупця від евікції (лат. evictio – відсудження, витребування, тобто
продавець повинен виступити на стороні покупця з метою захисту
його від спроб третьої особи відсудити куплену річ.
Покупець за договором купівлі-продажу зобов’язаний був, по-перше, прийняти куплену річ і, по-друге, сплатити обумовлену договором
ціну, що було необхідною умовою переходу до нього права власності
на куплену річ. Ризик випадкової загибелі речі покладався на покупця
в момент укладення договору купівлі-продажу.
Договір найму (locatio conductio) – це договір, за яким наймодавець
зобов’язується передати майно в користування, виконати певну
роботу чи надати послугу, а наймач зобов’язується оплатити це.
Розрізняли три види найму:
1) найм речі (locatio rei) – це надання у відплатне користування речі
(в тому числі житла);
2) найм роботи (locatio conductio operis) – це різновид договору
найму, за яким контрагент за обумовлену плату зобов’язувався не
просто виконати будь-яку роботу, а в результаті виконання
отриманого замовлення досягти заздалегідь обумовленого замовником
результату (прототип договору підряду, який включав також
перевезення);
3) найм робочої сили (locatio conductio operarum) або найм послуг –
це різновид договору найму, за яким продавець зобов’язувався за
обумовлену плату надати здатність до праці для використання в
певних
цілях,
а
наймач
(роботодавець)
зобов’язувався
використовувати її та оплачувати робочий час (прототип трудового
договору).
Сторонами договору найму були наймодавець (locator) та наймач
(conductor).
Договір найму вважався укладеним, якщо сторони досягли згоди
стосовно предмета найму і найомної плати (merces).
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Найомна плата мала бути виражена в коштах із чітким
визначенням її розміру. Однак допускалася натуральна форма оплати
у вигляді обумовленої частини від отриманого врожаю в разі здачі в
найм сільськогосподарських угідь.
За цим договором наймодавець зобов’язаний передати в
користування річ або забезпечити виконання певної роботи чи
досягнення обумовленого результату. При порушенні своїх обов’язків
він зобов’язаний був відшкодувати збитки. Виконання обов’язків
наймодавцем забезпечувалося наданим наймачу правом позову з
приводу найманого (actio conducti).
У разі укладення договору наймач зобов’язаний: по-перше,
прийняти здану в найм річ чи виконану роботу і сплатити найомну
плату; по-друге, забезпечити схоронність отриманого в користування
майна; по-третє, повернути його в обумовлений строк наймодавцю.
Інтереси наймодавця забезпечувалися наданим йому позовом із
приводу зданого в найм (actio locati).
Наймач зобов’язаний відшкодувати збитки наймодавцю при
пошкодженні чи знищенні майна, переданого в найм. Однак ризик
випадкової загибелі речі ніс власник, тобто наймодавець.
Зміна власника переданої в найм речі (наприклад, у разі
відчуження чи спадкування) не впливала на чинність договору найму
– він продовжував діяти на тих же умовах.
Зазвичай договір припинявся у зв’язку із закінченням
обумовленого сторонами строку. Але якщо фактичне користування
річчю з боку наймача продовжувалося і по закінченні строку, договір
вважався поновленим за мовчазною згодою сторін.
Право на одностороннє розірвання договору виникало: у наймача,
якщо обставини склалися так, що річ не приносила обумовленого
ефекту (наприклад, раб унаслідок хвороби не міг працювати); у
наймодавця, коли він мав потребу в зданому в найм майні або наймач
ухилявся від внесення найомної плати протягом двох років підряд.
Договір доручення (mandatum) – це договір, відповідно до якого
одна сторона – довіритель (mandans) – доручала зробити що-небудь у
своїх інтересах іншій особі – повіреному (mandator), яка
зобов’язувалася вчинити ці дії безвідплатно.
Договір доручення конструювався як безвідплатний. Обумовлено
це тим, що при його укладенні учасники виходили зі суспільного
обов’язку і дружби, які, на думку римлян, є несумісними з
винагородою. Якщо за вчинені дії особа отримувала винагороду
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(merces), то мав місце не договір доручення, а договір найму (locatio
conductio). Тому наявність чи відсутність оплати була одним із
критеріїв розмежування договорів доручення і найму. Однак якщо
довіритель хотів подякувати повіреному за вчинені дії, то він
сплачував йому почесну винагороду – гонорар (honorarium). Але ці дії
вчинялися за власним бажанням довірителя, не принижували
повіреного та не применшували соціального значення відносин і
перебували за межами виконання договору доручення. Лише в період
екстраординарного процесу допускалося примусове витребування
винагороди за позовом повіреного в розмірі, визначеному рішенням
магістрату по спору.
Для укладення договору достатньо було узгодити саме доручення.
Коло правомірних дій, обов’язок вчинення яких покладався на
повіреного, було досить широким. Це могли бути як одиничні дії
(покупка чи продаж конкретної речі), так і управління майном
довірителя (отриманою спадщиною, торговим закладом тощо). Дії
могли бути як фактичні (наприклад, отримати куплену довірителем
річ), так і юридичні (наприклад, вчинити для довірителя правочин,
виконати процесуальні дії).
Оскільки пряме представництво заборонялося, то, доручаючи
здійснення своїх прав, довіритель попередньо уступав їх повіреному, а
покладаючи на нього набуття для себе нових прав, допускав первісне
їх виникнення в особи повіреного з наступним перенесенням на
довірителя.
Незважаючи на безвідплатність договору, повірений був
зобов’язаний точно, ретельно і турботливо виконувати доручення.
Повірений мав чітко дотримуватися вказівок довірителя, а після
виконання своїх функцій передати довірителю набуті права. Якщо
повірений відступав від вказівок довірителя, то він відповідав за це, як
за невиконання взятого на себе доручення.
Якщо точно виконати зобов’язання було неможливо у зв’язку зі
зміною обставин чи потрібно було відступити від доручення з метою
отримання довірителем додаткових вигід, повірений не мав права
діяти на власний розсуд і зобов’язаний був звернутися до довірителя
за додатковими вказівками. Лише за відсутності можливості узгодити
ці питання з довірителем (наприклад, у зв’язку з його відсутністю)
повірений міг діяти самостійно, однак прийняте ним рішення мало
відповідати загальному змісту доручення. Якщо ж повірений
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перевищував межі доручення, то довіритель не був зобов’язаний
визнавати ці дії і компенсувати додаткові витрати.
У разі неможливості виконання доручення з якихось причин
повірений був зобов’язаний негайно повідомити про це довірителя,
щоб той мав можливість замінити його іншою особою. Якщо
повірений не інформує про неможливість виконання зобов’язання, він
повинен був відшкодувати всі заподіяні збитки.
Повірений був зобов’язаний виконати доручення особисто лише у
випадку, коли це чітко обумовлювалося при укладенні договору чи
випливало з характеру доручення. Тому повірений міг виконувати
взяті на себе зобов’язання не лише особисто, а із залученням інших
осіб.
Хоча у зв’язку з безвідплатністю договору доручення повірений не
отримував жодних вигід, він відповідав перед довірителем за будь-яку
вину (в тому числі й легку), а отже повинен був відшкодувати всі
збитки, заподіяні невиконанням чи неналежним виконанням
доручення.
Після закінчення виконання доручення повірений повинен був
звітувати перед довірителем і передати йому все отримане при цьому.
У разі ухилення повіреного від передачі набутого довіритель мав
право пред’явити прямий позов із доручення (actio mandati directa).
Довіритель зобов’язаний прийняти отриманий повіреним результат
і в межах цього доручення компенсувати понесені ним витрати при
виконанні доручення.
За загальним правилом договір припинявся у зв’язку з його
належним виконанням. Аналогічні наслідки наставали у випадку
смерті будь-якої сторони. У разі смерті довірителя його спадкоємці
були зобов’язані визнати всі дії, які повірений вчинив до того, як
довідався про смерть контрагента. Коли ж помирав повірений, то його
спадкоємці зобов’язані були продовжувати вчиняти невідкладні дії,
доки довіритель не вирішить необхідні питання.
Крім того, у зв’язку з довірчим характером відносин за договором
кожна зі сторін мала право відмовитися від нього в односторонньому
порядку. Цим правом довіритель міг скористатися, наприклад, у
зв’язку із втратою довіри до контрагента. Разом з тим повірений міг
відмовитися лише за умови завчасного повідомлення про це
довірителя та продовження вчинення покладених на нього дій до того
часу, поки довіритель не зможе забезпечити свої інтереси в інший
спосіб.
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Договір товариства (societas) – це договір, відповідно до якого
кілька осіб поєднують свої вклади для досягнення спільної мети
(наприклад, збудувати будинок, разом вести торгівлю тощо).
Розрізняли чотири види товариств (і відповідно договорів
товариства):
1) товариство всього майна (societas omnium bonorum) – виникало
між членами сім’ї, які спільно отримали спадщину і домовилися
зберегти сімейну спільність;
2) дохідне товариство (societas quaestus) – виникало між особами,
які поєднували частину свого майна у вигляді внесків із метою
отримання в майбутньому спільних доходів;
3) товариство якої-небудь справи (societas alicujus negotiationis) –
створювалося з метою спільного здійснення певного виду діяльності
шляхом поєднання особами необхідного для цього майна;
4) товариство однієї речі або однієї справи (societas unius rei) –
виникало при поєднанні осіб для спільного користування однією
річчю (землею, рабом) або для здійснення разового заходу
(наприклад, торгового рейсу).
Оскільки договір товариства первісно виник на базі родинних
зв’язків, то для нього був характерний довірчий характер відносин.
Укладаючи його, учасники розраховували на взаємну підтримку та
допомогу в досягненні спільної мети.
Договір вважався укладеним із моменту досягнення згоди про
спільну мету і розмір вкладів кожного з учасників. Вклади могли бути
рівними або нерівними; у вигляді грошей, майна чи послуг вкладника.
Хоча за загальним правилом доходи (lucrum) і збитки (damnum)
розподілялися між учасниками порівну, в договорі могло бути
встановлено інше (наприклад, обумовлено поділ доходів і витрат
пропорційно розмірам внесених вкладів).
Після укладення договору особи набували рівних прав і обов’язків
з управління спільними справами. Однак вони могли поручити
ведення справ одному з товаришів.
Оскільки товариство – це не самостійна особа, а сукупність осіб, то
при укладенні договору будь-яким учасником навіть в інтересах
товариства відповідальність за його виконання ніс саме цей учасник.
Однак за згодою між учасниками товариства у зовнішніх відносинах
ця відповідальність могла бути розподілена між всіма учасниками.
Кожен з учасників мав турбуватися про спільні справи, як про свої
власні, і був наділений правом на позов із товариства (actio pro socio).
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Цей позов супроводжувався безчестям (infamia) для того, хто
присуджувався за ним.
Договір товариства припинявся з різних підстав: по-перше, у разі
смерті одного з учасників, якщо інші не уклали спеціальну угоду про
продовження дії договору; по-друге, в результаті досягнення
поставленої спільної мети, неможливості її досягнення або загибелі
спільного майна; по-третє, через відсутність довіри і згоди всіх
учасників на продовження спільної справи, у зв’язку з чим хтось із
них вимагає припинення товариства; однак якщо така відмова
необґрунтована або недобросовісна, то це можливо за умови
відшкодування заподіяних цим збитків іншим особам; по-четверте, за
позовом будь-якого з товаришів у разі відмови інших учасників
припинити договір.
Реальними (re) є контракти, що вважаються укладеними в момент
передачі одним контрагентом іншому певної речі (res).
У зв’язку з тим, що зобов’язання виникало лише за умови
виконання однією із сторін обов’язку з передання речі, вимога
кредитора за реальним контрактом завжди спрямована на повернення
одержаного.
Реальні контракти відрізняються від попередніх простотою
порядку укладення, оскільки виконання формальностей не
вимагалося. Достатньо було домовленості та одночасної передачі речі
однією особою іншій. Однак, поки не відбулася передача,
зобов’язання із реального контракту не виникає. Оскільки реальні
контракти надавали перевагу змісту, а не формі, вони не могли бути
абстрактними, а тому породжували зобов’язання лише, якщо мали під
собою певні підстави (causa).
Римське право виділяло чотири види реальних контрактів: позика
(mutuum), позичка (commodatum), поклажа або зберігання (depositum)
і застава (pignus).
Договір позики (matuum) – це реальний договір, який виникає
внаслідок передачі однією особою (позикодавцем) речей, визначених
родовими ознаками, іншій особі (позичальнику) у власність із
зобов’язанням останнього повернути їх у тій же кількості, такого ж
роду і якості в установлений строк або до вимоги.
Оскільки надані в борг речі переходили у власність позичальника,
який зобов’язувався повернути не їх, а таку саму кількість таких же
речей, то предметом договору позики не могли бути індивідуально
визначені речі (species). Таким чином, предметом договору позики є
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гроші або речі, визначені родовими ознаками, які називалися валютою
позики.
Оскільки передані за договором речі переходили у власність
боржника, то саме він ніс ризик їх випадкової загибелі. При цьому
римляни виходили також із того, що рід не може загинути, а тому
боржник має можливість замінити знищені речі іншими.
Договір позики є одностороннім, через те, що позикодавець має
лише права (вимагати погашення боргу), а позичальник — лише
обов’язки. Пояснюється це тим, що в момент укладення договору
позикодавець виконує всі свої обов’язки щодо передання речі
позичальнику.
Реальність договору позики полягає в тому, що сама по собі
обіцянка позичити в борг, наприклад, певну суму грошей не породжує
жодних зобов’язань. У подальшому потенційний позикодавець може
відмовитися виконати свою обіцянку без будь-яких негативних для
себе наслідків.
Хоча договір позики міг бути як безвідсотковим, так і відсотковим,
за загальним правилом позика вважалася безвідсотковою. Для
отримання відсотків необхідно було укласти спеціальну угоду шляхом
стипуляції (stipulatio) (стипуляція про відсотки). Оскільки незручно
було укладати два самостійних договори, то відсотковій позиці
надавали стипуляційної форми (як стосовно відсотків, так і основного
боргу). Можливість стягувати відсотки була обмежена. Їх
максимальний розмір змінювався.
Договір позички (commodatum) – це реальний договір, за яким одна
особа (комодант) передає іншій особі (комодатарію) якусь певну річ у
тимчасове й безоплатне користування на чітко визначений строк.
На відміну від договору позики, майно за договором позички
надавалося в користування на певний строк, а не у власність. Якщо в
договорі строк не було встановлено, у зв’язку з чим річ необхідно
було повернути на першу вимогу, мав місце інший договір, який
називався прекарієм (precarium) і належав до безіменних контрактів
(contractus innominati).
Предметом договору позички є індивідуально визначені неспоживні речі, які підлягають поверненню власнику. Це є основним
критерієм розмежування договору позики (matuum) і позички
(commodatum).
За характером розподілу прав і обов’язків між учасниками позичка
є випадком недосконалої синалагми. Хоча зазвичай комодант
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(commodans) (власник речі) виконував свої обов’язки в момент
укладення договору, у зв’язку з чим ставав кредитором, існував
виняток із цього правила. Так, за певних обставин деякі обов’язки
виникали на стороні комоданта: він зобов’язаний був компенсувати
витрати комодатарія, обумовлені виниклою в процесі користування
річчю потребою провести для підтримання речі екстраординарні
витрати. Отже, договір позички не є суворо одностороннім, як позика.
Він може бути одностороннім (частіше) і двостороннім (рідше).
Основні обов’язки покладалися на комодатарія, який був
боржником. Він був зобов’язаний, по-перше, користуватися річчю за
призначенням (в іншому випадку його дії розцінювалися як крадіжка
(furtum)); по-друге, забезпечити збереження отриманої речі; по-третє,
після закінчення строку договору повернути річ комоданту
(commodans) у тому вигляді, в якому вона була передана, з
урахуванням нормального зносу речі, унаслідок дозволеного
користування.
Договір поклажі / зберігання, схову (depositum) – це реальний
договір, відповідно до якого одна особа (поклажодавець) передає
іншій особі (поклажонаймачеві) на безоплатне збереження рухому річ
із правом повернення за першою вимогою. Сторонами договору
поклажі був поклажодавець (депозитант) – особа, схоронність майна
якої забезпечувалася цим договором, і поклажонаймач (депозитарій) –
особа, яка зобов’язувалася забезпечити схоронність майна.
Як і позичка (commodatum), поклажа (зберігання) – це реальний і
безвідплатний договір. За ним речі передавалися лише у володіння, а
не в користування. Предметом договору могли бути як індивідуально
визначені речі (species), так і речі, визначені родовими ознаками
(genera). Залежно від цього і розрізняли два різновиди договору
поклажі.
Якщо предметом договору були індивідуально визначені речі
(species), то їх необхідно було повернути після закінчення договору.
Якщо ж на зберігання передавалися речі, визначені родовими
ознаками (genera), то мав місце спеціальний різновид цього договору –
іррегулярне зберігання (depositum irregulare). По закінченні такого
договору поверталися не ті самі речі, а така ж кількість однорідних
речей (зерна, овочів, фруктів тощо).
За цим договором безвідплатність мала місце в інтересах
поклажодавця (депозитанта), оскільки він нічого не сплачував за
надану послугу. У зв’язку з цим депозитарій відповідав не за будь-яку
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вину, а лише за умисел і грубу необережність, а також за менш
турботливе ставлення до чужих речей, що зберігаються, ніж до своїх.
Депозитарій був зобов’язаний на вимогу депозитанта повернути
майно.
Якщо депозитарій мав витрати по зберіганню чи будь-які збитки,
він мав право стягнути відповідну компенсацію з депозитанта.
Коли поклажонаймач (депозитарій), незважаючи на те, що йому
була передана річ на зберігання, тобто лише у володіння,
користувався цією річчю, такі дії розцінювалися як крадіжка (furtum).
Договір застави (contractus pigne raticius) – це договір, за яким
одна особа (заставодавець) передає іншій (заставодержателю) річ для
забезпечення боргу, але з умовою, що заставодержатель поверне ту
саму річ у момент сплати боргу або припинення застави (pignus).
Це реальний договір, який виконує допоміжну роль стосовно інших
договірних зобов’язань. Він вважався укладеним лише з моменту
передачі майна заставодержателю.
Після того як охарактеризована вище класифікація договорів
(чотири групи) міцно ввійшла в юридичну традицію, почали
з’являтися нові договори, які не підпадали під існуючу класифікацію
(виходили за її межі). Тривалий час вони не були юридично
визнаними. У зв’язку з цим сторона, яка виконала свої обов’язки за
одним із таких договорів, але не отримала зустрічного задоволення,
могла лише вимагати повернення виконаного. Цю групу договорів
називали безіменні контракти (contractus innominati). Така назва
зазначеної групи виникла не тому, що договори, які складали цю
групу, не мали своїх назв, а тому, щоб показати, що ця група виходить
за межі існуючої чотириелементної класифікації.
З часом ці договори почали захищатися претором, а римські юристи класифікували їх за допомогою наступних словесних формул:
1) даю, щоб ти дав (do ut des); 2) даю, щоб ти зробив (do ut facias);
3) роблю, щоб ти дав (facio ut des); 4) роблю, щоб ти зробив (facio ut
facias).
Ці формули послужили базою для формулювання спрямованого на
захист безіменних контрактів позову (actio praescriptis verbis).
Безіменні контракти були найбільш близькими до реальних
контрактів (re), оскільки вважалися укладеними лише з моменту
виконання певної дії (наприклад, передачі речі). Однак реальні
контракти
будувалися
як
односторонні
чи
недосконало
синалагматичні. У той же час безіменні контракти були
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двосторонніми, тобто одна особа передавала майно чи вчиняла певну
дію для того, щоб отримати зустрічне задоволення.
Таким чином, існувало два основних критерії віднесення до
безіменних контрактів: по-перше, договір вважався укладеним з
моменту вчинення певної реальної дії, а по-друге, він породжував
синалагматичне зобов’язання (кожна сторона мала як права, так і
обов’язки).
Найбільш поширеними були три види безіменних контрактів: міна,
прекарій і оціночний договір.
Договір міни (permutatio) – це контракт, за яким одна особа
передавала у власність річ іншій особі з метою отримати від неї
замість тієї іншу річ, еквівалентну за вартістю.
Договір міни підпадав під формулу: даю, щоб ти дав (do ut des). Це
було підставою для намагань поєднати його з договором купівліпродажу. Однак, по-перше, на відміну від договору купівлі-продажу,
за цією договірною конструкцією здійснювався обмін речей без
залучення коштів; по-друге, договір міни вважався укладеним із
моменту передачі речі, а для виникнення зобов’язань із купівліпродажу достатньо було згоди сторін; по-третє, низка правил для
купівлі-продажу не могла бути застосована до міни, як і навпаки
(наприклад, за договором міни не можна було заявити позов про
відшкодування збитків у зв’язку з нееквівалентністю обміну, а за
договором купівлі-продажу – вимагати повернення виконаного).
Прекарій (precarium) – це договір, за яким одна сторона передавала
річ в безоплатне користування іншій стороні, яка, в свою чергу,
зобов’язувалася повернути її на першу вимогу власника.
За цим договором власник надавав іншій особі право безвідплатно
користуватися річчю без зазначення строку. Протягом цього часу
ризик випадкової загибелі речі ніс власник. Римські юристи підводили
цей договір під формулу: роблю, щоб ти зробив (facio ut facias).
Пояснювалося це тим, що одна особа вчинила дії по передачі майна в
користування з метою, щоб на першу її вимогу інша особа вчинила
дію на повернення майна.
Оціночний договір (aestimatum) – це договір, за яким одна сторона
передавала іншій якусь річ для продажу за обумовлену ціну, а друга
сторона зобов’язана була передати першій виручену від продажу речі
грошову суму чи повернути річ.
За допомогою цього договору великий торгівець передавав
дрібному торгівцю річ із зазначенням її ціни з метою подальшого
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продажу іншій особі. Предметом цього договору могли бути будь-які
речі, не вилучені з цивільного обороту.
Однією з особливостей оціночного договору було те, що ризик
випадкової загибелі речі брав на себе перекупник, хоч і не був її
власником.
Цей договір наближався до договору доручення – за ним власник
доручав іншій особі продати свою річ за обумовлену ціну. Відмінність
між ними полягала в тому, що договір доручення – завжди
безоплатний договір.
Серед римських юристів не було єдиної позиції стосовно того, під
яку словесну формулу підвести оціночний договір. Однак у зв’язку з
тим, що права і обов’язки виникали у двох сторін із моменту передачі
речі, його віднесли до безіменних контрактів.
У договірній системі Давнього Риму, як уже зазначалося,
розрізняли такі види договорів: контракти (contractus) і пакти
(pactum).
Пакт (pactum) – це неформальна угода, укладення якої не
супроводжувалося формалізмом, передбаченим римським цивільним
правом. Саме тому спочатку пакти не забезпечувалися позовним
захистом, у зв’язку з чим їх називали голими пактами (pacta nuda).
Пояснюється це тим, що у Давньому Римі гола згода не породжувала
зобов’язання.
Згодом у зв’язку з розширенням ділових відносин і розвитком
торгівлі потреба в укладенні неформальних угод зростала.
Обумовлено це й тим, що вони були простими і доступними. Тому,
враховуючи потреби економічного обігу, з часом у римському праві
надавався правовий захист окремим угодам, які виходили за межі
визнаного переліку консенсуальних контрактів. Такі угоди були
підставою виникнення договірних зобов’язань, які дістали назву
захищених пактів (лат. pacta vestita – в перекладі означає «одягнені
пакти»).
Розрізняють три підвиди захищених пактів: додаткові (приєднані),
преторські й законні (імператорські).
Додаткові пакти (pacta adjecta) – це додаткові до основного
договору угоди, які мають на меті внести якісь видозміни в юридичні
наслідки основного договору. Додаткові пакти могли бути приєднані
до основного договору як при його укладенні, так і в подальшому
через деякий проміжок часу.
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За допомогою додаткового пакту до вже укладеного між сторонами
договору додавалася якась нова умова або змінювалася існуюча. Оскільки додатковий пакт давав змогу змінювати існуючий договір,
умови пакту підлягали юридичному захисту лише в тому випадку,
якщо вони поліпшували становище боржника (наприклад, зменшували
обсяг його обов’язків чи розмір відповідальності, давали можливість
виконати зобов’язання частинами чи протягом більш тривалого часу
або взагалі звільняли від боргу).
Преторські пакти (pacta praetoria) отримали таку назву завдяки
тому, що початковий захист їм був наданий претором.
До цих пактів належали: 1) клятвена угода (pactum de jurejurando),
яка полягала в тому, що у відповідь на вимогу кредитора зробити
платіж особа, котра не вважала себе боржником, погоджувалася
повірити в існування заборгованості та вчинити платіж за умови, що
кредитор поклянеться в наявності боргу; 2) угода про встановлення
грошового боргу (pactum de pecunia constituta), що виникала в разі
визнання відповідачем пред’явленого до нього позову про сплату
боргу, однак із проханням про його відстрочення, а позивач на це
погоджувався; 3) прийняття зобов’язання (receptum), яке мало три
форми (прийняття платежу; прийняття на зберігання речей від
мандрівників, купців, пасажирів (receptum nautarum, cauponum,
strabulariorum); прийняття арбітрування (receptum arbitrii)).
Законні пакти (pacta legitima) – це угоди, захист яких був
передбачений правовими нормами, прийнятими (установленими)
імператором. Ці пакти дістали юридичне визнання в законодавстві
пізньої імперії.
Розрізняли такі види законних пактів: 1) пакт про надання
приданого (pactum dotis); 2) пакт про надання дарунка (pactum
donationis); 3) пакт про арбітрування (compromissum).
Лекційне заняття
План
1. Вербальні контракти.
2. Літеральні контракти.
3. Консенсуальні контракти.
4. Реальні контракти.
5. Безіменні контракти.
Питання для самостійного опрацювання
1. Вербальні контракти.
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2.
3.
4.
5.
6.

Літеральні контракти.
Консенсуальні контракти.
Реальні контракти.
Безіменні контракти.
Пакти.

Глосарій: вербальні контракти, літеральні контракти, консенсуальні
контракти, реальні контракти, пакти, безіменні контракти (contractus
innominati), договір доручення (mandatum), договір застави (contractus
pigne raticius), договір купівлі-продажу (emptio-venditio), договір міни
(permutatio), договір найму (locatio conductio), договір позики
(matuum), договір позички (commodatum), договір поклажі / зберігання
/ схову (depositum), договір товариства (societas), дохідне товариство
(societas quaestus), законні пакти (pacta legitima), клятвена обіцянка
вільновідпущеника (jusjurandum liberti), найм речі (locatio rei), найм
роботи (locatio conductio operis), найм робочої сили (locatio conductio
operarum) або найм послуг, оціночний договір (aestimatum), прекарій
(precarium), преторські пакти (pacta praetoria), синграф (syngrapha),
стипуляція (stipulatio), товариство всього майна (societas omnium
bonorum), товариство однієї речі або однієї справи (societas unius rei),
товариство якої-небудь справи (societas alicujus negotiationis),
установлення приданого (dotis dictio), хірограф (chirographum).
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Дайте визначення поняття «вербальний контракт (verbis)». Назвіть
види цього контракту.
1.2. Охарактеризуйте стипуляцію як різновид вербального контракту.
1.3. Дайте визначення поняття «літеральний контракт (litteris)» та
окресліть загальні напрямки розвитку цього правового інституту в
Стародавньому Римі.
1.4. Охарактеризуйте синграф і хірограф та доведіть їх переваги
порівняно з іншими формами літеральних контрактів.
1.5. Дайте визначення поняття «консенсуальний контракт». Які види
консенсуальних контрактів розрізняло римське право?
1.6. Дайте детальну правову характеристику договору купівліпродажу (emptio-venditio).
1.7. Дайте визначення поняття «реальний контракт». Які види
реальних контрактів були відомі римському праву?
1.8. Вкажіть спільні та відмінні риси договору позики (matuum) та
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договору позички (commodatum).
1.9. Чим пояснюється існування в римському праві групи безіменних
контрактів (contractus innominati)? Які договори утворювали цю
групу?
1.10. Назвіть характерні риси пакту (pactum) як різновиду договору.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Скласти порівняльну таблицю «Реальні та консенсуальні контракти
в римському праві: спільне і відмінне».
5. Розв’язати тести:
5.1. Усні контракти, для укладення яких римлянам необхідно було в
установленій послідовності промовити певні слова (формули або
фрази), у римському праві одержали назву:
а) літеральних;
б) вербальних;
в) реальних;
г) консенсуальних.
5.2. Усний договір, укладений шляхом урочистого виголошення
контрагентами певних установлених фраз (запитання майбутнього
кредитора і відповіді боржника, яка збігається із запитанням):
а) манципація;
б) віндикація;
в) стипуляція;
г) реституція.
5.3. Контракти, які породжували зобов’язання між кредитором і
боржником на підставі дотримання письмової форми, у римському
праві одержали назву:
а) літеральних;
б) вербальних;
в) реальних;
г) консенсуальних.
5.4. Укладення договору якого виду було недоступно глухим та
німим:
а) застава;
б) доручення;
в) стипуляція;
г) підряд.
5.5. Клятвена обіцянка вільновідпущеника (jusjurandum liberti) є
різновидом контракту:
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а) літерального;
б) вербального;
в) реального;
г) консенсуального.
5.6. Назвіть засоби укладення літеральних контрактів у
Стародавньому Римі:
а) журнал;
б) поштовий лист;
в) книга прибутків і видатків;
г) всі відповіді є неправильними.
5.7. Документ, написаний в присутності свідків, від імені третьої
особи, який засвідчував факт передачі кредитором певної грошової
суми боржнику та скріплювався підписами сторін і свідків:
а) синграф;
б) журнал (adversaria);
в) хірограф;
г) всі відповіді є правильними.
5.8. Односторонній документ, виданий і підписаний боржником від
власного імені, який засвідчував факт отримання ним від кредитора
певної грошової суми:
а) синграф;
б) журнал (adversaria);
в) хірограф;
г) всі відповіді є правильними.
5.9. Контракти, в яких зобов’язання виникає з моменту досягнення
сторонами згоди з усіх істотних умов, у римському праві одержали
назву:
а) літеральних;
б) вербальних;
в) реальних;
г) консенсуальних.
5.10. Назвіть види консенсуальних контрактів у Стародавньому Римі:
а) купівля-продаж;
б) міна;
в) доручення;
г) всі відповіді є правильними.
Джерела і література: 4-13.
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***
Тема 13. Позадоговірні зобов’язання
Зобов’язання між особами виникають не лише в разі укладення
договору чи вчинення правопорушення, а й з інших підстав. Серед
них римські юристи виділили зобов’язання, які за своїм характером і
змістом мали певні спільні риси з договорами, у зв’язку з чим
нагадували їх. Ці зобов’язання виділили в окрему групу і назвали
квазіконтрактами (лат. guasi ex contractus – зобов’язаннями ніби з
договору). Латиномовне слово quasi означає «начебто», «так би
мовити». За своїм значенням воно відповідає прикметникам
«несправжній», «уявний».
Особливість квазіконтрактів порівняно з контрактами полягала в
тому, що для того, щоб одна особа визнавалася кредитором, а інша –
боржником, згода між ними не була потрібною. Підставою
виникнення квазіконтрактів були події або дії однієї зі сторін. Останні
за своїм характером могли бути як правомірними (ведення чужих
справ без доручення), так і не завжди правомірними (безпідставне
збагачення).
Хоча в Давньому Римі було відсутнє чітке визначення поняття
квазіконтракту, сучасні правники його конструюють. За одним з них,
квазіконтракти (quasi ex contractu) – це зобов’язання, які виникають
на підставі події або дії однієї зі сторін і мають спільні риси з певними
договорами.
Віднесення до зазначеної групи досить різнорідних зобов’язань
було обумовлено існуванням, на думку римлян, схожих рис з уже існуючими договорами. Звідси робили практичний висновок: якщо між
сторонами квазіконтракту виникали спірні питання, то їх можна було
вирішити аналогічним чином, як і за схожим договором (наприклад,
стосовно умов і меж відповідальності).
Виділяють два основних види квазіконтрактів:
1) ведення чужих справ без доручення (хоча термін negotiorum
gestio, який вживався римськими юристами для цього виду
квазіконтрактів, означає «ведення чужих справ, турбота про чужу
справу», для більшої чіткості при відмежуванні від договорів до
існуючого терміна в подальшому в літературі додали слова «без
доручення»);
2) безпідставне збагачення однієї особи за рахунок іншої (condicti
sine causa).
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Ведення чужих справ без доручення (negotiorum gestio) мало місце
в разі, якщо одна особа без повноважень із власної ініціативи у зв’язку
з невідкладною потребою безоплатно вчиняла дії в інтересах іншої
особи, але за рахунок останньої.
Такі дії могли бути як фактичними (наприклад, ремонт даху,
пошкодженого стихійним лихом, з метою недопущення знищення
майна, що перебуває в будівлі; управління майном померлої особи до
появи спадкоємців тощо), так і юридичними (зокрема, сплата чужого
боргу для незастосування санкцій до боржника).
Це зобов’язання віднесено до квазіконтрактів у зв’язку зі схожістю
цих відносин із договором доручення. Воно виникало між непроханим
виконавцем справи в чужому інтересі (так званим неуповноваженим
повіреним) – гестором (negotiorum gestor) і особою, на користь якої
велася справа, – господарем (dominus negotii).
Він мав місце за наявності одночасно таких умов: по-перше,
здійснювалося ведення чужої справи, а не власної; по-друге, гестор не
був зобов’язаний піклуватися на користь господаря ні за договором
(як повірений), ні за законом (як опікун), а вчинив ці дії з власної
ініціативи; по-третє, ведення чужої справи без доручення було
обумовлено потребою вчинити певні дії в інтересах іншої особи,
оскільки сам власник був відсутній або з певних причин зробити
цього не міг і прямо не заборонив зовнішнє втручання у свої справи
іншої особи (це правило містило виняток: витрати на поховання
померлого завжди підлягали відшкодуванню); по-четверте, турбота
про чужу справу має бути з позиції власника економічно вигідною і
доцільною (гестор вчиняв такі дії, які здійснив би сам власник, якби
мав таку можливість); по-п’яте, ведення справ вчинялося
безкоштовно, оскільки відносини між гестором та господарем
грунтуються на взаємній довірі та повазі; по-шосте, гестор при
веденні чужих справ робив витрати з наміром віднести їх на рахунок
власника.
Саме з факту ведення чужих справ за певних умов виникало
зобов’язання як на стороні гестора, так і на стороні господаря. Таке
правило встановлено, зокрема, для того, щоб відсутні власники не
залишилися беззахисними і не зазнали збитків.
Оскільки гестор вчиняє дії в інтересах іншої особи, то до поведінки
кожної зі сторін висуваються певні вимоги.
Гестор зобов’язаний: по-перше, вести справу, як свою власну, з
найбільшою вигодою для господаря; по-друге, по закінченні справи
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надати господарю докладний звіт про свою діяльність; по-третє,
після виконання передати господарю все отримане по справі; почетверте, якщо господар не схвалює дії гестора та визнає їх
недоцільними, гестор має повернути майно у первісний стан; поп’яте, відповідати за будь-яку вину (однак гестор відповідав лише за
навмисну вину в разі добровільного взяття на себе обов’язків по
веденню чужих справ під впливом особливого почуття
відповідальності за інтереси господаря у зв’язку з наявною
небезпекою і нагальною потребою негайного вчинення невідкладних
дій, наприклад, під час пожежі).
Господар зобов’язаний: по-перше, прийняти звіт; по-друге,
відшкодувати витрати по справі; по-третє, прийняти зобов’язання,
які виникли в ході ведення справи, і привласнити отриманий дохід;
по-четверте, при несхваленні та визнанні дій гестора недоцільними
повернути останньому гроші та речі, на які він збагатів від ведення
справи. Обов’язки в господаря виникали лише тоді, коли дії гестора
відповідали його інтересам.
Обов’язок господаря схвалити дії гестора і відшкодувати завдані
збитки визначався лише ознакою господарської дії та досягнутим
ефектом чи результатом. Питання доцільності дій гестора не виникало
в разі схвалення їх господарем. Цим господар визнавав себе
зобов’язаним відшкодувати понесені витрати. У випадку наступного
схвалення дій гестора з боку господаря відношення розглядалося так,
нібито гестор одразу діяв як повірений (mandator). Тому до цих
відносин застосовували правила договору доручення.
Навіть у разі несхвалення дій гестора власником, якщо суд
визнавав їх доцільними, господар зобов’язаний був компенсувати
завдані збитки. При цьому не мало значення, чи було насправді
досягнуто очікуваного результату (наприклад, особа лікувала хворого
раба, однак останній помер).
Безпідставне збагачення однієї особи за рахунок іншої – це
зобов’язання, яке виникало в одному з випадків, коли без належних
підстав: 1) майно однієї особи збільшувалося у зв’язку з тим, що інша
особа передала свої кошти чи майно (наприклад, помилкова сплата
боргу не тому кредитору); або 2) майно однієї особи залишилося
незмінним, хоча повинно було б зменшитися, якби інша особа замість
неї не передала свої кошти чи майно третій особі (наприклад, замість
дійсного боржника помилково борг погасила інша особа).
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Ознаками цього зобов’язання були: по-перше, збагачення однієї
особи за рахунок іншої і, по-друге, безпідставність такого збагачення.
Безпідставне збагачення (condicti sine causa) мало місце у випадках,
коли певна особа без належних на те підстав збагатилася за чужий
рахунок. У зв’язку з цим у неї виникав обов’язок компенсувати
безпідставно набуте тій особі, за рахунок якої відбулося збагачення.
Наявність певних схожих рис відносин при безпідставному
збагаченні з відносинами позики (mutuum) була підставою віднесення
в римському праві безпідставного збагачення однієї особи за рахунок
іншої до квазіконтрактів.
Зобов’язання з безпідставного збагачення дістали захист через
кондикційний позов (condictio).
Виділяють чотири основні категорії кондикційних позовів із
безпідставного збагачення.
1. Позов про стягнення оплаченого неіснуючого боргу (conditio
indebiti). Якщо особа здійснила платіж без належної на те підстави
(відсутній як борг, так і мета збагачення одержувача), то в одержувача
виникав обов’язок повернути отримане платнику.
Позов про стягнення оплаченого неіснуючого боргу міг бути
застосований за наявності таких умов: по-перше, особа вчиняла платіж
із наміром погасити певний борг (це могла бути як передача грошей
чи речей, так і припинення іншого зобов’язання у зв’язку із
зарахуванням взаємного боргу); по-друге, відсутність боргу перед
одержувачем, погашення якого мав на увазі платник (сюди належали
також випадки сплати умовного боргу до настання передбаченої
договором умови); по-третє, платіж неіснуючого боргу вчинено
помилково.
Заявляючи позов про стягнення оплаченого неіснуючого боргу,
платник вимагав повернення переданих коштів чи речей (або
еквівалентну компенсацію їх вартості).
2. Позов про повернення наданого, мета якого не здійснилася
(conditio causa data causa non secuta). Для виникнення цього різновиду
зобов’язання необхідна наявність таких умов: по-перше, одна особа
отримала майнову вигоду від іншої у будь-якому вигляді (шляхом
передачі майна, коштів чи звільнення від обов’язку сплатити борг);
по-друге, надання майнової вигоди було зроблено з чітко визначеною
певною метою (наприклад, майно було передане як придане, а шлюб
не був укладений); по-третє, очікувана мета, задля якої була
передана майнова вигода, не здійснилася.
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3. Позов про повернення одержаного від крадіжки (condoctio ex
causa furtiva). Речі, які отримав злодій у результаті крадіжки, ніколи на
ставали його власністю. У зв’язку з цим власник у будь-який момент
мав можливість вимагати їх повернення на підставі віндикаційного
позову (res vindicatio). Однак ця процедура була досить громіздкою і
вимагала значних зусиль і затрат часу. Тому для оперативного
повернення своїх речей власник мав можливість скористатися також і
кондикційним позовом (condictio). Він міг бути заявлений лише до
злодія чи його спадкоємців. Злодій повинен був повернути все
отримане в повному обсязі з усіма плодами і доходами, як фактично
одержаними, так і можливими. До того ж злодій ніс ризик випадкової
загибелі речі, яка мала місце після крадіжки. Це виявлялося в тому, що
навіть у разі знищення викраденої речі з обставин непереборної сили
(vis major) (пожежа, стихійне лихо тощо) злодій повинен
відшкодувати її повну вартість власнику.
4. Позов про набуття за несправедливою підставою (condoctio ex
causa injusta). Цей позов застосовувався, наприклад, для повернення
заставленої речі після сплати боргу, забезпеченого заставою, а також
прибутків, одержаних від цієї речі після сплати боргу.
Іншою підставою виникнення позадоговірних зобов’язань був
делікт. Слово «делікт» (delictum) означає неправомірну дію;
безчесний, аморальний поступок; злочин. Тобто тлумачення делікту в
Римі пов’язувалося не тільки з правопорушенням у буквальному
розумінні цього слова, але й з аморальністю поведінки певної особи. У
доктрині римського права категорія делікт ототожнювалася з
правопорушенням.
Делікт (delictum) – це протиправна дія, внаслідок якої завдається
шкода, що не пов’язана з невиконанням правопорушником належного
з нього зобов’язання. Тому в таких словосполученнях, як «деліктні
зобов’язання», «зобов’язання із делікту» чи «зобов’язання із
правопорушення», мають на увазі одне й те саме.
Якщо договірні зобов’язання викликаються до життя правомірними
діями, то зобов’язання із деліктів породжуються діями
протиправними, якими один із учасників відносин завдає шкоди
іншому. Відповідно до цього відбувається і розподіл прав та
обов’язків між суб’єктами деліктного зобов’язання: потерпілий
уповноважений на компенсацію завданої йому шкоди, а порушник
зобов’язаний надати відповідну компенсацію потерпілому.
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Зобов’язання із деліктів у римському праві розпочали свій розвиток
ще із Законів XII таблиць. Уже тоді було визнано, що приватне
правопорушення
породжує
обов’язок
порушника
сплатити
потерпілому штраф. Приватним правопорушенням (delictum privatum),
на відміну від кримінального злочину, вважалася неправомірна дія,
якою порушуються інтереси окремих приватних осіб. Воно включало
також протиправні дії, які сучасне право відносить до категорії
тяжких кримінальних злочинів, наприклад крадіжка (furtum).
Вважають, що спочатку виникли не договірні зобов’язання, а
зобов’язання, пов’язані з правопорушеннями. Державна влада в
договірні відносини між людьми в основному не втручалась і надавала
перевагу їх власному розсуду в формуванні взаємовідносин. Поява
зобов’язань
із
правопорушень
обумовлювалася
причинами
соціального характеру, цілями збалансування відносин між людьми в
суспільстві і забезпечення захисту прав та інтересів приватних осіб від
правопорушень і будь-якого свавілля з боку інших осіб.
Порівняно з договірними зобов’язаннями, деліктним зобов’язанням
був притаманний ряд особливостей. Наприклад, на відміну від
зобов’язань із договорів, деліктні не завжди переходили у спадщину.
Спадкоємці не відповідали за деліктами спадкодавця, якщо від делікту
вони не набували певної вигоди. Якщо у договірному зобов’язанні
брали участь кілька осіб на тій чи іншій стороні, то сума вимоги чи
боргу або поділялась між ними на частки, або встановлювалося
солідарне зобов’язання. У зобов’язаннях із деліктів штрафна
відповідальність часто покладалася на кожного із порушників, і не у
відповідних частках та не за правилами солідарної відповідальності, а
за принципом кумуляції, унаслідок якої розмір стягнення, так би
мовити, помножувався на кількість порушників. Не завжди збігалася і
дієздатність, необхідна до вступу в договірне зобов’язання, зі
здатністю відповідати за делікти. Якщо неповнолітні не володіли
здатністю укладати договори, то за делікти вони відповідали.
Загальним поняттям «делікт» охоплюються досить конкретизовані
в римському праві окремі види правопорушень, на підставі кожного із
яких виникає той чи інший різновид деліктного зобов’язання. Як і
система контрактів, система деліктів мала замкнений характер і
вичерпний перелік правопорушень.
Римською юриспруденцією і писаним правом делікти поділялись
на дві групи: делікти публічні (delicta publica) і делікти приватні
(delicta privata).
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Публічними деліктами визнавалися правопорушення, які посягали
на публічні інтереси. Це, наприклад, злочини проти народу та його
безпеки (D. 48. 4. 1. 1); висунення неправдивих звинувачень чи
неповідомлення про дійсно вчинений злочин (D. 48. 16. 1. 1) тощо.
Особливості деліктів цієї категорії полягали в такому. По-перше,
санкції за такі правопорушення були звернені переважно проти особи
порушника публічного порядку. По-друге, у тих випадках, коли за
публічний делікт до правопорушника застосовувалися майнові
санкції, відповідні стягнення здійснювалися на суспільні потреби або
в державну скарбницю, а не на користь особи, яка потерпіла від
правопорушення. По-третє, справи стосовно публічних деліктів були
підвідомчими особливим, кримінальним судам і розглядалися за
спеціальними правилами судочинства.
Суть приватних деліктів полягає в їх спрямованості на захист
інтересів приватних осіб, які потерпіли від правопорушення і на
користь яких здійснювалися відповідні майнові стягнення з
порушника. Саме так римською юриспруденцією розцінювалися
делікти цієї категорії, і саме вони становили підставу виникнення
цивільних деліктних зобов’язань, сторонами в яких порушник
виступав як боржник (debitor), а потерпілий – як кредитор (creditor).
Позови із таких деліктів пред’являлися безпосередньо потерпілими,
тобто приватними особами.
Елементами приватного делікту визнавалися: 1) об’єктивна шкода,
завдана протиправною дією однієї особи іншій; 2) будь-яка форма
вини особи, яка вчинила протизаконну дію; 3) визнання об’єктивним
правом цієї дії деліктом, тобто визначення приватноправових
наслідків такої дії, які застосовувалися в порядку цивільного процесу.
Пройшовши певний історичний шлях у своєму розвитку, у
римському приватному праві визначалися такі різновиди деліктів, а
отже, і різновиди зобов’язань, які виникали з них: 1) особиста образа;
2) крадіжка; 3) пограбування; 4) неправомірне пошкодження або
знищення чужого майна; 5) загроза; 6) обман; 7) обман кредиторів.
Особиста образа (injuria) полягала в будь-якій завданій
потерпілому моральній шкоді, тобто правопорушенні, вчиненому
проти особистих немайнових прав особи. Поняття injuria також
включало й такі делікти, які своїм наслідком мали, наприклад,
членоушкодження. Зазначеними протиправними діями майнова шкода
потерпілому не завдавалася. Преторська практика істотно розширила
обсяг деліктів, охоплюваних поняттям injuria.
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Із розвитком римської юриспруденції делікти під назвою injuria
набули ознак публічно-правових, тобто ознак кримінальних злочинів,
за які імператорське законодавство встановлювало кримінальну
відповідальність.
Крадіжка (furtum). На відміну від особистої образи (injuria),
римська юриспруденція розглядала крадіжку як делікт, пов’язаний із
протиправним посяганням на чужий майновий інтерес. Слід, однак,
зауважити, що римським правом крадіжка тлумачилася у більш
широкому розумінні, ніж у подальші історичні епохи.
Відповідно до загальновідомого визначення Павла, крадіжка – це
привласнення речі обманним шляхом із метою збагачення або
вилучення самої речі, користування чи володіння річчю (D. 47. 2. 1. 3).
Крадіжка буває не тільки тоді, коли хтось таємно викрав річ, але і
взагалі, коли хтось привласнює собі річ усупереч волі її господаря (G.
3. 195). Крадіжкою також визнавалося користування річчю,
переданою на зберігання. Вважалося, якщо хтось отримає річ для
певного користування і зверне її на інше вживання, то він відповідає
як злодій (G. 3. 196). В окремих випадках крадіжкою визнавалися дії
стосовно власної речі, коли, наприклад, боржник викрадає річ, надану
у заставу, або таємно забирає власну річ у її сумлінного володільця.
Тому було встановлено: той, хто приховує факт повернення до нього
раба, яким сумлінно володів інший, вчиняє furtum (G. 3. 197).
Як бачимо, у римському праві деліктом furtum охоплювалася
крадіжка у буквальному її розумінні, а також і будь-яке умисне
недобросовісне привласнення чужого права незалежно від того, чи то
супроводжувалося заволодінням майном у цілому, чи мало місце привласнення чужого майнового права в інший спосіб (наприклад,
шляхом шахрайства).
Римські юристи вказували на декілька видів furtum. Так, зокрема у
Законі ХІІ таблиць розрізнялись явна і таємна крадіжка, залежно від
цього до порушника застосовувалися відповідні санкції.
За критерієм своєї спрямованості розрізнялися furtum: крадіжка
користування; крадіжка володіння; крадіжка власності.
Відповідальність за furtum встановлювалася різними правовими
засобами. Серед основних слід назвати віндикаційний позов (res
vindicatio), за яким шкода, завдана крадіжкою потерпілому,
відшкодовувалася шляхом витребування в порушника вкраденої речі
й компенсацією інших пов’язаних із крадіжкою втрат. Проте його
застосування часто унеможливлювалося, наприклад, коли краденою
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була споживна річ або річ, що характеризується родовими ознаками
(genera). Тому більш доступними були зобов’язально-правові способи
захисту порушеного крадіжкою майнового інтересу.
Зобов’язання із furtum полягали в тому, що на порушника
накладався обов’язок сплатити потерпілому штраф. У деяких
випадках у разі furtum до порушника могли бути застосовані і засоби,
так би мовити, особистого на нього впливу аж до позбавлення його
життя. Відповідальність порушника за furtum визначалася залежно від
характеру порушення, зокрема, враховувалися: вчинення явної
крадіжки (furtum manifestum), коли злодія було схоплено на місті
злочину або чужу річ знайдено в нього внаслідок спеціального
обшуку; вчинення таємної крадіжки (furtum nec manifestum), коли
злодія не було спіймано на місці злочину.
Загалом із furtum виникало два зобов’язання. Перше на підставі
кондикції із furtum, за якою злодія присуджували до повернення речі з
усім її приростом; друге – на підставі позову action furti, за яким
злодій, спійманий на місці злочину, присуджувався до сплати штрафу
в розмірі чотирикратної вартості краденої речі, а злодій, не спійманий
на гарячому, – до її подвійної вартості. Кредитором (потерпілим,
позивачем) у зобов’язаннях із furtum зазвичай був власник; але ним
міг бути також володілець або утримувач речі.
Пограбування (rapina). Тривалий час римське право не виділяло
його в окремий вид, поглинаючи його крадіжкою. Однак історичні
обставини змінювались, обумовлюючи потребу удосконалення і
посилення правових засобів захисту порушених майнових прав у
зв’язку з протиправним заволодінням чужим майном із застосуванням
насильства. Такі явища набули свого поширення у І ст. до н. е., коли
заколоти та бунти були нерідким явищем. За таких обставин та на
вимогу пануючих верств населення претор М. Теренцій Лукулл видав
спеціальний едикт, яким переслідувалося пограбування, вчинене
натовпом озброєних людей. І вже в Інституціях Гая пограбування
виділялося в окремий вид деліктів.
Суть зобов’язання із делікту (rapina) зводилася до того, що на
порушника покладався обов’язок сплатити в чотирикратному розмірі
вартість пограбованого майна. Щоправда, така санкція зберігала силу
протягом одного року з моменту правопорушення. Із закінченням
цього строку санкція не могла виходити за межі фактично завданої
шкоди.
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Неправомірне знищення або пошкодження чужого майна (damnum
injuria datum). Це делікт, який відрізняється від особистої образи за
умов, якщо ним потерпілому ця образа не завдається. Якщо внаслідок
нього заподіювач не набуває тих чи інших вигід, то цей делікт
виходить також і за межі крадіжки.
Відповідальність за неправомірне знищення або пошкодження
чужого майна отримала самостійну трактовку в законі,
запропонованому плебейським трибуном Аквілієм (приблизно 286 р.
до н. е.), у якому була зроблена спроба систематизації деліктів цієї
категорії.
Для настання зобов’язання із делікту damnum injuria datum за
законом Аквілія необхідною була наявність певних умов, а саме:
а) наявність шкоди; б) завдана шкода мала бути наслідком
безпосередніх дій правопорушника; в) наявність будь-якої вини
правопорушника. Кредитором за цим зобов’язанням міг виступати
тільки власник неправомірно знищеного або пошкодженого майна. І
лише згодом у преторській практиці почали застосовувати закон
Аквілія, надаючи право на позов також іншим зацікавленим особам
(наприклад, кредиторам власника пошкодженого чи знищеного майна,
володільця майна тощо).
Загроза (metus). На ранніх етапах розвитку римського права цей
делікт взагалі не згадувався. Тільки приблизно в І ст. до н. е. metus як
delictum privatum почала переслідуватися преторським правом.
Зазвичай загроза охоплювала факти правопорушень, як-от: вимагання, примушування до вчинення правочину під страхом завдання
протиправної шкоди, у зв’язку з чим потерпілий був змушений діяти
всупереч власної волі.
Проголошуючи metus деліктом, претор постановив таку саму
відповідальність, як і за пограбування, – в чотирикратному розмірі
вартості набутого правопорушником унаслідок загрози майнової
вигоди. Однак, на відміну від деліктів, пов’язаних із пограбуванням,
загроза означала протиправний психічний вплив на потерпілого. Крім
того, якщо до прийняття судового рішення правопорушник повертав
набуте, то справа цим і обмежувалася.
Обман (dolus malus) тривалий час негативної реакції з боку
стародавнього римського права не викликав. Як делікт dolus malus
сформувався завдяки діяльності претора у І ст. до н. е. Однак
відшкодування завданої обманом шкоди дорівнювалося не
чотирикратному розміру шкоди, а дійсному її розміру.
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Преторським правом був уведений також делікт під назвою fraus
creditorum (обман кредиторів, шахрайський умисел, шахрайське
завдання шкоди іншій особі – кредиторові). Поява делікту,
пов’язаного з обманом кредиторів, обумовлювалася тим, що коли
проти боржника, що порушив зобов’язання, застосовувалося
стягнення на його майно, виникала небезпека вчинення боржником
відчуження майна (наприклад, дарування) з метою зменшення розміру
примусових платежів, належних первісним кредиторам. Останнім у
таких випадках преторське право давало можливість ліквідації
наслідків дій недобросовісного боржника, оспорюючи дійсність
вчинених ним дій. Позов у таких випадках пред’являвся одночасно до
боржника і до його контрагентів, з якими він укладав відповідні
договори. Якщо контрагенти діяли недобросовісно, вони
зобов’язувалися до відшкодування всієї завданої кредитором шкоди.
Добросовісні контрагенти відшкодовували кредиторам шкоду лише в
розмірі отриманого від боржника.
Квазіделікти (quasi ex delicto) не підпадали під ознаки делікту.
Але оскільки в преторській практиці траплялися випадки завдання
квазіделіктами шкоди, претори припускали гіпотези винної поведінки,
яка переслідувалася преторським правом.
Серед досить широкого переліку дій, що охоплювались поняттям
«квазіделікт», найпоширенішими є такі: квазіделікт, за який
встановлювалась відповідальність судді за неналежне здійснення
судового провадження. Така відповідальність наставала, якщо
рішення судді суперечило фактам, наведеним сторонами, а також у
разі будь-якого навмисного порушення порядку судового розгляду,
яким завдається шкода інтересам сторін (D. 5. 1. 15. 1). За такі
порушення, а також за порушення інших суддівських обов’язків
(наприклад, відсутність судді в призначений для розгляду справи
день) на суддю міг бути покладений за позовом потерпілої сторони
обов’язок із відшкодування завданої шкоди. У разі наявності в діях
судді умислу він відшкодовував повну суму позову, а в інших
випадках суддя сплачував штраф у розмірі, що визначався судом.
Другим різновидом визнавався квазіделікт, унаслідок якого
наставала відповідальність за викинуте або вилите із помешкання на
вулицю, внаслідок чого завдається шкода людям, які цією вулицею
користуються. Відповідальним за шкоду, завдану таким квазіделіктом,
міг бути будь-який мешканець житла, з якого було щось викинуто або
вилито на територію загального користування. Для цього наявності
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вини в поведінці відповідача не вимагалося. Від відповідальності
звільнялися лише тимчасові мешканці.
Позов до відповідального за зазначений делікт міг бути
пред’явлений будь-яким громадянином. Розмір відшкодування
дорівнював подвійній сумі заподіяної шкоди. Від відповідальності за
завдану шкоду звільнявся тільки той, хто вчинив такі дії у разі
непереборної сили.
Передбачався також квазіделікт, яким охоплювались випадки
відповідальності за небезпечне для оточення виставлене, підвішене
або вивішене майно, яке в разі свого падіння загрожувало оточуючим
завданням шкоди. У таких випадках законом передбачався штраф у
розмірі 10 тисяч сестерцій і усунення небезпеки. Відповідальність
наставала незалежно від вини відповідача чи наявності шкоди. Отже,
штраф за такий квазіделікт міг бути стягнутий на користь будь-якого
позивача.
Серед квазіделіктів окремий різновид становили ті, якими
охоплювалась відповідальність власників готелів, заїжджих дворів,
судноволодільців за шкоду, завдану майну постояльців або пасажирів.
Вони зобов'язані були відшкодувати заподіяні їхніми працівниками
збитки у подвійному розмірі. При втраті зданих на схов речей
постояльці могли заявити кондикційний позов до господарів заїжджих
дворів, готелів і кораблів. За шкоду, заподіяну працівниками
господарів заїжджих дворів, готелів і кораблів, жильцям і пасажирам
потерпілі могли подати квазіделіктний позов безпосередньо до тих,
хто вчинив шкоду, а в разі їхньої неспроможності – до їхніх
господарів.
Квазіделіктом визнавалася і шкода, заподіяна рабом або твариною
чужому майну або особі. І в цьому разі відповідальність ніс їхній
господар. Виною власника раба чи тварини, що заподіяли шкоду,
вважалась відсутність належного нагляду за тваринами і рабами.
Власник раба чи тварини, що заподіяли шкоду, був зобов'язаний
відшкодувати її або за ноксальним позовом видати тварину чи раба.
Крім зазначених квазіделіктів, менш значними правопорушеннями
були:
а) правопорушення
землеобмірювача,
який
допустив
прорахунок при розподілі земельних ділянок; б) поховання в чужу
могилу; в) надання допомоги рабу під час втечі тощо.
Питання для самостійного опрацювання
1. Квазіконтракти.
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2. Становлення поняття та загальна характеристика зобов’язань із
деліктів.
3. Класифікація зобов’язань із деліктів.
4. Квазіделікти.
Глосарій: безпідставне збагачення однієї особи за рахунок іншої,
ведення чужих справ без доручення (negotiorum gestio), делікт
(delictum), делікти приватні (delicta privata), делікти публічні (delicta
publica), загроза (metus), квазіделікти (quasi ex delicto), квазіконтракти
(quasi ex contractus), крадіжка (furtum), неправомірне знищення або
пошкодження чужого майна (damnum injuria datum), особиста образа
(injuria), пограбування (rapina), таємна крадіжка (furtum пес
manifestum), явна крадіжка (furtum manifestum).
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Що означає латиномовне слово quasi? Яке застосування воно
одержало в юридичній термінології Стародавнього Риму?
1.2. Дайте визначення поняття «квазіконтракт (quasi ex contractu)».
1.3. Охарактеризуйте основні види квазіконтрактів.
1.4. Як римське право регулювало ведення чужих справ без доручення
(negotiorum gestio)?
1.5. Дайте визначення поняття «делікт (delictum)» та охарактеризуйте
сутність позначуваного ним правового явища.
1.6. Як римське право регулювало зобов’язальні відносини, що
виникали з особистої образи (injuria)?
1.7. Охарактеризуйте крадіжку (furtum) і пограбування (rapina),
порівнявши ці види деліктів між собою.
1.8. Дайте характеристику неправомірного знищення або
пошкодження чужого майна (damnum injuria datum).
1.9. Дайте визначення поняття «квазіделікт (quasi ex delicto)».
1.10. Охарактеризуйте основні види квазіделіктів.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Проаналізувати розуміння природи деліктів юристами
Стародавнього Риму та сучасними вітчизняними цивілістами й
виявити спільне і відмінне в їх підходах.
5. Розв’язати тести:
5.1. Термін «квазіконтракт» у римському праві використовувався для
позначення:
а) недійсних договорів;
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б) зобов'язань ніби з договорів;
в) нікчемних договорів;
г) оспорюваних договорів.
5.2. Для того, щоб одна особа визнавалася кредитором, а інша боржником у зобов'язаннях ніби з договорів (квазіконтрактах):
а) згода між сторонами мала бути зафіксована письмово;
б) згода між сторонами мала бути зафіксована стипуляцією;
в) згода між сторонами мала бути зафіксована манципацією;
г) згода між сторонами не була потрібною.
5.3. Дія, з якої виникало зобов'язання ніби з договорів (квазіконтракт),
за характером могла бути:
а) протиправною;
б) злочинною;
в) правомірною;
г) всі відповіді є правильними.
5.4. Вкажіть основні види квазіконтрактів, що існували в
Стародавньому Римі:
а) ведення чужих справ без доручення;
б) неправомірне знищення або пошкодження чужого майна;
в) безпідставне збагачення однієї особи за рахунок іншої;
г) всі відповіді є правильними.
5.5. Вкажіть ознаки ведення чужих справ без доручення:
здійснювалося ведення чужої справи, а не власної;
а) гестор був зобов’язаний піклуватися на користь господаря за
договором (як повірений) або за законом (як опікун);
б) турбота про чужу справу мала бути з позиції власника економічно
в) вигідною і доцільною;
г) ведення справ вчинялося на платній основі.
5.6. Вкажіть обов’язки гестора у разі ведення ним чужих справ без
доручення:
а) по закінченні справи надати господарю докладний звіт про свою
діяльність;
б) після виконання передати господарю все отримане по справі;
в) вести справу як свою власну, з найбільшою вигодою для господаря;
г) всі відповіді є правильними.
5.7. Вкажіть обов’язки господаря у разі ведення гестором його справ
без доручення:
а) відшкодувати витрати по справі;
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б) прийняти зобов’язання, які виникли в ході ведення справи, і
привласнити отриманий дохід;
в) при несхваленні та визнанні дій гестора недоцільними повернути
останньому гроші й речі, на які він збагатів від ведення справи;
г) всі відповіді є правильними.
5.8. Вкажіть випадки, коли виникало безпідставне збагачення однієї
особи за рахунок іншої (як різновид квазіконтракту):
а) помилкова сплата боргу не тому кредитору
б) окупація
в) замість дійсного боржника помилково борг погасила інша особа
г) шахрайство.
5.9. Вкажіть види кондикційних позовів із безпідставного збагачення:
а) позов про стягнення оплаченого неіснуючого боргу;
б) віндикаційний позов;
в) позов про повернення наданого, мета якого не здійснилася;
г) негаторний позов.
5.10. Вкажіть види кондикційних позовів із безпідставного
збагачення:
а) позов про повернення одержаного від крадіжки;
б) віндикаційний позов;
в) позов про набуття за несправедливою підставою;
г) негаторний позов.
Джерела і література: 4-13, 18, 33, 45, 70.
Тема 14. Спадкове право

***

Спадкове право в системі римського приватного права є одним з
найважливіших інститутів і займає проміжне місце між речовим і
зобов'язальним правом. З одного боку, після смерті певної особи
найчастіше залишається майно, основу якого становлять право
власності та інші речові права. Вони і є об'єктом переходу за
спадщиною після смерті їх власника. З другого боку, спадкування –
один із способів набуття майнових прав, що зближує його з
зобов'язальним правом.
Основним інститутом спадкового права є спадкування (hereditas).
Спадкування (hereditas) – це перехід майна померлої особи до іншої
особи (осіб). За допомогою цього інституту забезпечується
збереження в цілісності майна померлого і перехід цього майна до
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правонаступника. Цим самим спадковим правом забезпечується
загальне (універсальне) майнове наступництво після смерті особи.
Універсальне правонаступництво (sucessio universitas, universales) має
місце в разі, якщо одна особа бере на себе майнові права і обов’язки
другої як одне юридичне ціле (universitas). Тобто, не можна було
погодитися на наступництво лише в правах, відмовившись від
обов'язків (боргів), чи покласти на одного спадкоємця борги
спадкодавця, а іншому передати тільки права.
Спадщина – це сукупність прав і обов’язків спадкодавця, яка
переходила в порядку правонаступництва до його спадкоємців.
Спадщина існує і тоді, коли у її складі немає майна (речей) взагалі, а
також коли борги померлої особи перевищують її права і вимоги.
Поряд із універсальним правонаступництвом, римське право
виділяло і так зване сингулярне (successio singularis), сутність якого
полягає в наданні особі окремих прав без покладення на неї
обов’язків. Це правонаступництво відбувалося у двох історичних
формах: цивільна форма сингулярного наступництва, яка називалася
легат (legatum), і загальнонародна форма – фідеїкоміс
(fideicommissum). Сутність обох цих форм становить розпорядження
спадкодавця, яке вигідне для третьої особи і має бути обов’язково
виконане спадкоємцем.
За римським правом спадкування можливе було лише або за
заповітом, або за законом. Спадкування за законом мало місце в разі,
якщо заповіт не був складений певною особою або був визнаний
недійсним, або спадкоємець за заповітом не прийняв спадщину.
Характерною особливістю римського спадкового права була
неприпустимість поєднання цих двох підстав спадкування (заповіту та
закону) в одному і тому ж випадку, тобто було неприпустимим, щоб
одна частина спадщини перейшла до спадкоємця за заповітом, а інша
частина цієї ж спадщини – до спадкоємців за законом. Принцип єдиної
підстави спадкування (nemo pro parte testatus, pro parte intestatus
decedere potest) зберігався в усі періоди римської історії.
Римське спадкове право пройшло чотири етапи свого розвитку:
1) спадкування за цивільним правом (jus civile); 2) спадкування за
преторським едиктом; 3) спадкування за імператорськими законами;
4) спадкування за правом Юстиніана.
Цивільне спадкування (hereditas) регламентувалося Законами ХІІ
таблиць, які визначали два види спадкування: спадкування за
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заповітом та спадкування за законом. Останнє мало місце, якщо
спадкодавець помирав, не залишивши заповіту.
Через сімейний характер власності давнього періоду основним
видом було спадкування за законом. Проте Закони XII таблиць
спадкування за заповітом визнають уже переважною формою
спадкування.
З глибокої давнини і до перших століть республіканського періоду
зберігся звичай, який дозволяв спадкодавцеві виявити волю перед
куріатними коміціями, а під час війни, у поході – перед військом
(останнє було дозволено правом Юстиніана). Для попередження будьякого обману ім’я спадкоємця записувалося особисто заповідачем.
Крім того, сім свідків підписували заповіт та скріплювали їх
печатками. З цієї миті заповіт набував сили. Не могли бути свідками
жінки, неповнолітні, німі, глухі, божевільні особи, які перебували під
опікою.
Спадкоємцями могли бути тільки агнати. Когнатське споріднення
ще не дає права спадкування за законом. Цивільний спадкоємець мав
особисто виявити свою волю на набуття спадщини.
Спадкування за преторським едиктом полягало у володінні
спадковими речами, яке дозволено претором у спорі двох
претендентів на спадщину. Реформи, які здійснювалися у спадкуванні
претором, почалися ще в ранній республіканський період і
завершилися в епоху принципату. Головним у процесі переходу від
цивільного до преторського спадкування є зміщення центру тяжіння
від особи спадкоємця до господарчої специфіки спадкування, тобто
від суб’єкта до об’єкта.
Преторські едикти послабили формалізм при складанні заповіту:
визнавалися заповіти, складені з відхиленням від жорстких
формальних вимог давнього часу. Поступово було спрощено форму
заповіту.
За давнім jus civile еманциповані діти не могли бути спадкоємцями
після смерті свого батька. Наприклад, єдина дочка, що вийшла заміж і
перейшла на постійне проживання в родину чоловіка, переставала
бути агнаткою свого батька і права на спадщину після його смерті не
мала. Однак це не відповідало потребам суспільства. Оскільки
відповідно до норм jus civile не можна було визнати спадкоємницею
еманциповану дочку, претор тільки вводить її у фактичне володіння
спадщиною – bonorum possessio. Якщо інших претендентів на
спадщину не з'явиться, вона залишалась за дочкою. Пізніше претор
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визнає право на спадщину за такими спадкоємцями й у разі, якщо
спадщину оспорюють інші особи, які, на думку претора, не мали
достатніх підстав на це. Таким чином, поступово паралельно зі
спадкуванням за jus civile виникає і розвивається преторське
спадкування.
Преторська система спадкування розширила коло спадкоємців за
законом, все більше утверджуючи його одночасно з підвищенням
значення когнатського споріднення. У цей період спостерігається
обмеження свободи заповіту на користь кровних родичів. Важливим
нововведенням преторів було визнання права спадкового
наступництва за особами, які за jus civile до спадкування не
закликалися. Якщо раніше до спадкування закликалися тільки
найближчі родичі померлого і за їх відсутності або відмови від
спадкування спадщина вважалася виморочною, то тепер претор
закликає до спадкування наступних родичів, визнаючи у такий спосіб
наступництво черг. Динаміка правотворчості й надалі зберігала головну тенденцію: когнатські родинні зв'язки все більше враховуються
при спадкуванні – агнатська спорідненість втрачає значення.
У «постійному едикті» вперше було передбачено існування
чотирьох черг спадкоємців. Кожна попередня черга спадкоємців
усувала наступну. Спільне спадкування осіб, які входили до різних
черг, вважалося неможливим.
Спадкоємець за преторським правом називався не heres, а loco
heredis. Спадкоємцями за преторським правом були когнати, а також
подружжя та найближчий агнат померлої особи. Такі зміни були на
користь окремих спадкоємців.
Загалом, у період принципату дві системи спадкування за старим
jus civile і за преторським едиктом існували паралельно,
взаємозбагачуючись і проникаючи одна в одну. Проте в цьому процесі
взаємного злиття переважали більш прогресивні ідеї преторського
спадкового права, що більше відповідали новим соціальноекономічним умовам.
Спадкування за імператорськими законами. У період принципату
та абсолютної монархії відбулося подальше вдосконалення римського
спадкового права. Імператорські конституції та сенатусконсульти
(senatus consulta) продовжили тенденцію пріоритету кровного
споріднення, що призвело до розширення й узаконення прав дітей на
материнську спадщину та надання їм права на спадкування майна
родичів по материнській лінії. Значну увагу приділяли узагальненню
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та закріпленню засад преторської системи спадкування. Проте
спадкове право залишалося складним і не мало чіткої системи.
Спадкування за правом Юстиніана. Поступово спадкування, яке
вважалося преторським, було прирівнено до цивільного спадкування,
що сприяло утвердженню та спрощенню спадкового права. У 542 р.
відбувається реформа спадкування за заповітом, а в 548 р.
реформується спадкування за законом, яке будується виключно на
когнатському спорідненні. Усі родичі були розподілені на п’ять черг
залежно від ступеня їх споріднення зі спадкодавцем. Крім того, до
спадкування могли закликатися всі родичі без обмеження ступеня
споріднення. Був створений чіткий порядок спадкування, що
становить основу сучасного спадкового права.
Заповітом (testamentum) у римському праві вважалося не будь-яке
розпорядження особи на випадок смерті, а лише те, що містить
призначення спадкоємця (hereditas institutio). За класичним правом
вимагалося, щоб таке призначення було зроблено на початку заповіту.
Якщо в розпорядженні, зробленому на випадок смерті, є навіть
вичерпні вказівки, кому і в яких частках має перейти майно після
смерті даної особи, але ніхто не вказаний у цьому розпорядженні
спадкоємцем (нікому не дано ім’я спадкоємця (nomen heredis)),
заповіт вважався недійсним. Спочатку вимагалося призначення
спадкоємців в урочистій обстановці, а з 339 р. – у будь-яких формах.
До змісту заповіту могли також включатися інші розпорядження:
відкази (легати), призначення опікунів для малолітніх спадкоємців
тощо.
Заповіт мав юридичну силу, якщо є сукупність певних умов:
а) укладення у встановленій формі; б) активна заповідальна
правоздатність заповідача (testamenti factio activa); в) призначення
спадкоємцем особи, яка має пасивну заповідальну правоздатність
(testamenti factio passiva).
Форма заповіту, надзвичайно громіздка у стародавні часи,
поступово спрощувалася, але все ж таки і в юстиніанівський період
була достатньо складною. В імператорський період і у «праві
Юстиніана» розрізняли дві основні форми заповіту: приватний і
публічний.
Приватні заповіти здійснювалися без участі органів державної
влади. Залежно від форми волевиявлення приватні заповіти могли
бути письмовими й усними. Укладення заповіту в будь-якій формі
відбувалося за присутності семи свідків (у деяких випадках – восьми).
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За свідків брали тільки вільних та дієздатних осіб. Свідками не могли
бути жінки, глухі, німі, сліпі; особи, над якими заповідач мав
батьківську владу; спадкоємці, їх друзі; марнотрати; особи, позбавлені
заповідальної правоздатності.
Для письмових заповітів встановлювалися особливі вимоги щодо
їх складання. Так, заповіт, як правило, мав укладатися особисто
заповідачем і підписувався ним власноруч у присутності семи свідків.
Якщо заповідач не міг підписати заповіт, то запрошували восьмого
свідка, який підписував заповіт і вказував, що він це робить за
дорученням заповідача. Свідки засвідчували заповіт своїми підписами
та скріплювали печатками. Усний заповіт оголошувався в присутності
восьми свідків мовою, зрозумілою для всіх. Письмова форма заповіту
поступово набула пріоритету перед усною.
Крім того, у деяких випадках допускалося складання заповіту в
спеціальних формах. Так, військовослужбовці (солдати) могли
здійснити заповіт під час служби, походу без будь-яких
формальностей унаслідок «крайньої недосвідченості» у справах.
Селянам дозволялося укладати заповіти усно при п’ятьох свідках,
якщо заповідач був неграмотним і не міг власноруч підписати заповіт.
Під час епідемій при укладанні заповіту не вимагалася присутність
усіх свідків разом. Письмові заповіти висхідних родичів на користь
низхідних дозволялося укладати без залучення свідків.
Поряд із приватними, практикувалися публічні заповіти, які
укладалися за участю органу державної влади: а) шляхом внесення
усної волі заповідача до протоколу суду (судовий заповіт); б) шляхом
передачі до імператорського архіву на зберігання письмового заповіту
(заповіт, який подавався імператору).
Для здійснення заповіту вимагалася спеціальна здатність –
активна заповідальна правоздатність (testamenti factio activa). Вона
передбачала наявність загальної правоздатності в галузі майнових
відносин. Активна заповідальна правоздатність повністю залежить від
загальної цивільної правоздатності, отже, зменшення останньої після
укладання заповіту робило заповіт недійсним.
З давніх часів перегрини були позбавлені заповідальної
правоздатності, оскільки керувалися не цивільним правом (іus civils), а
дотримувалися своїх власних порядків. Заповідальної правоздатності
не мали інтестабелі (особи, яким за аморальні вчинки заборонялося
бути свідками та запрошувати свідків у своїх інтересах), психічно
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хворі, а в період пізньої імперії – апостати (відступники від
християнства) й деякі інші особи.
Пасивна заповідальна правоздатність – це здатність особи бути
спадкоємцем. Цей вид правоздатності виникав за таких випадків: під
час укладання заповіту, смерті заповідача та прийняття спадщини. Він
визначався методом виключення, тобто визначали тих осіб, які цим
правом не користувалися. Наприклад, раби могли приймати спадщину
тільки разом із відпущенням на волю. Пасивної заповідальної
правоздатності не мали особи, які в момент смерті заповідача ще не
були зачаті; діти державних злочинців; негідні перед заповідачем
особи; особи, які не були громадянами Римської держави (винятком
було отримання громадянства не пізніше 100 днів після відкриття
спадщини); юридичні особи (виняток становили міські об’єднання,
благодійні установи, церкви).
У зв’язку з тим, що в заповіті необхідно було вказати ім’я
спадкоємця, позбавлялися можливості бути спадкоємцями діти, зачаті
за життя спадкодавця і народжені після його смерті. Поступово, за
сприяння претора, ці особи отримали право на спадщину. Більше того,
заповіт вважався недійсним, якщо «постуми» (майбутні діти) не
призначалися спадкоємцями або не позбавлялися спадщини.
У стародавні часи заповідач користувався необмеженою свободою
розпоряджатися своїм майном. Але з часом заповідачі почали
зловживати такою свободою розпоряджень та майно інколи
передавалося стороннім особам, а найближчі родичі заповідача, які
своєю діяльністю значно сприяли створенню спадкового майна, нічого
з нього не отримували. На цій підставі поступово почали виникати
обмеження заповідальної свободи, які потім оформилися у право
деяких спадкоємців за законом на так звану обов’язкову частку в
спадщині. Існував категоричний наказ, звернений до спадкодавця:
прямі спадкоємці (його діти і постуми) мають бути або призначені
спадкоємцями за заповітом, або усунені від права на спадкування.
Якщо заповідач не призначав і не усував обов’язкових спадкоємців,
заповіт вважався недійсним і спадкування здійснювалося за законом.
Коло осіб, за якими визнавалося право на обов’язкову частку, було
розширене претором приєднанням до них еманципованих дітей. У
класичну епоху право на обов’язкову частку вже належало низхідним
та висхідним родичам заповідача завжди, а також повнорідним та
єдинокровним братам і сестрам заповідача за умови, якщо
спадкоємцем у заповіті призначена негідна особа (persona turpis).
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Розмір обов’язкової частки не мав бути меншим за 1/4 частки, яку
отримала б особа при спадкуванні за законом, з відрахуванням
боргових зобов’язань заповідача.
Поважність причин позбавлення права на обов’язкову частку
розглядав суд. У праві Юстиніана було наведено вичерпний перелік
таких підстав для позбавлення обов’язкової частки, наприклад замах
на життя заповідача, укладання шлюбу без дозволу батьків тощо.
Втрата заповітом сили. Хоча впродовж всієї історії Риму заповіт
зберігав риси формалізму, проте у класичний період складається
тенденція збереження сили заповіту за допомогою його тлумачення.
Утім і заповіт, складений із дотриманням усіх вимог закону, міг
втратити силу до відкриття спадщини внаслідок скасування його
заповідачем. Скасування могло бути здійснене тільки шляхом
складання нового заповіту, а за преторським правом – знищенням,
відривом із нього печаток тощо. У період імперії спочатку було
визначено, що заповіт втрачає силу, якщо до спливу 10 років від дня
його складання не буде відкрито спадщину. У праві Юстиніана це
правило було послаблено. Після того, як мине 10 років заповіт міг
бути змінений відповідною заявою у присутності трьох свідків.
Спадкування за законом (hereditas ab intestato) наставало в тих
випадках, коли після померлої особи не залишилося заповіту або коли
спадкоємець за заповітом із тієї чи іншої причини не прийняв
спадщини.
Стародавня римська система спадкування за законом, яка належить
до епохи Законів ХІІ таблиць, виходила від сімейної єдності майна та
агнатської спорідненості. Відповідно до цього Закони ХІІ таблиць
визнають першочерговими спадкоємцями безпосередньо підвладних
спадкодавця (in patria potestate), дружину (in manu) померлого, його
дітей, усиновлених та онуків від раніше померлих синів. Ці
спадкоємці називалися «своїми» (heredes sui) і разом із цим
«необхідними» (necessarii) в тому розумінні, що вони визнавалися
спадкоємцями незалежно від виявлення їхньої волі щодо цього.
Дружина, діти та усиновлені ділили майно нарівно. Якщо ж у
спадкуванні брали участь онуки від раніше померлих синів, то
спадкування здійснювалося ними за правом представлення (hereditas
ius repraesentationis), тобто вони отримували всі разом частку
спадщини, яку отримав би їхній батько, якщо б пережив спадкодавця,
а потім ділили цю частку порівну між собою.
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Якщо після спадкодавця не залишалося «своїх» спадкоємців, до
спадкування закликався найближчий за ступенем агнатський родич
(agnatus proximus). Так, насамперед закликалися до спадкування
брати, сестри та мати померлого, яка перебувала з його батьком у
шлюбі cum manu і цим набувала становища сестри померлого. Усі ці
особи щодо померлого були агнатами другого ступеня. За відсутності
агнатів другого ступеня закликаються агнати третього ступеня і т. д.
Але за жіночою лінією спадкування не відбувалося далі повнорідних
сестер. Якщо найближчий агнат не приймав спадщину, то вона не
переходила ні до наступного ступеня споріднення, ні до кого іншого, а
вважалася відумерлою. Отже, діяв принцип одноразовості закликання
до спадкування.
Із розвитком економіки патріархальна сім’я розкладається, і
сімейну власність змінює індивідуальна приватна власність. У зв’язку
з цим система спадкування, побудована за принципом агнатського
споріднення, втратила свою основу. За преторським едиктом при
спадкуванні враховувалося когнатське (кровне) споріднення. Не
маючи права скасовувати норми цивільного права, претор надавав
новим спадкоємцям володіння спадковим майном (bonorum possessio),
додержуючись черговості.
Крім залучення до кола законних спадкоємців кровних родичів та
одного з подружжя, претор створив ще одну новелу: встановив
наступництво між спадкоємцями різних класів та ступенів. Отже,
якщо особа, яка закликається до спадкування, не приймає спадщину,
спадщина не вважається відумерлою, а відкривається наступному за
чергою кандидату.
Суттєво порядок спадкування за законом був реформований у
новелах Юстиніана. Так, була спрощена система спадкування за
законом, яка будувалася виключно на когнатському спорідненні.
Відумерла спадщина (bona vacantia). Якщо спадщину не прийняли
ні спадкоємці за заповітом, ні спадкоємці за законом, вона вважалася
відумерлою. У стародавні часи таке майно вважалося безгосподарним і
могло бути захоплене кожним. З епохи принципату відумерле майно
передавалося державі; у період абсолютної монархії міська курія,
церкви, монастирі отримували перевагу щодо набуття відумерлої
спадщини після осіб, які належали до цих організацій.
Прийняття спадщини (hereditas aditio). Зі смертю спадкодавця
відбувається відкриття спадщини. Саме на цей момент визначається,
хто закликається до спадкування. Особи, які закликаються до
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спадкування, не набувають права на саме спадкове майно, поки не
приймуть його. У період між відкриттям спадщини та його
прийняттям спадкове майно не належить нікому. Це «лежача»
спадщина, яка чекає свого суб’єкта. Оскільки господаря у цього майна
не було, воно вважалося безгосподарним (res nullius). Згодом
«лежачу» спадщину почали охороняти: до прийняття майна
спадкоємцем воно вважалося таким, що належить померлому.
Прийняття спадщини не зводилося тільки до процедури, хоча і
вона не є другорядною. Час, коли наступництво вважалося
встановленим, та порядок цього встановлення в римському праві були
неоднаковими для різних категорій спадкоємців. Що стосується
цивільного права, слід зважати на два важливих моменти. По-перше,
агнати, які перебували під владою спадкодавця, вважалися
наступниками спадщини одразу ж після того, як вона відкривається,
тобто в момент смерті глави сім’ї (спадкодавця). По-друге, ні за яких
обставин агнати не могли відмовитися від прийняття спадщини.
Для прийняття спадщини вимагалися такі умови: а) здатність
закликаних спадкоємців до прийняття спадщини; б) висловлена
певним чином воля на прийняття спадщини. Якщо закликані до
спадкування спадкоємці не здатні самі прийняти спадщину через свою
недієздатність, замість них спадщину приймали їх законні
представники (батьки, опікуни, піклувальники).
Воля на прийняття спадщини могла бути висловлена одним із двох
способів: а) заявою про намір прийняти спадщину; б) фактичним
вступом в управління спадковим майном.
У римському праві поступово склався інститут спадкової трансмісії
(transmissio delationis). Спадкова трансмісія – це перехід права на
прийняття спадщини до спадкоємців особи, яка була закликана до
спадкування, але не встигла за життя реалізувати своє право на
прийняття спадщини.
Римське спадкове право знало сингулярне наступництво, за яким
до окремих осіб переходили лише певні майнові вигоди без обтяження
їх будь-якими обов'язками.
Легат (legatum) – заповідальний відказ, безоплатне заповідальне
розпорядження спадкодавця, яке робилося в заповіті, щодо надання
спадкоємцям деяких грошових сум або речей визначеній особі, на
підставі чого виникало сингулярне спадкування. Легат виключає
певну частину спадкової маси з решти майна, яке переходить
спадкоємцям. Легатарій (особа, на користь якої призначений легат) є
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наступником спадкодавця в окремому праві, але не в певній частці
спадщини. Відповідно, отримання легату не супроводжується
відповідальністю за борги спадкодавця. Легат залишався тільки в
заповіті, неможливо було покласти легат на спадкоємця за законом.
Легат відразу ж з моменту відкриття спадщини становить квіритську
власність легатарія і може бути витребуваний із будь-якого володіння
за допомогою віндикаційного позову. Предметом легату могло бути
все те, що перебувало в обороті, і те, що мало для легатарія
економічний або моральний інтерес. Легатарієм міг бути тільки той,
кого можна було призначати спадкоємцем.
Обтяжливий формалізм встановлення легатів, неможливість
покладати їх на спадкоємців за законом призвели в період імперії до
виникнення ще одного виду заповідальних розпоряджень –
фідеїкомісів. Вони з'явилися внаслідок послаблення формалізму і були
можливі на основі усних або письмових прохань спадкодавця, з якими
вони зверталися найчастіше в момент смерті до спадкоємців про
виконання будь-якої позитивної дії на користь третіх осіб.
Фідеїкоміси (лат. fideicommissum – звернення до честі іншого) – це
усне або письмове розпорядження останньої волі, через яке заповідач
під чесне слово зобов’язував свого спадкоємця видати третій особі або
всю спадщину, або її певну частку. У житті траплялися випадки, коли
легати залишалися без дотримання форм цивільного заповіту. Це були
неформальні легати. Виконувати їх чи ні, було справою совісті
спадкоємця. Саме тому ці розпорядження отримали назву –
фідеїкоміси, тобто доручене совісті. Вони могли бути звернені не
тільки до спадкоємця, а й до боржника заповідача.
Фідеїкоміси швидко набули визнання, оскільки мали ряд переваг
порівняно з легатами. Вони були позбавлені обтяжливого формалізму;
їх можна було покладати на спадкоємців як за заповітом, так і за
законом; як до, так і після заповіту у вигляді додаткових
розпоряджень, що додавалися до нього. Ці переваги фідеїкомісів
зумовили їх зближення з легатами. В епоху принципату фідеїкоміси
отримали позовний захист, що фактично об’єднало їх із легатами.
Захист спадкових прав. Потреба судового захисту прав
спадкоємця може виникнути або внаслідок невизнання тих прав, які
входять до складу спадщини (наприклад, особа відмовляється видати
спадкоємцеві річ не тому, що не визнає його спадкоємцем, а тому, що
заперечує право на цю річ самого спадкодавця), або внаслідок того,
що будь-хто своєю поведінкою порушує або не визнає права даної
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особи як спадкоємця (наприклад, оспорює дійсність заповіту, з якого
випливає право спадкування даної особи).
У першому випадку в розпорядженні спадкоємця були такі ж
позови, що надавалися спадкодавцеві. Наприклад, якщо третя особа
утримує в себе річ із складу спадщини, спадкоємець може подати
віндикаційний позов, який міг бути поданий спадкодавцем за його
життя. У другому випадку надається цивільний позов щодо
витребування спадщини, який за своїм змістом та наслідками
аналогічний віндикаційному позову. Спадкоємець, який не володіє
спадковим майном, подає позов до особи, що не є спадкоємцем, але
володіє спадщиною. Добросовісний володілець за таким позовом
повинен повернути позивачеві все, що одержане за рахунок спадщини
на момент подання позову, з відрахуванням витрат, понесених ним на
спадкове майно. При цьому не має значення, чи були ці витрати
необхідними, корисними або здійснювалися тільки для задоволення
особи. Недобросовісний володілець має повернути позивачеві все
отримане від спадщини із усіма плодами та прирощеннями. Крім
цього, він несе відповідальність за винне знищення або псування
майна (а з моменту подання позову – й за випадкове).
Недобросовісний набувач може отримати лише суму понесених ним
витрат, що є необхідними та корисними, оскільки корисні витрати все
ще збільшують цінність тих речей, на які вони були зроблені.
Захист прав преторського спадкоємця забезпечувався інтердиктом,
за допомогою якого він міг набути права володіння речами, які
входили до складу спадщини. Претор також надав низхідним та
висхідним спадкоємцям право на свій власний позов про спадщину –
протягом одного року від дня її відкриття, іншим спадкоємцям – 100
днів.
Питання для самостійного опрацювання
1. Поняття і види порядків спадкування.
2. Спадкування за заповітом.
3. Спадкування за законом.
4. Прийняття спадщини.
5. Легати та фідеїкоміси.
6. Захист спадкових прав.
Глосарій: активна заповідальна правоздатність (testamenti factio
activa), відумерла спадщина (bona vacantia), заповіт (testamentum),
заповіт перед народними зібраннями (testamentum comitiis calatis),
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заповіт у поході (testamentum in procinctu), легат (legatum), лежача
спадщина (hereditas jacens), обов’язкова частка в спадщині, пасивна
заповідальна правоздатність, приватні заповіти, прийняття спадщини
(hereditas aditio), публічні заповіти, сингулярне правонаступництво
(successio singularis), спадкова трансмісія, спадкування (hereditas),
спадкування за законом (hereditas ab intestato), спадкування за
преторським едиктом, спадщина, універсальне правонаступництво
(sucessio universitas), фідеїкоміс (fideicommissum), цивільне
спадкування (hereditas).
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Дайте визначення поняття «спадкування (hereditas)». Яке місце
займав інститут спадкування серед інших інститутів римського
приватного права?
1.2. Що римські юристи розуміли під спадщиною? Чи існувала
спадщина тоді, коли у її складі не було майна (речей) взагалі, а також
коли борги померлої особи перевищували її права і вимоги?
1.3. Коротко охарактеризуйте етапи розвитку римського спадкового
права та, відповідно, види порядків спадкування за римським правом.
1.4. Чим зумовлена поява спадкування за преторським едиктом і в
чому воно полягало?
1.5. Охарактеризуйте сутність заповіту та умови, з додержанням яких
він набував сили.
1.6. Які види (форми) заповіту практикувалися в Стародавньому Римі?
У чому полягає відмінність між приватними і публічними заповітами?
1.7. Охарактеризуйте історичні особливості спадкування за законом у
Стародавньому Римі. Які існували черги спадкоємців?
1.8. Як відбувалося прийняття спадщини (hereditas aditio) за римським
правом? Що римські юристи розуміли під спадковою трансмісією
(transmissio delationis)?
1.9. Назвіть спільні і відмінні риси легатів і фідеїкомісів.
1.10. Які способи захисту спадкових прав застосовувалися в
Стародавньому Римі?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Скласти порівняльну таблицю «Черги спадкування за законом в
історії римського приватного права».
5. Розв’язати тести:
5.1. Спадкове право за своїм змістом в системі римського права:
а) належало виключно до речового права;
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б) належало виключно до зобов’язального права;
в) займало проміжне місце між речовим і зобов'язальним правом;
г) не мало жодного стосунку до речового й зобов'язального права.
5.2. Універсальне правонаступництво (sucessio universitas), що
забезпечується спадковим правом, полягає в тому що спадкоємець:
а) може погодитися на наступництво лише в правах, відмовившись від
обов'язків (боргів);
б) має право вибрати майнові об’єкти, які бажає успадкувати,
відмовившись від інших об’єктів;
в) бере на себе майнові права й обов’язки спадкодавця як одне
юридичне ціле;
г) всі відповіді є правильними.
5.3. Сингулярне правонаступництво (sucessio universitas), що
забезпечується спадковим правом, полягає в тому що спадкоємець:
а) може погодитися на наступництво лише в правах, відмовившись від
обов'язків (боргів);
б) має право вибрати майнові об’єкти, які бажає успадкувати,
відмовившись від інших об’єктів;
в) бере на себе майнові права й обов’язки спадкодавця як одне
юридичне ціле;
г) одержує з волі спадкодавця окремі права без покладення на нього
обов’язків.
5.4. Поняття «спадщина» римські юристи трактували як:
а) сукупність прав і обов’язків спадкодавця;
б) виключно майно спадкодавця;
в) виключно майно та майнові права спадкодавця;
г) матеріальні та нематеріальні активи, що належали спадкодавцю.
5.5. За римським правом спадкування можливе було:
а) виключно за заповітом;
б) виключно за законом;
в) в кожному конкретному випадку або за законом, або за заповітом;
г) в кожному конкретному випадку за законом і заповітом одночасно
(одна частина спадщини могла перейти до спадкоємця за заповітом, а
інша частина цієї ж спадщини - до спадкоємців за законом).
5.6. На найдавнішому етапі розвитку римського спадкового права (до
створення Законів XII таблиць) основним видом було спадкування:
а) за заповітом;
б) за законом;
в) за преторським едиктом;
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г) за правом Юстиніана.
5.7. Цивільне спадкування (hereditas), яке регламентувалося Законами
ХІІ таблиць, передбачало, що спадкоємцями за законом могли бути:
а) лише агнати померлого;
б) лише когнати померлого;
в) будь-які фізичні та юридичні особи;
г) лише діти померлого від законного римського шлюбу.
5.8. Преторська система спадкування:
а) звузила коло спадкоємців за законом;
б) розширила коло спадкоємців за законом;
в) скасувала спадкування за законом;
г) скасувала спадкування за заповітом.
5.9. Спадкоємцями за преторським едиктом могли бути:
а) лише агнати померлого;
б) лише когнати померлого;
в) будь-які фізичні та юридичні особи;
г) як агнати, так і когнати померлого.
5.10. Еманциповані діти померлого могли спадкувати:
а) лише за цивільним правом;
б) як за цивільним, так і за преторським правом;
в) лише за преторським правом;
г) або за цивільним, або за преторським правом за їх вибором.
Джерела і література: 4-13, 22, 23.
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ
Індивідуальне навчально-дослідне завдання – це вид позааудиторної
самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідного чи
проектно-конструкторського характеру, яке використовується у
процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни і
завершується разом із складанням поточного чи підсумкового
контролю з навчальної дисципліни.
Ця група завдань носить науково-дослідницький характер,
спонукає до якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів,
рекомендована тим з них, хто опанував базовий зміст навчальної
програми і має здібності та інтерес до такої роботи Ці завдання
складають варіативну частину модуля і їх виконання заохочується
додатковою сумою балів.
Індивідуальні заняття проводяться з урахуванням психофізичних
особливостей та академічної успішності студентів, а саме – для
здійснення більш ретельного контролю та деталізації навчальнометодичних рекомендацій в опануванні дисципліни тим з них, хто має
низьку академічну успішність, та створення умов для поглиблення
знань та розвитку творчих здібностей обдарованих студентів. Під час
проведення індивідуальних занять передбачається робота за такими
напрямками: надання допомоги студентам, які потребують додаткових
роз’яснень при підготовці до складання проміжного та підсумкового
контролю (усне та письмове тестування, співбесіда, розгляд
аналітичних оглядів, публікацій за визначеною проблемою тощо);
рекомендації студентам у виконанні індивідуальних завдань та
надання їх роботі творчого спрямування (обговорення матеріалів
наукового реферату з визначеної проблеми; підготовлених доповідей
на студентську наукову конференцію, для участі у засіданнях гуртка
«Ін Юре», у дебатах на засіданнях клубу «Феміда», матеріалів
публікацій у наукових виданнях); підведення підсумків виконання
письмових робіт студентів (тестів, понятійних диктантів, модульних
контрольних робіт) з подальшою корекцією напрямків самостійної
роботи.
Перелік індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:
1. Написання есе.
2. Написання і захист наукового реферату з визначеної проблеми.
3. Підготовка матеріалів власних досліджень до участі в науковій
конференції.
4. Участь у роботі правничого дискусійного клубу «Феміда»
(підготовка доповіді, участь у дебатах, оформлення стінгазети).
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5. Участь у роботі наукового гуртка «Ін Юре» (підготовка та захист
матеріалів наукового реферату чи наукової доповіді на засіданні
гуртка).
6. Підготовка публікації в наукових виданнях.
Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
Однією із форм індивідуальної творчої роботи є написання есе. Есе
(франц. еssaі – спроба, нарис, від лат. еxagіum – зважування) – це
прозаїчний твір невеликого обсягу та вільної композиції, який
виражає індивідуальні враження й міркування з конкретного приводу
чи питання, не претендує на визначальне чи вичерпне трактування
предмета. Як правило, есе пропонує новий, суб’єктивно забарвлений
погляд на проблему.
Написання студентом есе (не більше одного-двох з навчальної
дисципліни) має сприяти виявленню його наукового, творчого підходу
до розуміння найважливіших питань теми, запропонованої
викладачем або обраної самостійно за погодженням з ним. Кожне есе,
що відповідає вимогам до написання наукових робіт, надає
можливість отримати позитивну оцінку.
Більш поширеною формою індивідуальної творчої роботи є написання
та захист реферату.
Робота над рефератом складається із наступних етапів:
 вибір теми на основі тематики, затвердженої кафедрою;
 накопичення інформаційного матеріалу;
 підготовка та написання реферату;
 захист реферату.
Реферат повинен мати наступну структуру:
 план;
 короткий вступ;
 виклад основного змісту теми;
 висновки;
 список використаної літератури.
План – це логічна основа реферату, від нього залежить структура,
зміст, логічний зв’язок частин реферату. Розробка плану
розпочинається з ознайомлення з відповідною літературою, на основі
якої складається попередній план з 2-3 пунктів. План не слід занадто
деталізувати – в ньому даються основні, центральні питання теми у
логічній послідовності. Доцільно попередньо складений план
реферату узгодити на консультації із викладачем.
Маючи попередній план, необхідно звернутися до бібліографії.
Суттєву допомогу в ознайомленні із бібліографією можуть надати
бібліотечні каталоги (алфавітний, систематичний, предметний),
довідкова література (енциклопедії, словники, статистичні збірники),
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наукова та періодична література (монографії, журнали, газети).
Основному тексту в рефераті передує вступ. У ньому необхідно
показати значення, актуальність проблеми, яка розглядається,
обґрунтувати вибір теми, сформулювати основну мету, яка буде
розкрита в рефераті.
В основній частині роботи велику увагу слід приділити глибокому
теоретичному аналізові як теми в цілому, так і окремих її питань,
правильно ув’язати теоретичні положення із практикою, розкрити
матеріал у відповідності зі складеним планом.
Виклад основних питань завершується короткими висновками, де
узагальнюються найважливіші положення, розглянуті в рефераті.
Реферат повинен бути написаний без помилок, повторів, скорочень.
Важливе значення має правильне оформлення реферату. На
титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального
закладу, факультету, реферату, групу, своє прізвище та ініціали,
прізвище наукового керівника. На наступному аркуші наводиться
план реферату із наведенням сторінок відповідних розділів.
Зазначені у тексті цитати повинні відповідати посиланням на
джерела, з яких вони наведені та оформлені таким чином: [1, с. 25], де
перша цифра – номер джерела за списком використаної літератури, а
друга вказує на номер сторінки. Текст реферату повинен бути набраний
на комп’ютері з одного боку аркушу формату А4, шрифт Times New
Roman, розмір 14, поля: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве –
10 мм, 1,5 інтервал. Кожний розділ плану розпочинається з нової
сторінки. Сторінки повинні бути пронумеровані у правому верхньому
куті. Обсяг реферату 12-15 сторінок.
У кінці реферату наводиться список використаної літератури (8-10
джерел), розташованої в алфавітному порядку за прізвищем автора, з
наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та
загальної кількості сторінок по кожному літературному джерелу.
Підготовлений реферат захищається на семінарському або
індивідуальному занятті. Аргументом для підготовки до захисту
реферату є позитивна рецензія наукового керівника, в іншому випадку
його необхідно доопрацювати відповідно до наданих в ній
рекомендацій. Реферат не допускається до захисту, якщо текст
реферату є компіляцією тексту підручника; основні питання не
розкрито або викладено фрагментарно; текст містить помилки;
реферат оформлено неправильно.
Підготовка до захисту реферату включає усунення недоліків та
помилок, вказаних у рецензії та складання короткого резюме реферату
(визначення важливих понять, фактів, формулювання висновків), що
буде сприяти закріпленню матеріалу в пам’яті і вільному його викладу
під час захисту .
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Поширеною формою індивідуальної роботи є участь у роботі
правознавчого дискусійного клубу «Феміда» (підготовка доповіді,
участь у дебатах, оформлення стінгазети).
Підготовку доповіді рекомендується здійснювати за такими етапами:
 вибір теми доповіді;
 підбір літератури та інших джерел;
 визначення форми і структури доповіді;
 підготовка тексту доповіді.
Обрати тему доповіді можна самостійно або із запропонованого
кафедрою правознавства переліку і повідомити про це викладача,
обраного в якості консультанта (керівника). Тема роботи визначається
в межах загальної проблеми дискусії, запропонованої Радою клубу
«Феміда» і затвердженою кафедрою правознавства. Тема доповіді не
обов’язково повинна бути цілком юридичною за змістом, але містити
певні правові аспекти питань, що пропонуються до розгляду.
Важливо, щоб тема була актуальною, становила інтерес під кутом
зору ситуації в українському суспільстві та світі і, безперечно,
цікавою для самого доповідача. Також при визначенні теми слід
враховувати доступність (насамперед, наявність у бібліотеці)
необхідних для розгляду відповідної теми правових і літературних
джерел. Отже, остаточний варіант теми доповіді доцільно
формулювати разом з викладачем-консультантом.
Роботу над темою слід почати з підбору літератури – ознайомлення
з підручниками, навчальними посібниками, науковими монографіями,
статтями у збірниках і періодичних виданнях, нормативно-правовими
актами, міжнародними договорами, матеріалами юридичної практики
тощо. У разі потреби варто звернутися за рекомендаціями до
викладача (щодо кількості і якості джерел, необхідних для належного
розкриття відповідної теми). У процесі вивчення літератури доцільно
робити виписки і записи, поступово формуючи матеріал з окремих
питань доповіді. Оскільки доповідь призначена для використання під
час дискусії, для її підготовки рекомендується широко використовувати
публіцистичні матеріали, особливо ті, що написані «живою» мовою.
При оформленні матеріалів доповіді необхідно дотримуватись
певних правил оформлення. Текст доповіді повинен включати
титульну сторінку, план та інші структурні частини, передбачені
планом. План подається на другій сторінці роботи і повинен
включати: «Вступ» (у ньому визначаються актуальність обраної теми,
її взаємозв’язок із загальною проблемою дискусії і мета, якої студент
намагатиметься досягти, розглядаючи цю тему); основну частину
роботи, що складається з декількох розміщених у певній логічній
послідовності питань відповідно до змісту теми; «Висновок» (у ньому
підводиться підсумок досягнення визначеної у вступі роботи мети,
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чітко окреслюється власне ставлення до проблеми, що є предметом
дискусії, розкриваються практичні способи вирішення цієї проблеми);
«Список літератури».
Робота повинна бути написана грамотно, розбірливим почерком
або надрукована. Відповіді подаються відповідно до нумерації питань
плану роботи і починаються із заголовків. Сторінки необхідно
пронумерувати і скріпити. Обсяг тексту доповіді – 10-12 сторінок на
папері формату А-4 (210х297). При цьому обсяг вступу повинен
складати не більше 1 сторінки, а висновку – 2 сторінок. На титульній
сторінці необхідно вказати: назву навчального закладу, тему роботи,
прізвище, ім’я, по-батькові студента, номер групи, прізвище та
ініціали викладача-консультанта, рік і місце написання роботи.
Текст доповіді повинен містити посилання на використані
літературні джерела. Цитати з використаних джерел необхідно брати в
лапки і давати точні і повні посилання на ці джерела. Посилання
робляться у вигляді зносок (в нижній частині сторінки). Зноски
подаються за існуючими бібліографічними правилами (автор, назва
роботи, місце і рік видання, номер сторінки). Посилання повинні бути
пронумеровані. В кінці роботи з додержанням бібліографічних правил
подається список використаних правових джерел та літератури у такій
послідовності: 1) нормативно-правові акти та інші правові документи
(подаються за юридичною силою і датою прийняття); 2) література
(подається в алфавітному порядку); 3) інші матеріали.
Орієнтовний перелік тем індивідуальних завдань

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Модуль І
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Підготувати письмову доповідь (есе), реферат на одну із поданих
тем:
Значення римської юриспруденції для формування і розвитку
права.
Вплив римського права на становлення цивільного законодавства
сучасних правових систем.
Кодифікація Юстиніана: історичне значення.
Історичні етапи розвитку судочинства у Стародавньому Римі.
Приватні корпорації у Стародавньому Римі.
Виконати презентацію в аудиторії до однієї із тем лекційного чи
семінарського заняття:
Структура римського права та його основні системи.
Види джерел римського приватного права.
Кодифікація римського права.
Види позовів у Стародавньому Римі.
Юридична особа в римському приватному праві.
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Модуль ІІ
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Підготувати письмову доповідь (есе), реферат на одну із поданих
тем:
1. Поняття речового і зобов’язального права.
2. Формування поняття про право власності у Стародавньому Римі.
3. Заставне право в Стародавньому Римі.
4. Квазіконтракти в Стародавньому Римі.
5. Основні етапи розвитку римського спадкового права.
Виконати презентацію в аудиторії до однієї із тем лекційного чи
семінарського заняття:
1. Поняття та класифікація речей у римському праві.
2. Способи набуття права власності.
3. Підстави виникнення зобов’язання.
4. Поняття та види договорів у Стародавньому Римі.
5. Поняття і види порядків спадкування у Стародавньому Римі.
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ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Об’єктами контролю знань, що оцінюються, є робота студентів на
лекціях, семінарських (практичних) заняттях, якість та своєчасність
виконання індивідуальних і домашніх завдань, поточних модульних
робіт. Контрольні заходи здійснюються викладачами і включають
поточний і підсумковий контроль.
Поточний контроль знань студентів здійснюється при проведенні
лекцій, семінарських (практичних), шляхом перевірки виконання
індивідуальних завдань.
Під час проведення семінарських (практичних) занять
застосовуються такі методи контролю, як усне та письмове
опитування студентів з питань, визначених планом заняття,
дискусійне обговорення проблемних питань з теми заняття, письмове
складання студентами тестів та інше.
Поточна успішність студентів за виконання навчальних видів робіт
на навчальних заняттях і за виконання завдань самостійної роботи
оцінюються за допомогою національної шкали оцінок («відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно»).
Критерії оцінювання відповіді студента на семінарському
(практичному) занятті:
«5» – вичерпна і глибока відповідь на питання семінарського
(практичного) заняття. Студент виявив всебічне, систематичне й
глибоке знання матеріалу, глибоко засвоїв основну й додаткову
літературу з теми, рекомендовану планом. Доповідає активно й
упевнено, не прив’язаний до конспекту. Відповідь вирізняється
точністю використаних термінів. Матеріал викладається послідовно й
логічно. У розумінні та викладі навчального матеріалу студент
виявляє науковий підхід і творчі здібності. Після завершення доповіді
відповідає на всі питання викладача та товаришів.
«4» – студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, не
припускається у відповіді суттєвих неточностей, засвоїв основну
літературу, рекомендовану викладачем у плані семінарського
(практичного) заняття. Дає відповіді на запитання викладача та
одногрупників. Нерідко звертається до конспекту.
«3» – студент виявляє знання матеріалу в обсязі, достатньому для
подальшого навчання і роботи за фахом. Доповідач прикутий до
конспекту, припускається грубих помилок. Матеріал частково
розкриває проблему. Відповідає на поставлені запитання з помилками,
однак спроможний зі сторонньою допомогою виправити їх.
«2» – студент читає з конспекту. Матеріал розкриває проблему
поверхово чи фрагментарно або зовсім не розкриває сутності
питання.. На запитання викладачів та студентів відповісти не може.
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Поточний контроль, який має місце під час проведення поточних
модульних робіт, здійснюється шляхом виконання студентами
відповідних тестів в письмовій формі або за допомогою відповідного
програмного забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього
процесу. Оцінювання знань студентів при виконані поточних
модульних робіт здійснюється за 100-бальною шкалою. Загальна
оцінка за поточний модульний контроль визначається як
середньоарифметична за формулою: (М1+М2)/2
Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється шляхом
перевірки його робочого зошита, де виконуються завдання,
передбачені планом самостійної роботи, а також під час поточного
тестування чи співбесіди, у перебігу яких викладач визначає
загальний рівень засвоєння студентом вузлових питань кожної з тем,
винесених на самостійне опрацювання (зокрема, під час семінарських
(практичних) занять). У додатковому контролі засвоєння студентом
кожної з тем, винесених на самостійне опрацювання, потреби немає,
оскільки цю функцію виконує рубіжний контроль (поточна модульна
контрольна робота). У ній рівномірно представлений увесь
навчальний матеріал змістового модуля.
Підсумкове оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни
«Римське приватне право» здійснюється у формі екзамену.
Підсумкова оцінка визначається за середньозваженою оцінкою,
виходячи із загальної оцінки за поточний модульний контроль і
оцінки за здачу екзамену. Оцінювання знань студентів при здачі
екзамену здійснюється за 100-бальною шкалою.
Розрахунок загальної підсумкової оцінки за вивчення навчальної
дисципліни проводиться за формулою: М×0,6+Е×0,4
Робочою
начальною
програмою
навчальної
дисципліни
передбачена можливість набрання студентом також додаткових балів
(не більше 30).
Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення
навчальної дисципліни «Римське приватне право»:
Форма
роботи
1. Навчальна

Вид роботи
1. Участь в предметних олімпіадах:
університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
2. Участь в конкурсах на кращого знавця
дисципліни: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських,
міжнародних
3. Виконання індивідуальних навчально209

Бали
20

20

15

Форма
роботи

2. Науководослідна

Вид роботи
дослідних завдань підвищеної складності
4. Написання і захист реферату з визначеної
проблеми
1. Участь у роботі наукового гуртка «Ін
Юре» (підготовка та захист матеріалів
наукового реферату на засіданні гуртка).
2. Участь у роботі студентського
дискусійного клубу «Феміда» (підготовка
доповіді, участь у дебатах, оформлення
стіннівки)
3. Участь в конкурсах студентських робіт:
університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
4. Підготовка матеріалів власних досліджень
до участі в науковій конференції
5. Підготовка публікації в науковому виданні

Бали
10

15

15

20
20
20

Загалом підсумкове оцінювання навчальної діяльності студента з
навчальної дисципліни «Римське приватне право» здійснюється за 4бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»),
100-бальною шкалою та за шкалою ЄКТС.
Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та
шкалу ЄКТС здійснюється в такому порядку:
Оцінка за
шкалою ЄКТС

Оцінка за бальною
шкалою, що
використовується в ПУЕТ

F

0–34

FX

35–59

E
D
C
B
A

60–63
64–73
74–81
82–89
90–100

Оцінка за 4-бальною шкалою
Незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни
Незадовільно з можливістю
повторного складання
Задовільно достатньо
Задовільно
Добре
Дуже добре
Відмінно
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Модуль І
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Поняття і структура римського права, його основні системи.
Поняття та предмет римського приватного права.
Принципи римського приватного права
Етапи розвитку римського приватного права.
Рецепція римського права.
Поняття та загальна характеристика джерел римського
приватного права.
Види джерел римського приватного права.
Звичаї в Стародавньому Римі.
Закони в Стародавньому Римі. Закони ХІІ таблиць як збірник
звичаєвого права.
Форми діяльності юристів у Стародавньому Римі.
Право цивільне і право преторське.
Римські магістрати і значення їх едиктів для вироблення нової
системи права.
Імператорські конституції, їх види та кодифікація.
Кодифікація Юстиніана.
Поняття особи у римському праві.
Правоздатність особи в Стародавньому Римі.
Дієздатність особи в Стародавньому Римі.
Опіка та піклування в Стародавньому Римі.
Римське громадянство (виникнення, набуття, припинення).
Правове становище римських громадян.
Правове становище латинів.
Правове становище перегринів.
Правове становище вільновідпущеників.
Правове становище колонів.
Правове становище рабів.
Юридична особа в римському приватному праві.
Представництво в римському приватному праві.
Римська сім’я. Агнатське та когнатське споріднення.
Шлюб у Стародавньому Римі.
Правовідносини подружжя у Стародавньому Римі.
Правовідносини батьків і дітей у Стародавньому Римі.
Форми захисту прав у Стародавньому Римі: загальна
характеристика.
Приватна саморозправа.
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Поняття і види римського цивільного процесу.
Легісакційний процес.
Формулярний процес.
Екстраординарний процес.
Поняття і види позовів.
Речовий позов (actio in rem) та особистий позов (actio in
personam).
40. Позовна давність.
41. Спеціальні засоби преторського захисту.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Модуль ІІ
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Поняття та класифікація речей у римському праві.
Поняття, загальна характеристика та види речових прав.
Загальне вчення про володіння.
Виникнення і припинення володіння (посідання).
Види володіння.
Захист володіння.
Поняття права власності, його формування у Стародавньому
Римі.
Види права власності.
Спільна власність.
Способи набуття права власності.
Обмеження права власності.
Припинення права власності.
Захист права власності.
Поняття та види прав на чужі речі.
Сервітут (право обмеженого користування чужим майном):
загальна характеристика.
Земельні сервітути.
Особисті сервітути.
Емфітевзис (право користування чужою земельною ділянкою
сільськогосподарського призначення).
Суперфіцій (право користування чужою земельною ділянкою для
забудови в межах населеного пункту).
Заставне право.
Поняття і види зобов’язань.
Сторони у зобов’язанні.
Підстави виникнення зобов’язання.
Зміст зобов’язання.
Виконання зобов’язання.
Забезпечення виконання зобов’язання.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Наслідки невиконання зобов’язання.
Припинення зобов’язання.
Поняття і види договорів у римському праві.
Зміст договору.
Умови дійсності договорів.
Укладення договорів.
Вербальні контракти.
Літеральні контракти.
Консенсуальні контракти.
Реальні контракти.
Безіменні контракти.
Пакти.
Квазіконтракти.
Становлення поняття та загальна характеристика зобов’язань із
деліктів.
Види деліктних зобов’язань.
Квазіделікти.
Поняття спадкового права, основні етапи його розвитку в
Стародавньому Римі.
Види порядків спадкування.
Спадкування за заповітом.
Спадкування за законом.
Прийняття спадщини.
Легати та фідеїкоміси.
Захист спадкових прав.
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Приклад побудови поточної модульної контрольної роботи
Поточна модульна контрольна робота складається із різнорівневих
завдань, серед яких більшість складають тестові. Тестові завдання з курсу
«Римське приватне право», орієнтовані на системну контекстну
інтерпретацію тієї чи іншої правової категорії (поняття), функціонально
спрямовані на розвиток професійного мислення.
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Поточна модульна контрольна робота
з навчальної дисципліни «Римське приватне право»
Модуль 2. Особлива частина
Варіант 2
Теоретичні завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Основні етапи розвитку римського спадкового права.
Практичні завдання
Розв’язати тести:
1. Громадяни Q., C. та G. вирішили створити спілку пекарів. Вкажіть вимогу, якої слід дотриматися
за законом Юлія про колегії (Lex Iulia de collegiis), щоб створити таке об’єднання?
A. Одержати дозвіл претора.
B. Одержати дозвіл народних зборів.
C. Одержати дозвіл сенату.
D. Колегія повинна бути визнана імператором.
Е. Дозвіл не потрібен.
2. Громадянин С. призначив заповідальний відпис (легат) на користь колегії. За яких умов легат
буде визнано дійсним?
A. Якщо колегія має дозвіл на створення такого об’єднання.
B. Якщо колегія не має дозволу на створення такого об’єднання.
C. Якщо буде згода загальних зборів колегії.
D. Якщо колегія має дієздатність.
Е. Якщо буде згода 2/3 загальних зборів об’єднання на прийняття легату.
3. В якому порядку і якими органами вирішувався спір між орендарем земельної ділянки, яка була
власністю держави, та представником власника за давнім римським правом?
A. Цивільним судом (legis actio).
B. В адміністративному порядку.
C. В апеляційному провадженні претором.
D. Кримінальним судом.
Е. В судовому порядку суддею однооособово.
4. Шлюб між чоловіком G. та дружиною Т. був припинений шляхом розлучення з ініціативи G. в
кінці періоду республіки. Яким буде доля приданого?
A. Повертається дружині.
B. Переходить до дітей.
C. Залишається за чоловіком.
D. Залишається за домовладикою чоловіка.
Е. Переходить третім особам.
5. Р. звернувся до суду з позовом про витребування речі від незаконного володільця О. Про який
позов тут йдеться?
A. Особистий.
B. Речовий.
C. Преторський.
D. Штрафний.
Е. Квіритський.
Провідний викладач ___________ Гладкий С.О.
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ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«РИМСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Поняття і структура римського права.
Основні системи римського приватного права.
Поняття та предмет римського приватного права.
Принципи римського приватного права
Етапи розвитку римського приватного права.
Поняття і типи рецепції римського права.
Форми і види рецепції римського права.
Роль римського приватного права у виникненні й розвитку
правових систем у країнах Європи.
Етапи західноєвропейської рецепції римського права.
Поняття та загальна характеристика джерел римського
приватного права.
Види джерел римського приватного права.
Звичаї в Стародавньому Римі.
Закони в Стародавньому Римі. Закони ХІІ таблиць як збірник
звичаєвого права.
Постанови народних зборів у республіканський період.
Сенатусконсульти (senatus consulta) періоду принципату.
Форми діяльності юристів у Стародавньому Римі.
Право цивільне і право преторське.
Римські магістрати і значення їх едиктів для вироблення нової
системи права.
Імператорські конституції, їх види та кодифікація.
Кодифікація Юстиніана.
Поняття особи у римському праві.
Поняття та історичні особливості правоздатності особи в
Стародавньому Римі.
Стан свободи (status libertatis), стан громадянства (status civitatis) і
сімейний стан (status familiae) особи в Стародавньому Римі.
Виникнення, припинення та обмеження правоздатності особи в
Стародавньому Римі.
Дієздатність особи в Стародавньому Римі.
Опіка та піклування в Стародавньому Римі.
Римське громадянство (виникнення, набуття, припинення).
Правове становище римських громадян.
Правове становище латинів.
Правове становище перегринів.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Правове становище вільновідпущеників.
Правове становище колонів.
Правове становище рабів.
Юридична особа в римському приватному праві.
Представництво в римському приватному праві.
Римська сім’я, її історичний розвиток.
Агнатське споріднення.
Когнатське споріднення.
Шлюб у Стародавньому Римі, його історичний розвиток.
Шлюб із чоловічою владою (cum manu).
Шлюб без чоловічої влади (sine manu).
Конкубінат.
Укладання і припинення шлюбу в Стародавньому Римі.
Правовідносини подружжя у Стародавньому Римі.
Придане (dos).
Правовідносини батьків і дітей у Стародавньому Римі.
Еманципація.
Форми захисту прав у Стародавньому Римі: загальна
характеристика.
Приватна саморозправа.
Поняття і види римського цивільного процесу.
Легісакційний процес.
Формулярний процес.
Екстраординарний процес.
Поняття і види позовів.
Речовий позов (actio in rem) та особистий позов (actio in
personam).
Позовна давність.
Спеціальні засоби преторського захисту.
Поняття та класифікація речей у римському праві.
Поділ речей на манциповані (res mancipi) і неманциповані (res nec
mancipi).
Поняття, загальна характеристика та види речових прав.
Інститут володіння: правова природа та формування у
Стародавньому Римі.
Виникнення і припинення володіння (посідання).
Види володіння.
Захист володіння.
Співвідношення володіння та права власності.
Поняття права власності, його формування у Стародавньому
Римі.
Види права власності.
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Спільна власність.
Способи набуття права власності.
Обмеження права власності.
Припинення права власності.
Захист права власності: загальна характеристика.
Віндикаційний позов.
Поняття та види прав на чужі речі.
Сервітут (право обмеженого користування чужим майном):
загальна характеристика.
75. Земельні сервітути.
76. Особисті сервітути.
77. Емфітевзис (право користування чужою земельною ділянкою
сільськогосподарського призначення).
78. Суперфіцій (право користування чужою земельною ділянкою для
забудови в межах населеного пункту).
79. Заставне право.
80. Поняття зобов’язання. Відмінність речового та зобов’язального
права.
81. Види зобов’язань.
82. Сторони у зобов’язанні.
83. Множинність осіб у зобов’язанні.
84. Підстави виникнення зобов’язання.
85. Зміст зобов’язання.
86. Виконання зобов’язання.
87. Забезпечення виконання зобов’язання.
88. Наслідки невиконання зобов’язання.
89. Вина в римському праві.
90. Припинення зобов’язання.
91. Поняття і правова природа договорів.
92. Види договорів у римському праві.
93. Зміст договору.
94. Умови дійсності договорів.
95. Вільне волевиявлення сторін договору як умова його дійсності.
96. Укладення договорів.
97. Вербальні контракти.
98. Стипуляція.
99. Літеральні контракти.
100. Синграф і хірограф.
101. Консенсуальні контракти.
102. Договір купівлі-продажу (emptio-venditio).
103. Договір найму (locatio conductio).
104. Договір доручення (mandatum).
105. Реальні контракти.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
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106. Договір позики (matuum) та договір позички (commodatum).
107. Безіменні контракти.
108. Пакти.
109. Квазіконтракти.
110. Ведення чужих справ без доручення (negotiorum gestio).
111. Становлення поняття та загальна характеристика зобов’язань із
деліктів.
112. Види деліктних зобов’язань.
113. Квазіделікти.
114. Поняття спадкового права, основні етапи його розвитку в
Стародавньому Римі.
115. Види порядків спадкування.
116. Спадкування за заповітом.
117. Спадкування за законом.
118. Прийняття спадщини.
119. Легати та фідеїкоміси.
120. Захист спадкових прав.
ПРИКЛАД ПОБУДОВИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Освітній ступінь бакалавр
Спеціальність 081 «Право», 081 «Право» (і),
Семестр 1
Навчальна дисципліна «Римське приватне право»

1.
2.
3.
4.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 25
Принципи римського приватного права.
Юридична особа в римському приватному праві.
Співвідношення володіння та права власності.
Умови дійсності договорів.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства
Протокол № 8 від 26 березня 2014 року
Зав. кафедри
Лаврик Г.В.
Екзаменатор _________________ Гладкий С.О.

218

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Familia – сім’я в Давньому римі, до складу якої, крім pater
familias (домовладики), входили його дружина, діти та їх нащадки,
дружини синів, інші родичі, кабальні, раби, худоба та неживі речі
Jus abutendi (право розпорядження) – правомочність власника, яка полягає в тому, що він може визначати юридичну та фактичну
долю речі, тобто відчужувати її всіма дозволеними способами,
заповідати, встановлювати сервітути на користь інших осіб, знищити
її, викинути тощо
Jus possidendi (право посідання) – правомочність власника, яка
полягає в тому, що власник має право фактично володіти своєю річчю
Jus utendi (право користування) – правомочність власника,
яка полягає в тому, що він має право вилучати з речі її корисні якості,
одержувати доходи і прирощення від неї
Pater familias – глава родини в Давньому Римі, який мав статус
sui juris – «сам собі господар», «повноправний»
Аnimus possidendi – суб’єктивний елемент у фактичному складі
відносин володіння, що передбачав наявність володільницької волі,
тобто намір володіти річчю для себе
Агнати – «родичі по батькові», тобто особи, які проживали
разом в сім’ї під владою pater familias
Ад’юдикація (adiudicatio) – складова формули, що наділяла
суддю повноваженнями присудити кожній із сторін окремі речі або
права
Адопція (adoptio) – усиновлення осіб чужого права, тобто тих,
що перебували під владою pater familias
Активна заповідальна правоздатність (testamenti factio
activa) – визнана правом здатність особи заповідати, що передбачала
наявність у неї загальної цивільної правоздатності
Акцепт – безумовне прийняття особою пропозиції укласти
договір, здійснене у відповідь на оферту
Альтернативне зобов’язання – зобов’язання, в якому боржник
зобов’язаний вчинити одну з двох (або декількох) дій
Арогація (arrogatio) – усиновлення повнолітніх та осіб із
повною правоздатністю, тобто усиновлення «осіб свого права»
Безвідплатні договори – договори, що укладалися на користь
тільки однієї сторони (наприклад, договір дарування)
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Безіменні контракти (contractus innominati) – договори, що не
охоплювалися традиційним для римського права поділом всіх
контрактів на чотири групи – вербальні, літеральні, реальні,
консенсуальні контракти
Безпідставне збагачення однієї особи за рахунок іншої –
зобов’язання, яке виникало в одному з випадків, коли без належних
підстав: 1) майно однієї особи збільшувалося у зв’язку з тим, що інша
особа передала свої кошти чи майно (наприклад, помилкова сплата
боргу не тому кредитору); або 2) майно однієї особи залишилося
незмінним, хоча повинно було б зменшитися, якби інша особа замість
неї не передала свої кошти чи майно третій особі (наприклад, замість
дійсного боржника помилково борг погасила інша особа)
Безтитульне володіння – володіння, за яким у суб’єкта не було
наміру ставитися до речі як до своєї (набувати її у власність)
Безтілесні речі (res incorporales) – нематеріальні об’єкти права,
що існували лише у відносинах між людьми (права, включаючи права
на чужі речі (сервітут, узуфрукт тощо), зобов’язальні права вимоги)
Боржник – Сторона зобов’язання, на якій лежить обов’язок
виконати вимогу кредитора (борг)
Ведення чужих справ без доручення (negotiorum gestio) –
зобов’язання (різновид квазіконтракту), за яким одна особа без
повноважень із власної ініціативи у зв’язку з невідкладною потребою
безоплатно вчиняла дії в інтересах іншої особи, але за рахунок
останньої
Вербальні контракти (verbis) – усні контракти, для укладення
яких необхідно в установленій послідовності промовити певні слова
(формули або фрази)
Виконання (solutio) зобов’язання – вчинення боржником
певної дії (передача речі, сплата грошей, виконання роботи, надання
послуги), що становить зміст зобов’язання
Вина (в римському праві) – недодержання особою тієї моделі
поведінки, яка вимагається правом
Випадкові (accidentalia) елементи договору – елементи
договору, які не є обов’язковими чи звичайними для певного виду
договору, але включені в конкретний договір за бажанням його сторін
Випадок (casus) – життєва обставина, за якої загибель,
пошкодження речі або інша неможливість виконання зобов’язання
сталися без вини боржника
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Відплатні договори – договори, за якими майнову вигоду
отримують обидві сторони (наприклад, договір купівлі-продажу)
Відумерла спадщина (bona vacantia) – спадщина, яку не прийняли ні спадкоємці за заповітом, ні спадкоємці за законом
Вільновідпущеник (libertini) – відпущений на свободу раб,
який за загальним правилом формально набував правового статусу
свого господаря, що звільнив його із рабства
Віндикаційний позов (res vindicatio) – позов, який
застосовувався тоді, коли одна особа заявляла, що є власником майна,
яке перебуває в незаконному володінні іншої особи, і на цій підставі
вимагала повернення майна (тобто, витребування своєї речі
власником, що не володіє, від невласника, що володіє)
Волевиявлення сторони договору – зовнішня об’єктивна
форма виявлення волі особи, яке може бути здійснено усно, письмово,
з допомогою жесту, певної дії, а також у деяких випадках мовчанням
Володіння (possessio) – фактичне панування особи над річчю,
поєднане із наміром мати предмет володіння цілком для себе
Воля сторони договору – внутрішнє бажання особи встановити
певні права та обов’язки
Двосторонні зобов’язання – зобов’язання, в яких кожна із
сторін має певні права і несе відповідні обов'язки
Декрети (decretum) – особисті рішення імператорського суду
на підставі усного розгляду справи
Делікт (delictum) – протиправна дія, внаслідок якої завдається
шкода, не пов’язана з невиконанням правопорушником обов’язку за
зобов’язанням
Делікти приватні (delicta privata) – правопорушення, що
посягали на права та інтереси приватних осіб, на користь яких
здійснювалися відповідні майнові стягнення з порушника
Делікти публічні (delicta publica) – правопорушення, які
посягали на публічні інтереси (наприклад, злочини проти народу та
його безпеки)
Демонстрація (demonstratio) – складова формули, що
описувала підставу позову, ті юридичні факти, які породили право
позивача і обов’язок відповідача
Дерелікція (derelictio) – спосіб припинення права власності,
який мав місце в разі, якщо власник відмовлявся від права на
відповідну річ, тобто річ ставала такою, що нікому не належить, тобто
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кинутою (така річ могла стати об’єктом окупації і перейти у власність
до іншої особи)
Держава – політико-територіальна організація публічної влади,
що володіє суверенітетом, має спеціальний апарат управління і
примусу, встановлює податки, здатна за допомогою права надавати
своїм велінням загальнообов’язкової сили для всього населення країни
Держання – фактичне володіння річчю без наміру вважати її
своєю (наприклад володіння речами на підставі договору)
Дигести (digesta) – збірники висловів юристів минулих часів
Дієздатність – здатність особи своїми діями набувати права і
створювати для себе обов'язки, відповідати за вчинені
правопорушення
Добросовісне неправомірне володіння – володіння, яке
існувало тоді, коли його набувач у момент встановлення володіння не
був та не міг бути обізнаний, що титул набуття речі містить недоліки,
внаслідок яких не може бути підставою для передачі права
Договір (contractus) – домовленість (узгоджене вираження
волі) двох або більше сторін, спрямована на виникнення, зміну або
припинення прав та обов’язків
Договір доручення (mandatum) – договір, відповідно до якого
одна сторона –довіритель (mandans) – доручала зробити що-небудь у
своїх інтересах іншій особі – повіреному (mandator), яка
зобов’язувалася вчинити ці дії безвідплатно
Договір застави (contractus pigne raticius) – договір, за яким
одна особа (заставодавець) передає іншій (заставодержателю) річ для
забезпечення боргу, але з умовою, що заставодержатель поверне ту
саму річ у момент сплати боргу або припинення застави
Договір купівлі-продажу (emptio-venditio) – договір, за яким
продавець (venditor) зобов’язується передати покупцеві річ (res) чи
товар (merx), а покупець (emptor) зобов’язується прийняти річ чи
товар і сплатити обумовлену вартість (pretium)
Договір міни (permutatio) – контракт, за яким одна особа
передавала у власність річ іншій особі з метою отримати від неї
замість тієї іншу річ, еквівалентну за вартістю
Договір найму (locatio conductio)
договір,
за
яким
наймодавець зобов’язується передати майно в користування, виконати
певну роботу чи надати послугу, а наймач зобов’язується оплатити це
Договір позики (matuum) – реальний договір, який виникає
внаслідок передачі однією особою (позикодавцем) речей, визначених
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родовими ознаками, іншій особі (позичальнику) у власність із
зобов’язанням останнього повернути їх у тій же кількості, такого ж
роду і якості в установлений строк або до вимоги
Договір позички (commodatum) – реальний договір, за яким
одна особа (комодант) передає іншій особі (комодатарію) певну річ у
тимчасове й безоплатне користування на чітко визначений строк
Договір поклажі / зберігання / схову (depositum) реальний
договір, відповідно до якого одна особа (поклажодавець) передає
іншій особі (поклажонаймачеві) на безоплатне збереження рухому річ
із правом повернення за першою вимогою
Договір товариства (societas) – договір, відповідно до якого
кілька осіб поєднують свої вклади для досягнення спільної мети
(наприклад, збудувати будинок, разом вести торгівлю тощо)
Дохідне товариство (societas quaestus) – товариство, що
виникало між особами, які поєднували частину свого майна у вигляді
внесків із метою отримання в майбутньому спільних доходів
Доходи – корисні результати, отримані не безпосередньо від
речі (на відміну від плодів), а в результаті циркуляції її в обігу,
учиненні правочинів із нею за участю третіх осіб
Едикти (edictа) імператорів – розпорядження, як правило, з
питань публічного права, що були обов’язковими для тих осіб, яким
вони адресувалися
Екстраординарний процес (extra ordinem cognitio) – вид
римського цивільного процесу, що утвердився в період імперії,
характеризувався відсутністю поділу на дві стадії ius та iudicium,
провадився не не приватними суддями, а імператорськими
посадовцями
Ексцепція (exceptio) – складова формули, що включалася до неї
в разі, якщо відповідач наводив факти, які перетворювали претензії
позивача в несправедливі
Еманципація (emancipatio) – звільнення підвладного сина за
волею pater familias, внаслідок якого син ставав «особою свого права»,
тобто набував повної правоздатності, хоча втрачав спадкові права в
колишній сім’ї
Емфітевзис (emphyteusis) – довгострокове відчужуване та
успадковане право користування чужою земельною ділянкою для
сільськогосподарських потреб за наявності в особи потреби і
можливості такого використання
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Завдаток (arra) – грошова сума або інша цінна річ, яку одна
сторона (боржник) передає іншій стороні (кредитору) в момент
укладення договору
Загроза (metus) – протиправний психічний вплив на
потерпілого (наприклад, вимагання, примушування до вчинення
правочину під страхом завдання протиправної шкоди, у зв’язку з чим
потерпілий був змушений діяти всупереч власної волі)
Закони – нормативно-правові акти найвищої юридичної сили,
які в Давньому Римі у республіканський період приймалися у формі
постанов народних зборів; у епоху принципату – постанов сенату
(сенатусконсульти); у період абсолютної монархії – імператорських
конституцій
Закони ХII таблиць
– перший систематизований запис
римських правових звичаїв, здійснений колегією децемвірів у 451-450
р. до н. е.
Законне володіння – володіння, що базувалося на правовому
титулі й набувалося тими ж способами, що і право власності, або на
підставі відповідного договору
Законний римський шлюб (matrimonium іustum) – шлюб,
що укладався тільки між римськими громадянами, які мали на це
право
Законні пакти (pacta legitima) угоди, захист яких був передбачений правовими нормами, прийнятими (установленими)
римським імператором
Залік (compensatio) – припинення зобов’язання шляхом
зарахування зустрічних однорідних вимог кредитора і боржника
Заповіт (testamentum) – одностороннє волевиявлення
(розпорядження) особи на випадок смерті, яке містить призначення
спадкоємця (hereditas institutio)
Заповіт перед народними зібраннями (testamentum comitiis
calatis) – заповіт, що здійснювався на народних зборах по куріях, які
скликалися для цього двічі на рік, під час яких заповідач усно виражав
свою волю щодо призначення спадкоємця, легату, опікуна дружині та
неповнолітнім дітям, а потім звертався до народу з проханням
засвідчити його волю
Заповіт у поході (testamentum in procinctu) – заповіт, що
здійснювався військовослужбовцями усно у поході, перед військом,
без додержання формальностей
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Застава – спосіб забезпечення виконання зобов’язання, за яким
встановлюється речове право заставодержателя на предмет застави
Заставне право – речове право на чужу річ, яке слугує
забезпеченню зобов’язальної вимоги і дає кредитору можливість
продати цю річ та одержати задоволення своїх вимог
Звичай
– правило поведінки, що склалося внаслідок
фактичного застосування протягом тривалого часу
Звичайні (naturalia) елементи договору – елементи договору,
які не є обов’язковими, тобто їх відсутність не впливає на чинність
договору, однак, як правило, ці елементи включаються до договорів
певного виду (наприклад, у договорі найму зазвичай вказується строк
(періодичність) внесення плати за найм)
Звільнення від боргу (remissio debiti) – одностороння відмова
кредитора від стягнення за зобов’язанням
Земельні сервітути (servitutes praediorum) – сервітути,
об’єктом яких могли бути земельні ділянки, інші природні ресурси
(наприклад, природні або штучні водоймища), інше нерухоме майно,
зокрема, будівлі й споруди
Зміст договору – сукупність елементів (умов) договору, які
визначають права та обов’язки його сторін
Зміст
права
власності
–
сукупність
повноважень
(правомочностей) власника щодо володіння, користування та
розпорядження належним йому майном
Зобов’язання (obligatio) – правове відношення, за яким одна
сторона (кредитор) має право вимагати від іншої сторони (боржника)
вчинити певну дію або втримуватися від дії
Іmpuberes – у Давньому Римі хлопці віком від 7 до 14 років та
дівчата віком від 7 до 12 років
Іnfates – у Давньому Римі діти до 7 років
Ідеальні (ідейні, ідеологічні) джерела права – юридичні ідеї,
погляди, теорії та інші елементи правосвідомості, під впливом яких
утворюється і функціонує право
Імператорські конституції – постанови римського імператора,
що поділялися на чотири види: едикти, рескрипти, мандати, декрети
Індивідуальні речі (species) – речі, що є унікальними, тобто
наявні в них ознаки притаманні лише цим речам
Інституції (institutio) – підручники римського права для
студентів, наприклад, Інституції Гая (II ст.)
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Інтенція (intentio) – складова формули, що полягала в заяві,
твердженні позивача про належність йому певного права
Інтердикти (interdicta) – процесуальні засоби у вигляді актів
адміністративної влади, які мали форму наказу чи заборони, що були
обов’язковими для виконання
Іпотека (грец. ύπoθήχη) – вид застави, особливістю якого було
те, що боржник зберігав не лише право власності на річ, якою
забезпечувалося виконання зобов’язання, а й володіння нею
Істотні (essentialia) елементи договору – елементи договору,
без яких він не міг би існувати (для кожного виду договору
визначаються власні істотні умови, зокрема, для договору купівліпродажу істотними є предмет договору (товар) та його ціна)
Квазіделікт (quasi ex delicto) протиправна дія, внаслідок якої
завдається шкода, що не пов’язана з невиконанням правопорушником
обов’язку за зобов’язанням, але не визнана цивільним правом як
делікт
Квазіделікти (quasi ex delicto) – правпорушення, які не мали
всіх ознак делікту, оскільки зазвичай викликали не саму шкоду, а
загрозу її завдання, або спричиняли відповідальність не за свої, а за
чужі дії (наприклад, відповідальність судді за неналежне здійснення
судового провадження; відповідальність за викинуте або вилите із
помешкання на вулицю; відповідальність за небезпечне для оточення
виставлене, підвішене або вивішене майно, яке в разі свого падіння
загрожувало оточуючим завданням шкоди; відповідальність власників
готелів, заїжджих дворів, судноволодільців за шкоду, завдану майну
постояльців або пасажирів)
Квазіконтракт (quasi ex contractu) – зобов’язання, яке виникає
на підставі події або дії однієї зі сторін і має спільні риси з певними
договорами (контрактами)
Квазіконтракти (quasi ex contractus) – зобов’язання, які виникають на підставі події або дії однієї зі сторін і мають спільні риси з
певними договорами
Квіритська власність – архаїчний вид права власності в
Давньому Римі, якому були притаманні такі ознаки: 1) вона була
доступна виключно римським громадянам (cives) і обмежувалася
територіально землями Італії; 2) матеріальними об’єктами права
власності могли бути тільки манципні речі (res mancipi); 3) все, що
включалось в res чи давало їх приріст, було звільнено від будь-яких
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податкових платежів; 4) єдиним можливим способом набуття права
власності була манципація
Клятвена обіцянка вільновідпущеника (jusjurandum liberti)
– різновид вербального контракту, який виникав у разі проголошення
вільновідпущеником клятви надавати послуги патрону
Когнати – «родичі по матері», тобто кровні родичі
Когнітор (cognitor) – добровільний представник у цивільному
процесі, який виступав від свого імені та відповідав за позовом про
невиконання судового рішення
Кодифікація Юстиніана – Кодифікація римського права, що
здійснювалася спеціальними законодавчими комісіями протягом 528565 рр., наслідком роботи яких стало видання спеціальних збірників: у
529 р. Кодексу Юстиніана (Codex vetus); в 533 р. Дигестів (digesta) або
Пандектів (рandectae) та Інституцій (іnstitutio); у 534 р. –оновленої
редакції Кодексу Юстиніана (Codex repetitae praelеctionіs); в 565 р. –
Новел (novellae)
Колони (coloni) – категорія юридично залежних людей (у класичну епоху були орендарями землі, а в період імперії зазнали
прикріплення до землі, зберігаючи певну (обмежену) правоздатність)
Коментарі (commentarius) – тлумачення права або творів
інших юристів
Кондемнація (condemnatio) – складова формули, що надавала
судді право осудити чи виправдати відповідача, якщо підтвердяться
або не підтвердяться доводи позивача
Конкубінат (concubinatus) – дозволене законом (за умови
відсутності права на законний римський шлюб) постійне (не
випадкове) спільне проживання чоловіка та жінки з наміром утворення сім’ї, що не мало жодних правових наслідків
Консенсуальні контракти – контракти, що вважаються
укладеними з моменту досягнення домовленості між сторонами з усіх
істотних умов
Консерватизм – прихильність до старого, його обстоювання
Контракт (ex contractus) – договір (домовленість сторін), що
врегульований цивільним правом (ius civilе) та забезпечений позовним
захистом
Крадіжка (furtum) – делікт, пов’язаний із протиправним
посяганням на чужий майновий інтерес (будь-яке умисне недобросовісне привласнення чужого майнового права незалежно від того,
чи воно супроводжувалося заволодінням майном у цілому, чи мало
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місце привласнення чужого майнового права в інший спосіб);
різновидами крадіжки римські юристи вважали крадіжку власності,
крадіжку користування, крадіжку володіння
Кредитор – сторона зобов’язання, яка має право вимоги
Латини (Latini) – категорія населення Римської держави
(спочатку так називали жителів Лація, які набули латинського
громадянства до середини ІІІ ст. до н. е., а згодом правовий статус
латинів почали надавати деяким общинам за межами Лація)
Легат (legatum) – заповідальний відказ, безоплатне
заповідальне розпорядження спадкодавця, яке робилося в заповіті,
щодо надання спадкоємцями певних грошових сум або речей
визначеній спадкодавцем особі, на підставі чого виникало сингулярне
спадкування
Легісакційний процес (legіs actiones) – найдавніший вид
римського цивільного процесу, характерними рисами якого були
жорсткий формалізм і урочистість (являв собою складний обряд, що
складався з дій ритуального характеру)
Лежача
спадщина (hereditas jacens) – правовий стан
спадкового майна, що виникав після відкриття спадщини і тривав до
прийняття спадщини спадкоємцями
Літеральні контракти (litteris) – контракти, які породжували
зобов’язання між кредитором і боржником на підставі дотримання
письмової форми
Майно – об’єднана спільним господарським призначенням
сукупність речей, прав вимоги та боргів особи
Майнові позови (actio reipersecutoriae) – позови, які були
спрямовані на відновлення порушених майнових прав шляхом
відшкодування заподіяної шкоди або повернення речі
Максимальне обмеження правоздатності (capitis deminutio
maxima) – повна втрата особою всіх особистих та майнових прав, яка
наставала через зміну статусу свободи (наприклад, вільна особа
втрачала свободу внаслідок полону, продажу в рабство тощо)
Мандати (mandatum) – інструкції, що давалися імператором
посадовим особам з адміністративних та судових справ
Мануміссія (manumissio) – спосіб припинення рабства в
Давньому Римі
Манципація (mancipatio) – специфічний римський спосіб
набуття права власності, що застосовували тільки римські громадяни,
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які були наділені правом торгувати (ius commercii) в разі придбання
манципних речей
Манциповані речі (res mancipi) – речі, які переходили від
одних осіб до інших лише в суворо визначених формах, за допомогою
освяченого ритуалу манципації, що був доступний лише римським
громадянам (найбільш важливі з економічних позицій того часу речі –
раби, земельні ділянки, робоча худоба)
Матеріальні джерела права
– суспільні відносини, які
обумовлюють виникнення, розвиток, зміст права
Мета договору (causa) – найближча ціль, задля якої
укладається договір; матеріальна підстава укладення договору
Мінімальне обмеження правоздатності (capitis deminutio
minima) – втрата особою окремих прав у зв’язку зі зміною її
сімейного статусу
Момент виникнення правоздатності фізичної особи
–
момент її народження, за умови (за римським правом): щоб дитина
цілком відокремилася від матері; щоб вона народилася живою; щоб
вона мала людську подобу
Набувальна давність (usucapio) – правовий засіб набуття права
власності, сутність якого полягала в тому, що якщо особа, не будучи
власником, володіла річчю впродовж певного часу за наявності
певних умов, то вона набувала права власності
Найм речі (locatio rei) – різновид договору найму, за яким
надається у відплатне користування річ (в тому числі житло)
Найм роботи (locatio conductio operis) – різновид договору
найму, за яким контрагент за обумовлену плату зобов’язувався не
просто виконати будь-яку роботу, а в результаті виконання
отриманого замовлення досягти заздалегідь обумовленого замовником
результату
Найм робочої сили (locatio conductio operarum) або найм
послуг – різновид договору найму, за яким продавець зобов’язується
за обумовлену плату надати здатність до праці для використання в
певних
цілях,
а
наймач
(роботодавець)
зобов’язується
використовувати її та оплачувати робочий час
Натуральні (naturales) зобов’язання – зобов’язання, які не
користувалися ні позовними, ні преторськими, ні іншими засобами
захисту, але мали юридичне значення, тобто вважалися такими, що
існують
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Натуральні володільці (детентори) – особи, які панували над
річчю від чужого імені, тобто без володільницького наміру ставитися
до неї як до власної
Невиконання або неналежне виконання зобов’язання – порушення умов договору або вимог, що пред’являються до належного
виконання зобов’язання
Негаторний позов (actio negatoria) – позов, який
застосовувався тоді, коли належне власнику право не піддавалося
сумніву, але інші особи зазіхали на те, щоб користуватись цією
власністю, начебто маючи яке-небудь право на чужу річ (сервітут,
узуфрукт тощо)
Недобросовісне неправомірне володіння – володіння, яке
існувало тоді, коли набувач речі був обізнаний чи мав бути обізнаний
щодо причини, внаслідок якої в нього не виникне право на річ
Незаконне володіння – володіння, що не базувалося на
правовому титулі,хоча й набувалося тими ж способами, що і право
власності (наприклад, через купівлю-продаж res mancipi без
додержання обряду манципації)
Нексум (nexum) – зобов’язання, що опосередковує особисте
підпорядкування неплатоспроможного боржника кредитору щодо
його обов’язку відпрацювати борг, яке здійснювалося у формі
складного обряду із застосуванням злитків та ваг
Неманциповані речі (res nec mancipi) – речі, права на які
передавалися без ритуалу манципації та були доступні не лише
римським громадянам
Необережність (culpa) – форма вини, яка полягає в тому, що
боржник не передбачає, але повинен був передбачити наслідки своєї
дії чи бездіяльності
Непереборна сила (vis major) – надзвичайна та невідворотна
подія, якій неможливо протистояти (наприклад, землетрус, аварія
корабля, повінь, напад розбійників)
Неподільні зобов’язання (obligatio individue) – зобов’язання,
предмет яких не може бути поділений на частки, а отже, таке
зобов’язання не підлягає виконанню частинами (зобов’язання, що
виникали, наприклад, щодо передачі індивідуально визначеної речі
або сервітуту)
Неподільні речі (res indivisibiles) – речі, які при діленні на
частини втрачали функції єдиного цілого (наприклад, скульптура)
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Неправомірне володіння – володіння, встановлене за допомогою насильства, таємно, шляхом уникнення реституції тощо
Неправомірне знищення або пошкодження чужого майна
(damnum injuria datum) – різновид делікту, який мав місце тоді, коли
потерпілому не завдавалася особиста образа та коли заподіювач не
набувавав внаслідок правопорушення тих чи інших вигід (наприклад,
вирубування дерев; ушкодження, завдані чужому рабу; знищення
врожаю; підпалення чужого будинку тощо)
Нерухомі речі (res immobiles) – речі, що не могли бути
переміщені без заподіяння шкоди їх економічному призначенню,
тобто земля та все, що пов’язане з нею (будівлі, споруди, насадження
тощо)
Неспоживні речі – речі, які розраховані на тривале
багаторазове використання (раби, робоча худоба тощо)
Неустойка (stipulatio poenae) – грошова сума, визначена в
договорі, яку боржник зобов’язувався виплатити кредитору в разі
невиконання або неналежного виконання основного зобов’язання
Новація (novatio) – спосіб заміни кредитора у зобов’язанні,
сутність якого полягала в тому, що в результаті встановлення нового
тотожного за змістом зобов’язання між боржником і третьою особою
припинялося існуюче зобов’язання між тим самим боржником і
кредитором (водночас, новація – це спосіб припинення зобов’язання,
за яким існуюче зобов’язання погашалося шляхом встановлення
замість нього нового зобов’язання)
Ноксальний позов (аctio noxalеs) – позов,
що
заявлявся
проти pater familias, у якого під владою перебував правопорушник
(відповідач повинен був або сам відшкодувати збитки, або видати
порушника потерпілому)
Обман (dolus) – умисне введення в оману контрагента з метою
спонукати його до волевиявлення на шкоду власним майновим інтересам
Обов’язкова частка в спадщині – засіб обмеження
заповідальної свободи, що являв собою категоричний наказ,
звернений до спадкодавця: прямі спадкоємці (його діти і постуми)
мають бути або призначені спадкоємцями за заповітом, або усунені
від права на спадкування
Односторонні зобов’язання – зобов’язання, в яких одна
сторона має тільки права, а друга – несе тільки обов'язки
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Окупація (occupatio) – спосіб набуття права власності, що
полягав у заволодінні безгосподарним майном із наміром утримувати
його в себе (привласнити)
Особиста образа (injuria) – правопорушення, вчинене проти
особистих немайнових прав особистості (будь-яка завдана
потерпілому моральна шкода, в тому числі членоушкодження)
Особистий позов (аctio in personаm) – позов, що мав відносний
характер і заявлявся проти особи, зобов’язаної на користь позивача на
підставі контракту чи делікту
Особистий сервітут (servitutis personarum) – сервітут, що мав
персоналізований характер, тобто, як правило, набувався і
здійснювався лише певною особою і припинявся з її смертю або з
інших визначених законом підстав
Оферта – пропозиція укласти певний вид договору, звернена до
конкретної особи або невизначеного кола осіб
Оціночний договір (aestimatum) – договір, за яким одна сторона передавала іншій якусь річ для продажу за обумовлену ціну, а
друга сторона зобов’язана була передати першій виручену від продажу речі грошову суму чи повернути річ
Пакти (pactum) – неформальні, різні за змістом договори, які не
регулювалися нормами цивільного права та, як правило, не
забезпечувалися позовним захистом
Пасивна заповідальна правоздатність – визнана правом
здатність особи бути спадкоємцем
Пекулій (peculium) – частина майна рабовласника, яку він
виокремлював з метою передачі в управління рабу
Первісні способи набуття права власності – способи набуття
права власності, за яких право набувача не залежить від попереднього
права власності на певну річ
Перегрини (peregrini) – категорія населення (чужоземці, тобто
населення общин, які не мали автономії в Римській державі)
Передача володіння «довгою рукою» – виникнення похідного
володіння, для здійснення якого було необхідно, щоб володілець
покинув річ на очах у набувача, зробивши це з метою передання речі
останньому
Передача володіння «короткою рукою» – спосіб виникнення
похідного володіння, що застосовувався стосовно особи, яка на
підставі відповідного договору або з інших причин змінювала своє
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становище щодо речі (наприклад, ставала із природного цивільним
володільцем)
Переробка (specificatio) – спосіб набуття права власності, який
полягав у тому, що нова річ (nova species) належала власнику
матеріалу, з якого вона була зроблена, або ж виконавцю цієї роботи,
залежно від того, чи можливо було цей виріб, що виник унаслідок
переробки, повернути в первісний стан
Пігнус (pignus) – вид застави, особливістю якого була передача
речі не у власність, а лише у володіння (ius possidendi) кредитора,
який мав лише право продати її (ius distractionis) з метою погасити
борг, а не залишити собі
Плоди – блага, що виникали в ході експлуатації речі, будучи
похідними від неї (наприклад, урожай дерев)
Пограбування
(rapina)
–
різновид
делікту,
який
характеризувався як протиправне заволодіння чужим майном із
застосуванням насильства (на порушника покладався обов’язок
сплатити в чотирикратному розмірі вартість пограбованого майна)
Подільні зобов’язання (obligatio dividue) – зобов’язання,
предмет яких може бути поділений без завдання шкоди його цінності
(зобов’язання, що виникали, наприклад, з приводу грошей або речей,
визначених родовими ознаками)
Подільні речі (res divisibiles) – речі, які допускалося поділяти
на складові частини без зміни їх майнової цінності та завдання шкоди
їх економічному призначенню (наприклад, земельні ділянки)
Позов з фікцією (аctio fictio) – позов, що застосовувався тоді,
коли необхідно було підвести нові відносини під існуючі види
позовів, для чого допускалося існування фактів, яких насправді не
було, або допускалася відсутність тих фактів, які реально мали місце
Позов за аналогією (actio utilis) – позов, що передбачав
застосування встановлених законом наслідків до схожих відносин
Позови доброї совісті (аctio bonаe fidei) – позови, які давали
можливість судді при вирішенні справи враховувати моральну оцінку
поведінки сторін (наявність злого наміру, обману, насильницьких дій)
без включення у формулу відповідної ексцепції
Позови магістратів (honorariae) – позови, що вводилися
претором для захисту нових відносин, які не вписувалися у квіритське
право
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Позови суворого права (аctio stricti iuris) – позови, які передбачали, що рішення має спиратися виключно на букву закону та
договору
Позовна давність – строк, в межах якого особа може
звернутися до суду з вимогою про захист свого порушеного права чи
інтересу
Помилка (error) сторони договору – неправильне уявлення
однієї сторони договору про виявлену зовні волю іншої сторони, яка
спонукала останню на певне волевиявлення
Порука (adpromissio) – договір, за яким третя особа (поручитель) з метою забезпечення виконання зобов’язання бере на себе
відповідальність перед кредитором за виконання зобов’язання
боржника
Посесорний інтердикт – адміністративний засіб, за допомогою
якого претор надавав захист володінню (наприклад, наказ претора
припинити самочинні дії, який віддавався порушнику володіння)
Похідні способи набуття права власності – способи набуття
права власності, що засновуються на праві попереднього власника на
певну річ
Права на чужі речі (iure in re aliena) – права, що виникали
шляхом установлення обмежених речових правомочностей на
належне іншій особі майно у випадках, якщо суб’єкт права не міг у
повному обсязі задовольнити свої інтереси лише за рахунок панування
над належними йому речами
Право власності – право найбільш повне, у встановлених
правопорядком межах, користування власною річчю, отримання з неї
доходів та розпорядження нею
Право користування чужим житлом для проживання
(habitatio) – право особи безоплатно і, як правило, довічно
використовувати чуже житло для особистого проживання і
розміщення своєї сім’ї
Право користування чужою робочою силою (рабами) або
тваринами (худобою) (operae servorum vel animalium) – безоплатне
й довічне право, предметом якого була праця рабів або можливість
використання худоби згідно з її призначенням (для видобутку води,
перевезення вантажів тощо)
Право народів (jus gentium) – право, яким, за висловом
римського юриста Ульпіана, «користуються народи людства», тобто
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яке регулює не лише відносини між римськими громадянами, а й між
усіма людьми
Право юридичне – заснована на уявленні про справедливість
міра свободи і рівності соціальних суб’єктів, що відображає потреби
суспільного розвитку, яка у своїй основі склалася в процесі
повторення суспільних відносин (набуття ними нормативного
характеру) і визнається та охороняється державою
Правоздатність – здатність особи мати юридичні права та
нести юридичні обов’язки
Правоздатність римських громадян – юридична властивість,
що зумовлювалася відповідністю становища особи трьом станам:
стану свободи (status libertatis), стану громадянства (status civitatis),
сімейному стану (status familiae
Правомірне володіння – володіння, що ґрунтувалося на певній
правовій підставі (наприклад, договорі)
Прекарій (precarium) – договір, за яким одна сторона передавала річ в безоплатне користування іншій стороні, яка, в свою чергу,
зобов’язувалася повернути її на першу вимогу власника
Прескрипція (praescriptio) – складова формули, що застосовувалася для поділу предмета позовних вимог (praescriptio pro actore
– припис на користь позивача)
Преторська (бонітарна) власність – власність, що виникала на
підставі відсутності хоча б однієї з ознак, притаманних квіритській
власності, а саме: якщо набувач не був римським громадянином або
хоча й був римським громадянином, але набував неманципні речі, або
набував манципні речі шляхом простої традиції; ця власність
розвивалася на основі преторського захисту покупця при
абсолютному невизнанні з боку цивільного права
Преторське право (jus praetorium) – особливий правовий
порядок, що був запроваджений діяльністю римських преторів
Преторські (honorariae) зобов’язання – зобов’язання, що не
були визнані цивільним правом (ius civile), а отже й були позбавлені
позовного захисту (захист цих зобов’язань надавався претором, що,
однак, не призводило до їх легалізації)
Преторські пакти (pacta praetoria) – пакти, початковий захист
яким був наданий претором
Приватне право – сукупність правових норм, які за допомогою
диспозитивного методу регулюють відносини, засновані на юридичній
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рівності, вільному волевиявленні та майновій незалежності їх
учасників
Приватні заповіти – заповіти, що здійснювалися без участі
органів державної влади в усній або письмовій формі відбувалося за
присутності семи (у деяких випадках – восьми) свідків
Приватні речі – речі, суб’єктами права на які виступали окремі
особи
Приватні сервітути – сервітути, що встановлювались на
користь обмеженого кола персонально визначених осіб, які набували
статусу правоволодільців
Придане (dos) – речі або інші майнові цінності, які надавалися
чоловікові дружиною, її pater familias або третьою особою для полегшення матеріальних умов сімейного життя
Прийняття спадщини (hereditas aditio) – юридичний факт,
який наставав за наявності таких умов: а) здатність закликаних
спадкоємців до прийняття спадщини; б) висловлена ними певним
чином воля на прийняття спадщини
Природне право (jus naturale) – право, якому, на думку
римського юриста Ульпіана, «природа навчила все живе, оскільки це
право належить не лише людям, а й усім тваринам, що народжуються
на землі й у морі, та птахам…»
Провінційна власність (земельна) – власність на землі, набуті
Римом за межами Апеннінського півострова, що не включалися до
об’єктів квіритської власності та не регулювалися італійським правом
(іus italicum); її суб’єктом вважався римський народ (populus romanus)
або пізніше римський імператор (princes)
Прогібіторний позов (actio prohibitoria) – позов про заборону
(лат. prohibere –забороняти), який застосовувався в разі, якщо треті
особи, які не зазіхали на чуже майно ні в цілому, ні в межах
обмеженого права, проте своєю поведінкою заважали власнику
нормально користуватися майном
Прокуратор (procurator) – добровільний представник у
цивільному процесі – особа, яка або спеціально призначалася
представником на підставі договору доручення (mandatum) зі
стороною у справі, або яка управляла всім майном позивача чи відповідача (виступав у процесі від свого імені, але не відповідав за
позовом про невиконання судового рішення)
Публічне право – сукупність правових норм, які регулюють
відносини, що побудовані на засадах влади і підпорядкування їх
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учасників владним інституціям і пов’язані з державними або
суспільними інтересами
Публічні заповіти – заповіти, що укладалися за участю органу
державної влади: шляхом внесення усної волі заповідача до протоколу
суду (судовий заповіт) або шляхом передачі до імператорського
архіву на зберігання письмового заповіту (заповіт, який подавався
імператору)
Публічні речі – речі, суб’єктом права на які виступав римський
народ (речі, що перебували в спільному користуванні, – повітря,
річки, моря, їх береги, дороги, театри тощо; речі, що забезпечували
виконання державних функцій, – казна, військове майно; речі, що
входили до державного земельного фонду
Публічні сервітути – сервітути, що забезпечували права та
інтереси невизначеного кола осіб, як правило, були необмеженими в
часі й поширювались на правонаступників власника майна, стосовно
якого вони встановлювалися
Реальні контракти (re) – контракти, що вважаються
укладеними в момент передачі одним контрагентом іншому певної
речі (res)
Регули (regulae) – збірники коротко сформульованих
юридичних правил, афоризмів і прислів’їв
Рескрипти (rescriptum) імператора – письмові висновки, що
давалися як відповідь на будь-яке особисте звернення однієї зі сторін
спору або на лист відповідного органу
Рецепція права
– відродження певної високорозвиненої
системи права, яка існувала раніше, шляхом її впливу на менш
розвинену правову систему
Рецепція римського приватного права – процес відродження
й пристосування загальних положень та засад цього права окремими
правовими системами в умовах певних суспільно-економічних
відносин
Речі – об'єкти права, які в римському праві розглядалися у трьох
основних значеннях: у найбільш загальному розумінні – все, що існує
в матеріальному оточенні; у вузькому – все, що може бути предметом
правовідносин між особами; у найбільш вузькому – все, що може бути
предметом майнових прав, зокрема, речових і зобов’язальних
Речі божественного (сакрального) права (res divini iuris) –
речі, що належали богам і користувалися особливою охороною і
захистом з боку Римської держави (храми тощо)
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Речове право – сукупність правових норм, що встановлювали
постійні та безпосередні правомочності окремих суб’єктів на свій
розсуд використовувати повністю або частково певні речі
Речовий позов (аctio in rem) – позов, що мав абсолютний
характер і подавався з метою захисту права власності або іншого
речового права (сервітутного, заставного та ін.)
Родові речі (genera) – речі, які не мали в обороті
індивідуальності, тобто яким були притаманні спільні риси певної
групи речей (їх мінова вартість визначалася за кількістю, вагою,
мірою, обсягом тощо)
Рухомі речі (res mobiles) – речі, що могли змінити своє
розміщення в просторі, не змінюючи цінності і не завдаючи шкоди їх
призначенню
Сorpus possessionis – об’єктивний елемент у фактичному складі
відносин володіння, що передбачав реальне володарювання над
предметом, можливість у будь-який момент здійснити певний
потрібний суб’єкту вплив на річ
Сенатусконсульти (senatus consulta) – постанови римського
сенату епохи принципату
Сервітут (servitutis) – право обмеженого користування чужою
річчю, яке встановлювалося або для створення певних вигод при
експлуатації окремої земельної ділянки, або на користь певної особи
Середнє (медіальне) обмеження правоздатності (capitis
deminutio media) – втрата особою певної частини прав у разі зміни її
статусу громадянства (наприклад, для одержання у власність
земельної ділянки римський громадянин переселявся у провінцію та
набував правового статусу латина)
Символічна передача володіння – спосіб виникнення
похідного володіння у формі, наприклад, передачі ключів від будівлі,
де знаходився товар
Синграф (syngrapha) – документ, написаний в присутності
свідків від імені третьої особи, який засвідчував факт передачі
кредитором певної грошової суми боржнику, скріплювався підписами
сторін та свідків (боргова розписка, платіжне зобов’язання)
Сингулярне правонаступництво (successio singularis) –
різновид правонаступництва, сутність якого полягає в наданні особі
окремих прав без покладення на неї обов’язків
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Сім'я – засноване на шлюбі чи кровному спорідненні
об'єднання осіб, пов'язаних спільністю побуту, взаємною допомогою й
моральною відповідальністю
Солідарне зобов’язання – зобов’язання, в якому кожний із
кредиторів має право вимагати від боржника виконання обов’язку в
повному обсязі, а кожний із боржників зобов’язаний перед
кредитором виконати обов’язок повністю
Спадкова трансмісія – перехід права на прийняття спадщини
до спадкоємців особи, яка була закликана до спадкування, але не
встигла за життя реалізувати своє право на прийняття спадщини
Спадкування (hereditas) – перехід майна померлої особи
(спадкодавця) до інших осіб (спадкоємців)
Спадкування за законом (hereditas ab intestato) – спадкове
правонаступництво, яке настає тоді, коли після померлої особи не
залишилося заповіту або коли спадкоємець за заповітом із тієї чи
іншої причини не прийняв спадщини
Спадкування за преторським едиктом – форма спадкування,
що полягало у володінні спадковими речами, яке дозволялося
претором у спорі двох претендентів на спадщину
Спадщина – сукупність прав і обов’язків спадкодавця, яка переходила в порядку правонаступництва до його спадкоємців
Спільна власність (communion) – власність на річ одночасно
кількох осіб, які спільно здійснюють володіння, користування і
розпорядження нею
Споживні речі – речі, які припиняють своє існування в процесі
споживання
Спосіб набуття права власності (modus асquirendi) – факт, з
настанням якого виникає право власності у конкретної особи
Стадія iudicium – друга стадія цивільного процесу, що
відбувалася перед суддею, який призначався претором
Стадія іus – перша стадія цивільного процесу, що відбувалася
перед претором
Стипуляція (stipulatio) – усний договір, укладений шляхом
запитання майбутнього кредитора і відповіді боржника, яка збігається
із запитанням
Суб’єкт права – особа, яка здатна мати юридичні права та
обов’язки, вступати у правовідносини
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Суперфіцій (superficies) – право землекористувача (суперфіціарія) використовувати чужу земельну ділянку для спорудження
житлових та інших будівель
Таємна крадіжка (furtum пес manifestum) – різновид
крадіжки, який характеризувався тим, що злодія не було спіймано на
місці злочину, а також тим, що на нього за позовом потерпілого
покладався обов’язок сплатити подвійну вартість привласнених ним
чужих речей
Титул набуття права власності (titulus acquirendi) –
юридичний факт, який є правовою основою (підставою) виникнення
права власності у конкретної особи
Титульне володіння – володіння, що характеризувалося
наявністю правової підстави – певного юридичного факта, який
визнавався достатнім для набуття володіння
Тілесні речі (res corporales) – матеріальні об’єкти, що існували
в навколишньому світі незалежно від правових приписів
Товариство всього майна (societas omnium bonorum) –
товариство, що зазвичай виникало між членами сім’ї, які спільно
отримали спадщину і домовилися зберегти сімейну спільність
Товариство однієї речі або однієї справи (societas unius rei) –
товариство, що виникало при поєднанні осіб для спільного
користування однією річчю (землею, рабом) або для здійснення
разового заходу (наприклад, торгового рейсу)
Товариство якої-небудь справи (societas alicujus negotiationis)
– товариство, що створювалося з метою спільного здійснення певного
виду діяльності шляхом поєднання особами необхідного для цього
майна
Традиція (traditio) – спосіб набуття права власності, що був
визнаний правом народів (іus gentium), характеризувався простотою і
ґрунтувався на певній юридичній підставі (іusta causa possessionis), за
якою відбувалася передача (такими підставами були договори купівліпродажу, дарування, міни або інші дії, наприклад відмова від
власності)
Узаконення (legitimatio) дітей – визнання законними власних
дітей, народжених поза шлюбом, та встановлення над ними
батьківської влади. що відбувалося: шляхом укладення шлюбу між
батьками позашлюбної дитини; надання імператорського дозволу –
рескрипту на legitimatio; зарахування сина до членів муніципального
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сенату (курії) або видання доньки заміж за члена муніципального
сенату
Узус (usus) – право користування чужою неспоживною річчю
без права вилучення доходів, які вона здатна приносити (узусуарій не
міг одержувати від речі доходи, але мав право обмеженого
користування плодами речі для задоволення особистих потреб або
найнеобхідніших потреб членів своєї сім’ї)
Узуфрукт (ususfructus) – право користування чужою неспоживною річчю з правом отримання плодів, які вона здатна приносити
Умисел (dolus) – форма вини, яка полягає в тому, що боржник
передбачає наслідки своєї дії або бездіяльності та бажає їх настання
Умова (condicio) – застереження в договорі, за допомогою
якого юридичні наслідки договору стають залежними від настання
(ненастання) в майбутньому певної події, щодо якої невідомо, настане
вона чи ні
Універсальне правонаступництво (sucessio universitas) –
різновид правонаступництва, яке має місце в разі, якщо одна особа
бере на себе майнові права і обов’язки другої як одне юридичне ціле
Усиновлення – встановлення батьківської влади над чужими
дітьми, що відбувалося у формі арогації або адопції
Установлення приданого (dotis dictio) – різновид вербального
контракту, який виникав у випадку, якщо на усну заяву особи, яка
встановлювала придане, наречений давав свою згоду
Уступка права (in іure cessio) – спосіб набуття права власності,
що являв собою фіктивний судовий процес: особа, яка мала право
брати участь у римському судовому процесі (позивач), за допомогою
претора відсуджувала річ, що начебто належала їй, тоді як справжній
власник речі (продавець) або не захищався перед позивачем, або
визнавав право власності позивача
Факультативне
зобов’язання
(facultas
solutionis)
–
зобов’язанням, за яким боржнику надавалося право заміни предмета
виконання за умови неможливості надання основного предмета
зобов’язання
Фідеїкоміс (fideicommissum) – усне або письмове висловлення
спадкодавцем останньої волі (розпорядження), яким заповідач під
чесне слово зобов’язував свого спадкоємця видати третій особі або
всю спадщину, або її певну частину
Фідуція (fiducia) – вид застави, особливістю якого було те, що
боржник з метою надання гарантій виконання своїх боргових
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зобов’язань шляхом манципації (mancipatio) або уступки права (in iure
cessio) передавав право власності на належну йому річ іншій особі –
кредитору
Формалізм – порядок юридичної оцінки актів, в якому
приписується юридичне значення тільки їх певній визначеній формі
Формальні джерела права – офіційно-державні способи
закріплення і зовнішнього вираження правових норм, за допомогою
яких право набуває загальнообовязковості та формальної
визначеності
Формулярний процес (per formulas) – вид римського
цивільного процесу, що був уведений законом Ебуція, не пов’язувався
зі здійсненням урочистих обрядів і передбачав застосування
заздалегідь установлених претором формул захисту
Хірограф (chirographum) – односторонній документ, виданий і
підписаний боржником від власного імені, який засвідчував факт
отримання ним від кредитора певної грошової суми
Цесія (сessio) – пряма уступка права вимоги, тобто спосіб
заміни кредитора у зобов’язанні, яка в Давньому Римі здійснювалася з
використанням інституту процесуального представництва
Цивільне (інтердиктне) володіння – володіння, яке
визначалося фізичною владою над річчю, поєднаною із наміром
тримати річ у себе (його підставою вважався будь-який правомірний
акт передачі речі, укладений із невласником, або протиправні дії, що
призводили до встановлення фізичної влади над предметом
володіння)
Цивільне (квіритське) право (іus сіvilе) – право, яке народ
Риму встановив сам для себе і яке поширювало свою дію тільки на
римських громадян – квіритів
Цивільне спадкування (hereditas) – найдавніша в Давньому
Римі форма спадкування, яке регламентувалося цивільним
(квіритським) правом (Законами ХІІ таблиць)
Цивільні (civiles) зобов’язання – зобов’язання, що були
узаконені цивільним правом (Законами ХІІ таблиць та наступними
законами) й були забезпечені позовним захистом
Цивільні позови (civiles) – позови, що ґрунтувалися на ius civile
(квіритському праві)
Часткове зобов’язання – зобов’язання, в якому кредитори (за
активної множинності) мають право вимоги до боржника лише у своїй
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частці, а боржники (за пасивної множинності) зобов’язані виконати
тільки певну частину обов’язку
Шлюб без чоловічої влади (sine manu) – вид римського
законного шлюбу, укладення якого не передбачало встановлення
влади чоловіка над дружиною
Шлюб із чоловічою владою (cum manu) – вид римського
законного шлюбу, укладення якого породжувало встановлення влади
чоловіка над дружиною (manus mariti)
Штрафні позови (actio poenales) – позови, за якими на користь
потерпілого стягувався штраф з особи, яка вчинила делікт певного
виду
Юридичний факт – явище (життєва обставина), з якою норма
права пов’язує настання певних правових наслідків (виникнення,
зміну чи припинення прав та обов’язків сторін правовідносин)
Юриспруденція – діяльність юристів, що полягала в Давньому
Римі в складанні формул приватних угод (cavere), наданні порад щодо
провадження справ у суді (agеre), наданні відповідей на юридичні
запитання окремих приватних осіб (respondere) тощо
Явна крадіжка (furtum manifestum) – різновид крадіжки, який
характеризувався тим, що злодія було схоплено на місті злочину або
чужу річ знайдено в нього внаслідок спеціального обшуку
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