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Анотація навчальної дисципліни 

 

«Римське приватне право» є однією з нормативних навчальних дисциплін 

підготовки молодшого бакалавра з права, яка закладає основи правової 

культури здобувачів вищої освіти, формує знання про історію становлення та 

розвитку багатьох важливих інститутів сучасного права. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Римське приватне право» є 

приватне право античного Риму. Основна увага приділяється правовим 

інститутам, які були найбільшою мірою опрацьовані юристами стародавнього 

Риму та які зумовили подальший розвиток приватного права держав 

континентальної Європи та більшості країн світу, в тому числі сучасної 

України. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Римське приватне право» є 

ознайомлення здобувачів вищої освіти з історією виникнення і розвитку 

римського приватного права, його джерелами, змістом, історичним і сучасним 

значенням. 

Зміст навчальної дисципліни розкривається у таких темах: Поняття, 

структура та історичне значення римського приватного права. Джерела 

римського приватного права. Особи у римському приватному праві. Сімейний 

статус фізичної особи. Захист цивільних прав, позови. Речі та речові права: 

загальні положення. Володіння. Право власності. Права на чужі речі. Загальні 

положення про зобов’язання. Договори: загальні положення. Окремі види 

договірних зобобов’язань. Позадоговірні зобов’язання. Спадкове право. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 

«Римское частное право» является одной из нормативных учебных 

дисциплин подготовки младшего бакалавра права, которая закладывает основы 

правовой культуры соискателей высшего образования, формирует знания об 

истории становления и развития многих важных институтов современного 

права. 

Предметом изучения учебной дисциплины «Римское частное право» 

является частное право античного Рима. Основное внимание уделяется 

правовым институтам, которые были в наибольшей степени проработаны 

юристами древнего Рима и которые обусловили дальнейшее развитие частного 

права стран континентальной Европы и большинства стран мира, в том числе 

современной Украины. 

Целью изучения учебной дисциплины «Римское частное право» является 

ознакомление соискателей высшего образования с историей возникновения и 

развития римского частного права, его источниками, содержанием, 

историческим и современным значением. 

Содержание учебной дисциплины раскрывается в таких темах: Понятие, 

структура и историческое значение римского частного права. Источники 

римского частного права. Лица в римском праве. Семейный статус физического 
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лица. Защита гражданских прав, иски. Вещи и вещные права: общие 

положения. Владение. Право собственности. Права на чужие вещи. Общие 

положения об обязательствах. Договора: общие положения. Отдельные виды 

договорных обязательств. Внедоговорные обязательства. Наследственное 

право. 

 

Summary of the academic discipline 

 

«Roman private law» is one of the normative educational disciplines for the 

preparation of a junior bachelor of law, which lays the foundations for the legal 

culture of applicants for higher education, forms knowledge about the history of the 

formation and development of many important institutions of modern law. 

The subject of study of the discipline «Roman private law» is the private law of 

ancient Rome. The main attention is paid to legal institutions, which were most 

elaborated by the lawyers of ancient Rome and which determined the further 

development of private law in the countries of continental Europe and most countries 

of the world, including modern Ukraine. 

The purpose of the study of the discipline «Roman private law» is to familiarize 

applicants for higher education with the history of the emergence and development of 

Roman private law, its sources, content, historical and modern significance. 

The content of the discipline is revealed in the following topics: The concept, 

structure and historical significance of Roman private law. Sources of Roman Private 

Law. Persons in Roman law. Family status of an individual. Protection of civil rights, 

claims. Things and property rights: general provisions. Ownership. Property rights. 

Rights to other people's things. General provisions on obligations. Of the Agreement: 

General Provisions. Certain types of contractual obligations. Non-contractual 

obligations. Inheritance law. 
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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни «Римське приватне право» укладена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів 
початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти спеціальності 081 «Право» 
освітня програма «Право» освітня програма «Право», затвердженої Вченою 
радою ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
31 серпня 2020 року, протокол № 9, та введеної в дію з 1 вересня 2020 року 
наказом ректора по університету від «01» вересня 2020 року № 114-Н. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Римське приватне право» є 

приватне право античного Риму. Основна увага приділяється правовим 

інститутам, які були найбільшою мірою опрацьовані юристами стародавнього 

Риму та які зумовили подальший розвиток приватного права держав 

континентальної Європи та більшості країн світу, в тому числі сучасної 

України. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Римське приватне право» є 

ознайомлення здобувачів вищої освіти з історією виникнення і розвитку 

римського приватного права, його джерелами, змістом, історичним і сучасним 

значенням. 

Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної 

програми: 

Спеціальні (фахові): 

ФК 2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних 

інститутів. 

ФК 3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, 

розуміння їх правової природи. 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми: 

ПРН 8. Самостійно визначати ті обставини, у з'ясуванні яких потрібна 

допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

ПРН 18. Застосовувати навички самостійного опанування різноманітного 

історико-правового матеріалу. 

Навчальна дисципліна є обов’язковою. 

Форма підсумкового контролю знань: залік. 
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Програмний зміст навчальної дисципліни 
 

Модуль 1 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 

 

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. Інституційна структура римського приватного права.  

Історичне значення римського приватного права. Поняття, види, типи і 

форми рецепції права. Рецепція римського права у Європі. 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 магістратів (претора, курильного едила, правителя провінції) як 

специфічна форма правотворення. 

Діяльність юристів. Форми діяльності юристів у Стародавньому Римі. 

Консультації правознавців. Твори римських юристів. Інституції Гая. Дигести. 

Кодифікація римського права. Кодифікація Юстиніана. Кодекс Юстиніана. 

Дигести. Інституції. 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.  

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 
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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. 

 

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. 

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. 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. 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 2 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 

 

Тема 6. РЕЧІ ТА РЕЧОВІ ПРАВА: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Поняття речей у римському праві. Класифікація речей. Поняття майна. 
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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). 

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 

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). 
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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 сервітути, їх особливості. 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. 

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). 
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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 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). 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 



 11  

помешкання на вулицю. Відповідальність за небезпечне для оточення 

виставлене, підвішене або вивішене майно. Відповідальність 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. Фідеїкоміс (fideicommissum). 
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