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ПЕРЕДМОВА 
 

Тричі Рим підкоряє собі світ: перший раз — своєю зброєю; 

другий - своєю релігією; третій - своїм правом, і всі три рази 

він єдине світ: перший раз -у державну єдність; другий раз - 

в єдність церкви; третій —у єдність права  
[Ihering Geist des romis chen Rechts. I. С. 1]. 

Право Стародавнього Риму - яскрава сторінка світової 
історії. Понад дві тисячі років тому на основі рабовласницького 
способу виробництва склалася і розвивалася правова система, в якій 
найбільших успіхів досягла розробка низки галузей і насамперед 
приватного (цивільного) права. Зокрема, набуло своєї завершеності 
формулювання багатьох правових принципів, особливо тих, що 
стосуються приватної власності, договірного, спадкового, 
сімейного та іншого права. Римські юристи вперше розробили 
право приватної власності, абстрактне право, приватне право, право 
абстрактної особи. Право стало класичним юридичним виразом 
життєвих умов і конфліктів суспільства, в якому панує приватна 
власність. 

Римська цивілістика залишається неперевершеною школою 
не тільки для сучасного правотворення, наукового аналізу і 
узагальнень, але й практичного застосування цивільного 
законодавства. 

Враховуючи ці та інші особливості римського приватного 
права, на юридичних факультетах університетів, у правничих 
коледжах введено його викладання. За визначенням Ульпіана, 
приватне право захищало інтереси окремих осіб й оскільки воно 
створювалося як абстрактне право, то саме тому могло бути 
застосованим безпосередньо або з певними модифікаціями до будь-
яких приватновласницьких відносин. 

Зважаючи на те, що римське приватне право відіграє 
вступну роль до предметів цивільного права і процесу, сімейного, 
спадкового права та інших. 

Мета дисципліни – ознайомити студентів  з навчальним 
матеріалом щодо курсу римського права. Сприяти засвоєнню 
основних понять та категорій таких як поняття, основні системи 
римського права, джерела, суб’єкти (особи) римського права, 
поняття та зміст права власності, речове, зобов’язальне  право, 
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поняття та основні категорії сімейного права, способи захисту 
цивільних прав. 

Завдання дисципліни – ознайомлення з античною 
правовою культурою, її впливом на розвиток сучасної цивілістики,  
підготовка студентів до вивчення ряду основних та спеціальних  
дисциплін. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен: 
 знати: предмет та джерела римського приватного права, 

суб’єкти римського приватного права, основні тенденції розвитку і 
принципи римського приватного права, необхідний мінімум знань 
цивільно-правової культури Стародавнього Риму, основні 
принципи римського приватного права, вплив римського 
приватного права на розвиток юридичної науки. 

вміти: розрізняти римське приватне право від римського 
публічного, тлумачити правові норми римського права; пізнавати 
джерела римського права. 

 
2. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

2.1. Тематика практичних занять 
 

Назва теми 
Тема 1. Історичний розвиток Стародавнього Риму 
Тема 2. Поняття та предмет римського приватного права. 
Джерела римського права 
Тема 3. Особа в римському приватному праві 
Тема 4. Сімейне право 
Тема 5. Захист прав. Позови 
Тема 6. Загальне вчення про речове право. Володіння 
Тема 7. Право власності. Права на чужі речі 
Тема 8. Загальне вчення про зобов’язання 
Тема 9. Загальні положення про договори 
Тема 10. Окремі види договірних зобов’язань. Квазіконтракти. 
Зобов’язання із деліктів. Квазіделікти 
Тема 11. Спадкове право 
Всього 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

2.2. Контрольні заходи та засоби діагностики 
 Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у формах:  
- оцінювання роботи студента на лекціях; 
- усного опитування на практичних заняттях, оцінки 

розв’язання ситуаційних завдань та участі у обговоренні 
проблемних питань; 

- виконання поточних контрольних робіт за темами змістових 
модулів. 

2.3. Критерії та шкала оцінювання 
 Основними критеріями, що характеризують рівень 
компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 
контролю з навчальної дисципліни «Основи римського приватного 
права» є: 

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 
передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих  літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх 
взаємозв’язку і розвитку; 

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 
логічність, лаконічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час 
розв’язання практичних занять; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 

розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:  
• аналіз усних відповідей;  
• виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими 
критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленими до цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 
40% - завдання виконано частково, висновки не 

аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 
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60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі 
недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 
окремі несуттєві недоліки несистемного характеру ; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Кількість набраних балів 
студентом 

Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 балів  

зараховано 
82-89 балів 
74-81 балів 
64-73 балів 
60-63 балів 
35-59 балів не зараховано з можливістю 

повторного складання 
1-34 балів не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
3. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1 

Тема 1. Історичний розвиток Стародавнього Риму 
1. Періодизація історії стародавнього Риму.   
2. Особливості форм правління. 
3. Принципат 
4. Домінат 
5. Суспільство стародавнього Риму 

Література до теми:  
[Основана література: 1; 9; 10; 11; 16; 20; 23; 24; 26; 62]. 

Основні терміни та поняття: римське царство, римська 
імперія, римська республіка, принципат, домінант, імператор, 
сенатор, претор, консул, магістрат, плебеї, патриції, нобілітет. 

Контрольні питання: 
1. Виникнення римської держави 
2. Царський період 
3. Республіканський період 
4. Рання римська імперія 
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5. Принципат 
6. Криза  III століття в Римській імперії  
7. Пізня римська імперія. Домінат 

Індивідуальна робота: 
1. Підготувати порівняльні таблиці або схеми до теми. 
2. Підготувати опорний конспект до теми. 
3. Скласти комікси до теми. 
4. Скласти кросворд до теми. 
5. Підготувати наочні матеріали до теми (малюнки, карти, 
портрети, тощо) 
6. Скласти історичний портрет Юлія Цезаря 
7. Скласти історичний портрет Октавіана Августа 
8. Скласти історичний портрет Братів Гракхів 
9. Скласти історичний портрет Сулли 
10. Скласти карту території республіки 
11. Скласти карту території імперії 
12. Скласти хронологічні задачі. 

Тема 2. Поняття та предмет римського приватного права. 
Джерела римського права. 

1. Римське приватне право як частина загального права 
Стародавнього світу. 
2. Роль римського приватного права у виникненні й розвитку 
правових систем у країнах Європи. 
3. Поняття та види джерел римського приватного права. 
4. Закони ХІІ таблиць. 
5. Інституції Гая. 
6. Кодифікація Юстиніана. 

Література до теми: [31; 33; 48; 49; 61; 63; 70; 71;73; 74]. 
Основні терміни та поняття: римське приватне право, 

рецепція римського приватного права, патриції, плебеї, Закони 
ХІІ таблиць, звичаєве право, Кодекс Юстиніана, преторське 
право, едикти магістрів. 

Контрольні питання: 
1. Назвіть фактори, які сприяли успішному розвитку юридичної 
науки в Стародавньому Римі. 
2. Який принцип покладено в основу розмежування права на приватне 
і публічне? Як підходили до вказаної проблеми римські юристи? 
3. Що таке імперативні, уповноважуючі та диспозитивні норми 
права (на прикладі римського приватного права)? 
4. Назвіть основні структурні підрозділи приватного права. 
5. Хто такі глосатори, коментатори? 
6. Чому, на Вашу думку, становлення сучасного юриста 
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немислиме без знання основ римського приватного права? 
7. В якому плані може трактуватися поняття "джерела права"? 
8. Що таке неписане право, звичаєве право? 
9. Що вважалося найдавнішою кодифікацією звичаїв? 
10. Що таке едикт? Які посадові особи в Римі мали право 
видавати 
едикти? 
11. Яким чином претори у своїй юридичній практиці обходили 
норми цивільного права? Яке право називалося "голим"? 
12. Назвіть форми діяльності юристів? 
13.В чому в період принципату полягала взаємна зацікавленість 
імператорів і світил юриспруденції? Якими були правові наслідки 
цього інтересу? 
14. Які повноваження мали юристи в імператорський період? 

Індивідуальна робота: 
1. Підготувати таблиці або схеми до теми. 
2. Підготувати опорний конспект до теми. 
1. Скласти комікси до теми. 
2. Скласти кросворд до теми. 
3. Підготувати наочні матеріали до теми (малюнки, карти, портрети, 
тощо) 
4. Чому Закони XII таблиць називають першою кодифікацією 
римського права? 
5. Чому преторський едикт був найбільш гнучкою формою 
правоутворення? 
6. Чому діяльність римських юристів розглядається як джерело 
римського права? 
7. Витяги з праць яких основних давньоримських юристів увійшли в 
Дигести (Пандекти) юстиніанівської кодифікації? Чому саме цей 
розділ викликав і викликає істотний інтерес для правників? 
8. Чому саме інститути приватного права були детально розроблені 
в Стародавньому Римі? 
9. Скласти історичний портрет Гая 
10. Скласти історичний портрет Октавіана 
11. Скласти історичний портрет Цицерона 
12. Уявна ситуацію: «Я на центральній площі Риму» 
13. Визначити історичні передумови укладання Закону ХІІ таблиць 
та їх роль у формуванні римського законодавства.  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2 
Тема 3-4. Особа в римському приватному праві 

1.  Поняття особи. Правоздатність та дієздатність осіб 
2.  Правове положення римських громадян 
3.  Правове положення латинів та перегринів 
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4.  Правове положення вільновідпущеників 
5.  Правове положення колонів 
6.  Правове положення рабів 
7.  Юридична особа в римському приватному праві 

Література до теми: [11; 24; 57; 67; 68; 69]. 
Основні терміни та поняття: суб’єкт права, 

правоздатність, дієздатність, сімейний стан, стан свободи, стан 
громадянства, опіка, піклування, латини, перегріни, 
вільновідпущеники,колони, раби, корпорації, товариства. 

Контрольні питання: 
1. Хто такий суб'єкт права та від чого такий статус залежить? 
2. Чи були раби суб'єктами цивільного права? 
3. З чого складалася повна правоздатність, хто її мав та що він 
міг робити? 
4. Якими саме цивільними правами могли бути наділені 
громадяни Римської держави? 
5. З яких трьох статусів складалася повна цивільна 
правоздатність римського фомадянина? Чи були в принципі 
можливими зміни у цих трьох статусах в бік підвищення? 
Пониження? 
6. Як виникала та припинялася правоздатність? 
7. Які особи визнавалися безчесними та обмежувалися у правах? 
8. Що таке дієздатність? Як це питання трактувалося у 
римському приватному праві? 
9. Чи мали жінки в Римі однакову право- і дієздатність з 
чоловіками? В чому полягала різниця? 
10. Кому і у якому порядку призначалися опікуни? В чому 
полягали обов'язки опікунства? 
11 Як набувалося і втрачалося громадянство Риму? 
12. Чи дійсно громадяни Риму були рівні між собою у своїх 
цивільних правах? Назвіть приклади нерівності. 
13. Хто такі латини? В чому полягали відмінності в правовому 
становищі латинів різних категорій? 
14. Хто такі перефіни? Якими правами вони користувалися? Чи 
могли перефіни стати фомадянами Риму? 
15. Яким був юридичний статус рабів? 
16. Що таке рабський пекулій та чому він виник? 
17. Що могло стати підставою для відпуску раба на волю? Чи 
мав вільновідпущеник рівні права з вільнонародженими? Чим 
був зобов'язаний вільновідпущеник своєму колишньому 
господарю 
та його сім'ї? 
18. Чи була можливість у Стародавньому Римі просування плебеїв 
по суспільній драбині? 
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19. Хто такі колони? Як і чому відбувалося прикріплення колонів 
до землі? 
20. Якими були перші юридичні особи? 
21. Чому виникла потреба придумати юридичні особи? 
22. Які особливості мають корпоративні об'єднання? 
23. Вкажіть два типи юридичних осіб в римському праві. Як 
виникали і припиняли свою діяльність юридичні особи? 
24. Надайте правову характеристику договору товариства? 
25. Які вимоги до створення та припинення корпорацій 
встановив Август? 
26. Як здійснювалася дієздатність юридичної особи? 

Індивідуальна робота: 
1. Підготувати порівняльні таблиці становища усіх  прошарків 
населення Риму у різні історичні періоди. 
2. Підготувати опорний конспект (опорні сигнали) до теми. 
3. Скласти комікси до теми. 
4. Скласти кросворд до теми. 
5. Підготувати наочні матеріали до теми (малюнки, карти, 
портрети, тощо) 
6. З’ясувати історичні передумови виникнення рабства у Римі. 
7. Скласти порівняльну таблиця діяльності корпорацій та 
товариств у Римі. 
8. Уявна ситуація: «Я - раб». 
9. Уявна ситуація: «Я – імператор. Які поправки до законів про 
становище осіб у Римі я би вніс» 

Ситуативні завдання 
1. Під час епідемії певна поховальна колегія, використавши власні 
кошти, звернулася до банкіра за допомогою. Одержавши позику 
вона (колегія) не змогла повернути її у встановлений строк. Яким 
чином банкір зможе одержати назад свої гроші? Чи може він 
звернути стягнення на окремих членів колегії? 
2. Чому про латинів Юніана говорили, що вони «живуть як вільні, а 
помирають як раби»? 
3. За правління імператора Андріана раби Марціана, яких жорстоко 
карав господар за найменшу провину, прибігли до статуї 
імператора, благаючи про допомогу. Чи матиме це якісь наслідки 
для власника рабів? 
4. Під час військової кампанії Лонгін був захоплений у полон. Через 
два роки він був звільнений з полону і повернувся до Риму. Чи 
означає це те, що ного два сини знову стануть його підвладними? 
5. Римський громадянин призначив раба капітаном свого корабля, 
який повинен був доставляти в Рим зерно. В одному із рейсів було 
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втрачено велику кількість зерна, купленого в Єгипті. По прибутті в 
Рим виникла суперечка між покупцем зерна і капітаном про 
невиконання зобов'язання. Хто повинен відповідати за знищений 
товар? 
6. У Мілетія було 90 рабів. Скільки рабів за заповітом він міг 
відпустити на волю, якщо сам він жив  
у І ст. н. є.? 
7. Павло вигнав свого раба Плавта, оскільки тон був старим і 
хворим, і не міг виконувати роботу по господарству. Плавта 
вилікувала знахарка, яка не пред'явила на нього ніяких прав. Чи 
може Павло повернути собі раба? Який статус матиме Плавт? 
8. Якщо римляни сумнівалися у правовому статусі людини, то якою 
була загальна практика вирішення цієї ситуації: людина залишалася 
рабом чи їй надавалася свобода? 
9. Відомо, що римський громадянин мав право у будь-який час 
переселитися до латинської колонії і стати колоном. Який статус 
матиме цей же громадянин, якщо він повернеться жити до Риму? 
10.Раб Андронім був відказаний за заповітом і відпущений на волю 
ще за життя свого власника. Через деякий час він з власної 
необачності знову був обернений у рабство. Чи зможе Андронім 
довести свій статус і знову бути вільною людиною? 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3 
Тема 5. Сімейне право 

1. Римська сім’я. Агнатське та когнатське споріднення  
2. Шлюб 
3. Правовідносини подружжя. 
4. Правовідносини батьків та дітей 

Література до теми: [4; 7; 8; 11; 13; 17; 24; 45; 47]. 
Основні терміни та поняття: агнатське споріднення, 

когнатське споріднення,  шлюб із чоловічою владою, шлюб без 
чоловічої влади, конкубінат, укладання шлюбу, припинення 
шлюбу, придане, усиновлення, узаконення, емансипація. 

Контрольні питання: 
1. Що таке фамілія? Хто такий патер, який його правовий статус 
та влада? 
2. Що таке особа чужого права, її права? 
3. Що таке батьківський пекулій? 
4. Поясніть відмінність між агнатською і когнатською сім'єю? 
5. Що таке законний римський шлюб, у чому полягала його 
відмінність від конкубінату? 
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6. Умови укладення шлюбу (узаконення конкубінату). 
7. В чому полягала принципова різниця між двома основними 
видами законного римського шлюбу? 
8. Якими способами відбувалося розлучення у римському шлюбі? 
9. На якому правовому становищі перебувала дружина у шлюбі 
кум-ману та сине-ману? 
10. На яких умовах шлюб припинявся? 
11. Які були правові відносини подружжя? 
12. Яким був правовий порядок розпорядження майном у родині? 
13. Що таке батьківська влада в римському цивільному праві? 
Якими способами вона встановлювалася? 
14. Які діти вважалися законними? 
15. Як відбувалося припинення батьківської влади? 
16. Які були умови емансипації сина? 
17. Якою була влада батька над дітьми? 
Індивідуальна робота: 
1. Підготувати порівняльні таблиці становища жінки в різних видах 
шлюбу.. 
2. Підготувати опорний конспект до теми. 
3. Скласти кросворд до теми. 
4. Підготувати наочні матеріали до теми (малюнки, карти, портрети, 
тощо). 
5. В інституціях Гая вказано, що «переходячи під владу чоловіка 
дружина отримує права дочки». Що це означає? 
6. Як можна трактувати тезу: «Хоча придане є частиною майна 
чоловіка, воно належить жінці»? 
7. З’ясувати історичні передумови виникнення когнатської сім’ї. 
8. Визначте різницю між узаконенням та усиновленням. Для чого 
були необхідні ці процедури? 
9.  Чим опіка відрізняється від піклування? 
10. З’ясувати вплив жінки на історичний розвиток Риму (Атія, 
Октавія, Сервілія). 
11. Якими способами скасовувався агнатичний зв’язок? 
12. Уявіть собі: «У  вас троє онуків. Один народився від сина, який 
проживає разом з вами. Другий народився у сім’ї еманципованого 
сина. Третій народжений дочкою, яка перебуває у “правильному” 
шлюбі. Хто з онуків перебуває під владою діда?» 
13. Уявіть собі: «Луція вийшла заміж за Антонія, вони перебувають 
у шлюбі sine manu. Кому перейде посаг Луції після її смерті?» 
14. Уявна ситуація: «Я – імператор. Як би я змінив законодавство 
щодо статусу жінки у сімї». 

Ситуативні завдання: 
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1.  У римського громадянина Тиберія було три внуки. Один 
народився від підвладного сина, який жив разом із батьком. Другий 
народився в сім'ї емансипованого сина. Третій був народжений 
дочкою, яка перебувала у шлюбі з чоловічою владою. Який із 
внуків знаходиться під владою діда? Відповідь аргументуйте. 
2. Чи повертається придане жінці, яка перебувала в шлюбі без 
чоловічої влади після розірвання шлюбу або її спадкоємцям у 
випадку її смерті чи залишається це майно у чоловіка? Чи має 
чоловік право на якесь утримання з цього майна, якщо так, то чим 
це зумовлено? 
3. Після розірвання шлюбу чоловік подарував колишній 
дружині цінний подарунок для того, щоб вона до нього 
повернулася. Жінка повернулася, однак через деякий час знову 
розірвала шлюб. Чи буде в цьому випадку договір 
дарування.дійсним? 
4. За часів імператора Августа, син Тиберія, беручи участь у 
військових кампаніях, зміг, набути собі майно. Тиберій, не маючії 
змоги розрахуватися з кредиторами, повернув борг за рахунок 
майна сина. Чи мав право Тиберій розраховуватися майном сина? 
5. Домінік був народжений у конкубінаті, оскільки його мати 
мала певні обмеження в дієздатності. Чи матиме якісь юридичні 
наслідки для Домініка той факт, що його батько - Крісп - висунув 
свого сина в стан. місцевих декуріонів? Чи може Домінік 
розраховувати на спадок? 
6. Кого мав на увазі Ульпіан. коли писав: «Ним вважався той, 
кому належить влада в сім'ї, і правильно він так називався, хоча б у 
нього не було сина» (Д.50.16.195): 1) домовладнка; 2) будь-який 
чоловік, член сім'ї; 3) найстарший чоловік в сім'ї. 
7. Цицерон описує таку ситуацію: римський громадянин після 
тривалого перебування в Іспанії одружився там із іспанкою. Потім, 
залишивши свою вагітну дружину в Іспанії, повернувся до Риму і 
уклав шлюб з римлянкою, при цьому не повідомивши свою першу 
дружину про намір розлучитися з нею.. Від іспанки у нього 
народився син. Коли римський громадянин помер, не залишивши 
заповіту, виникла суперечка щодо того, який із його шлюбів був 
дійсним і хто є його спадкоємцями. Яким чином вирішити дану 
ситуацію? 
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8. Чи можуть діти римського громадянина, після полонення 
останнього, вступати в законний римський шлюб без згоди батька, 
якщо з моменту полонення останнього пройшло 2, 3, 5 років? 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4 
Тема 5. Захист прав. Позови. 

1. Форми захисту прав 
2. Види римського цивільного процесу 
3. Види позовів 
4. Позовна давність 
5. Особливі засоби преторського захисту  

Література до теми: [11; 4; 7; 8; 21; 24]. 
Основні терміни та поняття:само розправа, легісакційний 

процес, формулярний процес, екстраординарний процес, 
речовий позов, особистий позов, позови суворого право, позов, 
позови доброї совісті, позови магістратів, цивільні позови, 
майнові позови, змішані позови,  позовна давність, інтердикти. 

Контрольні питання: 
1. Яке відношення існувало до саморозправи? 
2. З яких двох стадій складався в період Республіки цивільний 

процес? Яка була роль претора? 
3. Які існували правила цивільного процесу? 
4. Що таке легісакційний процес? Дайте йому характеристику. 

У якому порядку він проходив? Назвіть переваги та недоліки 
цього процесу. 

5. Чим пояснюється історична заміна легісакційного процесу 
формулярним? 

6. Що таке екстраординарний процес? 
7. Що таке позов? Дайте характеристику речовому позову. 
8. Дайте характеристику особистому позову. Які ще були види 

позовів? 
9. Що таке інтердикт? 
10. Що таке стипуляція, ввід у володіння, реституція? У яких 

випадках вони застосовувалися претором? 
11. Що таке позовна давність та що є початком її спливу? 
12. Чим пояснювалася необхідність введення інституту позовної 

давності? 
13. Які наслідки пропуску строку позовної давності? Що таке 

натуральні зобов'язання? 
Індивідуальна робота: 

1. Підготувати таблицю «Види позовів». 
2. Підготувати опорний конспект до теми. 
3. Скласти кросворд до теми. 
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4. Підготувати наочні матеріали до теми (малюнки, карти, 
портрети, тощо) 
5. Підготувати проект позову 
6. З’ясувати історичні передумови виникнення цивільного та 
кримінального процесу у Римі. 
7. З’ясувати хронологічні особливості розвитку цивільного 
процесу, що зумовило такий розвиток. 
8.  Охарактеризувати історію виникнення позовної давності. 

Ситуативні завдання: 
1. Неповнолітній, не маючи достатнього досвіду, уклав невигідний 
для себе договір купівлі-продажу будинку, що призвело до 
переплати в ціні, оскільки будинок мав недоліки. Яким чином 
неповнолітньому вийти з такої ситуації? 
2. Сильний вітер зірвав з даху будинку черепицю, закинувши її на 
сусідній двір, в результаті чого нею була вбита вівця. Чи можна 
пред'явити позов до власника? Проаналізуйте наведений випадок. 
На кому лежить обов'язок доведення фактів? 
3. К. вимагає від Ц. сплати суми, яку він багато років назад 
позичив батьку Ц. Той у відповідь висловлює сумнів у тому, щоб 
батько дійсно уклав таку угоду, а якби й уклав, то обов’язково 
розплатився б. Водночас, він, Ц., не є спадкоємцем свого батька, 
оскільки сам добровільно відмовився від спадку. 
4. Про які позови може йти мова: 1) мисливець купив собаку, 
однак гроші за неї відразу не заплатив; 2) мисливець послав гроші 
за собаку із посильним, однак вона не була йому доставлена; 3) 
мисливець одержав собаку, яка не належала продавцеві, і тепер 
власник вимагає собаку у нинішнього володільця. 
5.Прочитайте уважно текст преторської формули, проаналізуйте 
його та розбийте на складові частини: « Якщо виявиться, що 
Капенатське помістя, про яке йде суперечка, належить за 
квіритським правом Авлу Агерію, і це помістя не повертається 
йому, то скільки буде коштувати це помістя, в такій сумі нехай 
суддя присудить Нумерія Негідія на користь Авла Агерія; якщо не 
виявиться, нехай звільнить». 

МОДУЛЬ 2. РЕЧОВЕ ПРАВО 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 

Тема 5. Загальне вчення про речове право. Володіння 
1. Поняття та класифікація речей у римському праві 
2. Поняття, загальна характеристика та види речових прав 
3. Загальне вчення про володіння 
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4. Види володіння 
5. Захист володіння 

Література до теми: [4; 7; 8; 11; 13; 16; 21; 24; 26; 29]. 
Основні терміни та поняття: речі, класифікація речей, 

речове право, майнові відносини, володіння, види володіння,  
захист володіння. 

Контрольні питання: 
1. Визначіть поняття речового та зобов'язального права. За 
допомогою яких позовів у римському праві розмежовувалися 
речові та зобов'язальні права? 
2. Назвіть основні відмінності між речовим і зобов'язальним 
правом. Що таке делікт? 
3. Що таке абсолютний і відносний захист? 
4. Що таке річ, товар, яка між ними відмінність? 
5. Основні типи поділу речей в римському приватному праві. 
Практичне значення таких поділів. 
6. Що таке тілесні та безтілесні речі? 
7. Що належить до нерухомих речей? 
8. Що таке речі складні, прості та подільні, неподільні? 
9. Який сенс поділення речей на споживчі та неспоживчі? 
10. Який сенс поділення речей на визначені родовими ознаками 
та індивідуальні? 
11. Назвіть поняття витрат та їх види. 
12. Який сенс поділення речей на речі в обороті та речі, вилучені 
з обороту? 
13. Що таке майно, плоди? 
14. Який сенс поділення речей на головні та побічні речі? 
15. Що таке володіння? Чим від володіння відрізняється держання? 
16. Поясніть правову різницю між незаконним добросовісним і 
незаконним недобросовісним володінням. 
17. Відповідальність незаконного добросовісного та незаконного не 
добросовісного володільців, можливість набуття речі за терміном 
набувальної давності. 
18. Що таке похідне володіння? 
19. В чому полягали обов'язки володільця? 

Індивідуальна робота: 
1. Підготувати таблиці «Види речей», «Види володіння». 
2. Скласти анекдот до теми. 
3. Скласти кросворд до теми. 
4. Як ви вважаєте, які історичні явища зумовили такий поділ речей у 
Римі. 
5. Запропонуйте свою класифікую речей. 
6. З’ясуйте історичні причини виникнення володіння. 
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7. Опрацюйте тексти римських джерел (Дигести Юстиніана) та 
з’ясуйте правову природу  інституту володіння. 
8. Порівняйте формули-характеристики власності  та володіння: «Я 
маю право на річ», «Я маю річ». 

Ситуативні завдання: 
1. Під час сильного шторму, щоб підвищити. Стійкість корабля, за 
борт судна було викинуто частину вантажу із трюму (вантаж був 
запакований у мішки). Через деякий час погода налагодилася і 
пасажири корабля почали виловлювати речі, які не потонули. Але 
рибалки, які знаходилися поблизу, відмовлялися віддати виловлені 
ними мішки, наполягаючи на тому, що речі були покинутими, а, 
отже, нікому не належали. Дайте відповідь на питання: кому, все-
таки належатимуть мішки з речами, які були викинуті в море?  
2. Максимус мав право черпання води (30 відер щодня) з ріки, яка 
протікала сусідською ділянкою з ріки, яка протікала сусідською 
ділянкою. Після його смерті спадкоємцями стали його три сини. Чи 
збережеться за синами право черпання води? Якщо так, то яке 
матеріальне вираження це матиме? 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7 
Тема 6. Право власності 

1. Поняття та види права власності 
2. Спільна власність.  
3. Способи набуття права власності  
4. Обмеження та припинення права власності  
5. Захист права власності  
6. Особливості виникнення, поняття та види прав на чужі речі 
7. Сервітут (право обмеженого користування чужим майном) та 
окремі його види. 
8. Емфітевзис (право користування чужою земельною ділянкою 
сільськогосподарського призначення) 
9. Суперфіцій (право користування чужою земельною ділянкою для 
забудови в межах населеного пункту) 
10. Заставне право 

Література до теми: [4; 7; 8; 11; 13; 16; 21; 24; 26; 29]. 
Основні терміни та поняття: право власності, види права 

власності, спільна власність, квіритська, преторська (бонітарна) 
та провінційна власність, способи набуття  права власності, 
манципація, традиція, віндикаційний позов, негаторний позов, 
прогібіторний позов, право на чужі речі, сервітут, емфітевзис, 
суперфіцій, заставне право, іпотека, фідуція, пігнус. 
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Контрольні питання: 
1. З яких основних елементів складається право власності? 
2. Що таке квіритська, преторська (бонітарна) та провінційна 

власність? Чи міг римський громадянин володіти провінційною 
власністю? 

3. Визначіть поняття спільної власності. 
4. Які речі не могли бути предметами права власності? Які речі 

могли бути предметом права власності, але вилучалися з обігу? 
5. Обмеження у користуванні власністю - за законом і за 
правочином. 
6. Заборони відчуження приватної власності. 
7. Первісні способи набуття права власності. 
8. Похідні способи набуття права власності. 
9. Що таке віндикаційний позов? 
10. Захист права власності засобами прогібіторного та 

негаторногопозовів. 
11. Публіціанський позов у захисті права власності. 
12. Що таке права на чужі речі? 
13. Дайте визначення поняття сільських земельних сервітутів. 
14. Дайте визначення поняття міських земельних сервітутів. 
15. Чим відрізняється емфітевзис від суперфіцію? 
16. Дайте визначення поняття особистих сервітутів. 
17. З’ясуйте зміст права застави. 
18. Дайте визначення поняттю "сервітут" 
19. Яка відмінність між міськими та сільськими сервітутами? 
20. Перерахуйте види сільських сервітутів 
21. Перерахуйте види міських сервітутів 
22. Що таке іпотекa? 
23. Що таке ручний заклад? 
24. Що таке фідуціарна домовленість? 

Індивідуальна робота: 
1. Підготувати таблицю «Види права власності», «Класифікація 
сервітутів», «Види сервітутів», «Види права на чужі речі». 
2. Підготувати опорний конспект до теми. 
3. Скласти кросворд до теми. 
4. Чим історично обумовлене виникнення права на чужі речі? 
5. З’ясуйте історичні передумови виникнення права власності в 
Римі. Як право власності трактували римські юристи. 
6. Які історичні явища спричинили виникнення спільної власності. 
Чому? 
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7. Користуючись текстами джерел римського права (кодифікація 
Юстиніана) визначити історичні умови  виникнення, розвитку та 
зникнення способів набуття права власності. 
8. Як історичний розвиток Риму впливав на зміну способів захисту 
права власності.. 
9. Уявна ситуація: «Я набуваю права на раба за допомогою 
манципації». 

Ситуативні завдання: 
1. Октавій одержав у спадок серед іншого майна красиву срібну 
вазу. Через деякий час внаслідок погіршення свого матеріального 
становища, він був змушений продати частину успадкованого 
майна, в тому числі і вазу, яку купив Максимум. Через рік після цієї 
угоди до Максимуса завітав у гості Клавдій, який останні два роки 
проживав у провінції Ахайя. Клавдій був здивований тим, що 
побачив у свого товариша вазу, яка була вкрадена в нього півтора 
роки тому. Яким чином можна вирішити дану ситуацію? Кому 
залишиться ваза? 
4. Негідій призначив своїм спадкоємцем сина - Нерона, а на користь 
дружини Юлії був встановлений сервітут на половину майна. Які 
юридичні наслідки мав заповіт? Чи буде Нерон повноправним 
власником всього майна свого батька? Якщо так, то коли? 
5. Римський громадянин X. був узуарієм отари овець. Чи має право 
X. на вовну, молоко, ягнят? 
6. Крісп пас свою корову на лузі, що належав общині. Увагу пастуха 
привернув камінь, що лежав біля струмка. З цікавості Крісп 
відкотив камінь і помітив, що земля під ним зрихлена. Розгорнувши 
землю, він побачив горнятко з монетами та коштовностями. Кому 
належить скарб? 
7. Корнелій знайшов на березі моря рибину. Почистивши та 
випотрошивши її, він знайшов у її шлунку каблучку. Але невдовзі 
на каблучку пред'явив претензії Октавій, пояснюючи, що вій її 
загубив, подорожуючи морем. Кому належить каблучка? 
8. У результаті тривалих злив єдина дорога до обістя Отона, яка 
проходила через сусідську земельну ділянку, стала непридатною 
для експлуатації. Отон мав право (сервітут) проїзду цією дорогою, 
тому вирішив, що має право і вимагати від сусіди ремонту 
пошкодженої дороги. Чи має така вимога законні підстави? 
9. У провінції Нумідії упав метеорит на землю Авгія. Але це 
трапилося так. що сам Авгій нічого про це не знав. Його сусід Марк 
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бачив це, і наступного ранку прийшов викопати камінь. Це йому 
вдалося, а невдовзі знайшовся й покупець на «подарунок небес», 
який заплатив солідну суму. Коли ж власник поля дізнався про все, 
то почав вимагати видачі каменя саме тоді, коли продавець 
доставляв товар покупцеві. Кому належить право власності на 
метеорит за римським правом? 

МОДУЛЬ 3. ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8 

Тема 7. Загальне вчення про зобов’язання  
1. Поняття та загальна характеристика зобов’язання  
2. Сторони у зобов’язанні  
3. Види зобов’язання  
4. Підстави виникнення зобов’язання  
5. Зміст зобов’язання   
6. Виникнення зобов’язання 
7.  Забезпечення виконання зобов’язання  
8. Наслідки невиконання зобов’язань  
9. Припинення зобов’язання  

Література до теми: [4; 7; 8; 11; 13; 16; 21; 24; 26; 29]. 
Основні терміни та поняття: зобов’язання, кредит, 

боржник, юридичний факт, види зобов’язань, контракт, делікт, 
квазіконтракт, квазіделікт, виконання,  порука, застава, 
завдадок, неустойка невиконання, майнова шкода, випадок, 
припинення зобов’язання, залік, новація. 

Контрольні питання: 
1. Дайте юридичне визначення терміну "зобов'язання". Чим 
зобов'язальне право відрізняється від речового? Що є предметом 
зобов'язання? 
2. Що таке двосторонні зобов'язання, натуральні зобов'язання? 
3. Як виникає зобов'язання? 
4. Що таке правочин? Які правочини визнавалися дольовими, а 
які солідарними у спірних випадках? 
5. Чи допускалася заміна сторін у зобов'язанні? Що таке 
"новація"? Що таке "цесія"? Назвіть вимоги до цесії. 
6. Перечисліть вимоги до виконання зобов'язання. У яких 
випадках кредитор міг відмовитися прийняти виконання 
зобов'язання боржником? 
7. Які існують вимоги щодо часу виконання зобов'язання? 
8. Умови наступу відповідальності за порушення зобов'язання. 
9. У яких випадках боржник ніс відповідальність не лише за умисел 
і тяжку вину, але й за легку вину? Критерії поділу вини на "тяжку" і 
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"легку". 
10. Чи міг боржник бути звільненим від відповідальності за 
невиконане зобов'язання? 
11. Перечисліть форми забезпечення зобов'язань. 
12. У якому порядку погашалося зобов'язання у випадку смерті 
боржника? 
13. Перечисліть види припинення зобов'язань, крім виконання. 
14. Що називається "випадковою неможливістю виконання"? У 
яких двох формах може виступати випадкова неможливість 
виконання зобов'язання? 

Індивідуальна робота: 
1. Підготувати таблиці «Види зобов’язань», «Групи підстав 
виникнення зобов’язань», «Способи припинення зобов’язань». 
2. Підготувати опорний конспект до теми. 
3. Скласти комікси до теми. 
4. Скласти кросворд до теми. 
5. Опрацюйте Закони ХІІ таблиць та визначте міру покарання 
особи, котра не виконувала зобов’язання. 
6. Опрацюйте Інституції Гая та Дигести Юстиніана та визначте які 
підстави виникнення зобов’язань були в стародавньому Римі. 
7. Як змінилася в ході історичного розвитку тлумачення поняття 
виконання зобов’язання. 
8. Чим завершився історичний розвиток інститут відповідальності 
за невиконання зобов’язання? 
9. Складіть ситуативні завдання до теми. 

Ситуативні завдання: 
1. Поясніть, яке з понять буде ширшим: правочин чи договір? 
2. До яких видів зобов'язань можна віднести: «Нехай мій 
спадкоємець, на свій вибір, дасть Тіцію Стіха або Памфіла»? 
3. Спадок Атрибуція був обтяжений боргом у сумі 9000 
сестерцій? До кого може бути пред'явлена вимога про виконання 
зобов'язання, якщо його спадкоємцями стали син, дружина, раб? 
Який це вид зобов'язань? 
4. Октавій передав Нігеру на зберігання 100 асів. Через деякий 
час Нігера обікрали, була вкрадена старовинна шкатулка. Було 
доведено, що злодій Октавій. Чи може Нігер не віддавати гроші? Чи 
можуть ці 100 асів бути використані як погашення вартості 
вкраденої речі, чи можливий залік? 
5. Аппій був боржником Сульпіція. Не маючи змоги вчасно 
виконати зобов'язання, Аппій уклав з. кредитором угоду про 
прощення боргу (на те були особисті причини). Згодом кредитор 
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подав позов про повернення боргу. Чи може Аппій захищатися, 
посилаючись на угоду прощення? 
6.  Відомо, що цивільними зобов'язаннями . називалися такі 
зобов'язання, які захищалися позовами. Визначіть, які із наведених 
видів зобов'язань можуть бути віднесені законом до цивільних: - 
зобов'язання, засновані на законі; - зобов'язання, - засновані на 
преторському праві; - зобов'язання, засновані на праві перегрівів; - 
зобов'язання, засновані на цивільному праві; - зобов'язання, які 
втратили строк позовної давності. 
7. Що із переліченого є джерелом виникнення солідарних 
зобов'язань: - договір; - заповіт; делікт? 
8. При укладенні договору позики однією із умов було те, що 
кредитор не має права продати закладену річ у разі невиконання 
боржником зобов'язання. Борг не було вчасно повернуто, абе 
кредитор терпляче чекав, коли боржник зможе це зробити. Врешті-
решт кредитор був вимушений тричі нагадати про повернення 
боргу, і лише після цього зважився продати заставлену річ. 
Боржник подав на кредитора позов про повернення закладеної речі. 
Хто буде правим у викладеній ситуації? 
9. Антофон був полонений піратами, які згодні були його 
відпустити за викуп. Антифон присягнув, що через десять днів в 
означеному місці передасть розбійникам викуп за себе в розмірі 2 
тисячі сестерцій. Але пірати даремно чекали Антифона з викупом. 
Чи можна вважати Антифона таким, що порушив умову? Чи мають 
право пірати позовного захисту? 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9 
Тема 9. Загальні положення про договори 

1. Поняття та види римських договорів 
2. Зміст договору 
3. Умови дійсності договорів 
4. Укладення договорів 

Література до теми: [4; 7; 8; 11; 13; 16; 21; 24; 26; 29; 
30;37; 38; 39; 40; 41; 44]. 

Основні терміни та поняття: договір, односторонній 
договір, двосторонній договір, контракти, пакти, зміст 
договору, мета договору, умови дійсності договору, укладення 
договору. 

Контрольні питання: 
1. У чому відмінність юридичних понять "зобов'язання" і 
"договір"? 
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2. Назвіть основні групи контрактів і вкажіть критерії такого 
поділу. 
3. Перечисліть умови дійсності договорів. 
4. Що таке "помилка"?  
5. Поняття та види договорів. 
6. Умови дійсності договорів. 
7. Воля та її вираз. 
8. Зміст договору. 
9. Укладення договору. 
10. Чому пакти називають неформальними договорами? 
11. Дайте визначення голих та одягнених пактів 
12. Що таке приєднані пакти?4 
13. Яки пакти отримали захист? 

Індивідуальна робота: 
1. Підготувати таблиці «Види римських договорів». 
2. Укладіть схему «Умови дійсності договорів». 
3. Порівняйте процес укладення договорів у різний історичний 
період стародавнього Риму. 
4. Скласти кросворд до теми. 
5. Прослідкуйте історію становлення системи договорів у Римі. 
6. Проаналізуйте Інституції Гая та визначте, які види контрактів 
він виділяє. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №10 
Тема 10.Окремі види договірних зобов’язань. 

Квазіконтракти  
1. Вербальні контракти  
2. Літеральні контракти  
3. Консенсуальні контракти 
4. Реальні контракти 
5. Безіменні контракти 
6. Пакти  
7. Квазіконтракти 

Література до теми: [4; 7; 8; 11; 13; 16; 21; 24; 26; 29]. 
Основні терміни та поняття:вербальні контракти, 

стимуляція, літеральні контракти, синграф, хірограф, 
консенсуальні контракти, договір купівлі-продажу, договір 
найму, договір доручення, договір товариства, договір позики, 
реальні контракти, договір поклажі, договір застави, договір 
міни, пре карій, оціночний договір, пакти, квазіконтракти. 

Контрольні питання: 
1. Дайте характеристику вербальним контрактам. 
2. Охарактеризуйте літеральні контракти. 
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3. Поясніть суть та значення чотирьох видів консенсуальних 
контрактів.  
4. Охарактеризуйте договори товариства. 
5. Що таке реальні контракти? 
6. Дайте характеристику безіменним контрактам. 
7. З’ясуйте значення пактів.  
8. Що таке квазіконтракти. 

Індивідуальна робота: 
1. Підготувати таблицю «Окремі види договірних зобов’яань». 
2. Скласти кросворд до теми. 
3. Укладіть договір купівлі-продажу за староримськими правилами. 
4. Сформулюйте умову вербального контракту. 
5. Укладіть договір найму. 
6. Укладіть договір доручення. 
7. Укладіть договір товариства. 
9. Визначіть, як називалася боргова розписка, яка починалася 
словами: «Титус винен Сею 100 асів»? 

Ситуативні завдання: 
1. Чи матиме місце договір найму, якщо А. віддав свою золоту 
каблучку в ремонт і пообіцяв заплатити за роботу стільки, скільки 
призначить по закінченню роботи ювелір? 
2. X. позичив у У. 500 сестерцій в срібних монетах, а повернув 
борг у міді. Кредитор відмовився приймати платіж, аргументуючи 
свій вчинок тим, що борг повертається в монетах тих же номіналів, 
в яких і позичався. Чи правий кредитор? 
3. Мельник позичив у селянина зерно. Селянин дав йому 
зіпсовану пшеницю, не попередивши про це мельника. Як мельник 
змішав позичене зерно зі своїм, то зіпсувалося все. Як можна за 
допомогою правових засобів добитися покриття збитків? 
4. Гай позичив у Невія п'ять мішків зерна. Невій дав ключ 
боржникові від сараю, де зберігалося зерно. Але боржник не зміг 
того ж дня забрати позичене збіжжя. Вночі в сарай ударила 
блискавка, спаливши і сам сарай, і все, що в ньому було. Про який 
вид договору йде мови? Які юридичні наслідки матиме це факт для 
Гая і Невія? 
5. Публій навесні взяв у борг у Гая сто кошелів високосортного 
зерна, при цьому в договорі вказувалося, що він або продасть зерно 
і поверне одержані гроші, або поверне таку саму кількість такого 
самого зерна восени. Минула осінь, але Публій не виконай угоди, 
тому Гай звернувся до суду. Виникає питання: за ціною якого часу 
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потрібно оцінити борг? 
6. Октавій вирішив переїхати жити до старшого сина в Іберію. 
Рішення він прийняв весною. На продаж було виставлене все 
майно Октавія: вілла, фруктовий сад, земельна ділянка, на одній 
частині якої він встиг посадити овочі, а другу частину, засіяв 
зерном. Покупцем зголосився бути сусід Октавія. Нігерій. Вони 
уклали угоду, купівлі-продажу, всього виставленого майна. Чи 
може бути проданий майбутній врожай? Якщо влітку майбутній 
врожай буде знищений градом, то хто буде у збитках - продавець 
чи покупець? Чи має право покупець вимагати від продавця 
повернення покупної ціни майбутнього врожаю у разі його 
загибелі? 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №11 
Тема 11. Зобов’язання із деліктів. Квазіделікти 

1. Становлення поняття та загальна характеристика зобов’язань із 
деліктів 
2. Класифікація зобов’язань із деліктів 
3. Квазіделікти 

Література до теми: [30;37; 38; 39; 40; 41; 44]. 
Основні терміни та поняття:делікт, публічні делікти, 

приватні делікти, особиста образа, крадіжка,пограбування, 
неправомірне пошкодження майна, загроза, обман, делікт, 
квазіделікт. 

Контрольні питання: 
1. Дайте визначення поняттю делікт. 
2. Охарактеризуйте публічний делікт 
3. Зясуйте особливості приватних деліктів. 
4. Що таке крадіжка. 
5. Що таке пограбування. 
6. Охарактеризуйте неправомірне знищення або пошкодження 
чужого майна. 
7. Що таке загроза. 
8. Що таке обман. 
9. Дайте характеристику квазіделіктам. 

Індивідуальна робота: 
1. Підготувати таблицю «Класифікація зобов’язань із деліктів». 
2. Скласти кросворд до теми. 
3. Проаналізуйте зобов’язання із деліктів за Законами ХІІ таблиць. 
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4. Складіть історичний портрет Аквілія. Яку роль він відіграв у 
втановленні відповідальності за знищення чи пошкодження чужого 
майна. 

Ситуативні завдання: 
1. Про який делікт говорив Павло: «... є привласнення собі або 
самої речі, або навіть користування нею, або володіння, що має 
намір створити для себе певні вигоди?» (особиста образа, крадіжка, 
розбій). 
2. Рабиня власника готелю викинула на вулицю з вікна залишки 
фруктів. По тротуару проходив столяр, який підсковзнувся на 
кісточках і при падінні переламав ногу. До кого він може 
пред'явити вимогу про відшкодування завданої йому шкоди? На 
лікування він потратив суму в розмірі 54 аси. 
3. Серед ночі в будинок увірвався сусід Лоллій і почав 
ображати словесно Марка. Через деякий час Лоллій заспокоївся і 
залишив чуже помешкання. Марк близько двох тижнів 
розмірковував про те, що сталося, а потім вирішив подати позов на 
Лоллія за образу. Але претор йому відмовив. Поясніть, чому? 
4. Раб Нігера і раб Стиха зчинили бійку, під час якої раб Нігера 
убив свого супротивника. Чи може Стих подати ноксальний позов 
на Нігера? 
5. Чи буде відповідати за законом Аквілія римський 
громадянин, який злякав чужого коня і той впав у прірву? 
6. У Варрона захворів раб-кухар. Оскільки цей раб був дуже 
вправним у приготуванні їжі, то Варрон був зацікавлений у тому, 
щоб раб був працездатним як можна швидше, і тому покликав 
лікаря. Лікар уважно оглянув хворого і дав йому ліки. Але через 
декілька днів раб помер, оскільки, як з'ясувалося, лікар помилково 
дав йому не ті ліки. Чи буде відповідати лікар за законом Аквілія? 

МОДУЛЬ 4. СПАДКОВЕ ПРАВО 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №12 
Тема 12. Інститут спадкування 

1. Поняття та історія спадкування 
2. Види порядків спадкування  
3. Спадкування за заповітом 
4. Спадкування за законом 
5. Прийняття спадщини 
6. Легати та фідеїкоміси  
7. Захист спадкових прав 
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Література до теми: [4; 7; 8; 11; 24]. 
Основні терміни та поняття: спадкування, спадщина, 

цивільне спадкування, заповіт, заповідальна правоздатність, 
обов’язкове спадкування,  утрата заповітом сили, відумерла 
спадщина, прийняття спадщини,спадкова спадщина, 
фідеїкоміси, легат.  

Контрольні питання: 
1. Що таке спадкове право, спадкування, спадкова маса, заповіт? 
2. Що таке універсальна і сингулярна наступність у спадкуванні? 
3. Назвіть обов'язкові вимоги до заповіту. 
4. Коли наступало спадкування за законом? Що таке спадкування 
за правом представництва? 
5. При яких умовах заповіт вважався не дійсним? 
6. Які існували вимоги до прийняття спадщини? 
7. Що таке заповідальний відказ (легат)? 

Індивідуальна робота: 
1. Підготувати таблицю «Види порядків спадкування». 
2. Скласти кросворд до теми. 
3. Перелічіть етапи розвитку права спадкування в Стародавньому 
Римі. 
4. Які зміни до порядку спадкування внесли в період правління 
імператора Юстиніана? 
5. Які зміни в порядок спадкування за законом вніс імператор 
Юстиніан? Назвіть черговість спадкоємців відповідно до приписів 
Новел Юстиніана. 

Ситуативні завдання: 
1. Стих залишив заповіт, в якому призначав своєму старшому 
синові Октавію половину спадщини, а друга половина спадку 
залишилася незаповіданою. Хто одержить незаповідану частину 
спадку, якщо у Стиха є ще два сини і живий батько? 
2. У Марка Корнелія було три сини: Тулій, Волузій та Гай. У 
своєму заповіті Марк вказав, що всім синам належить однакова 
частка спадку. Волузій 
 не встиг прийняти свою частку, оскільки повертаючись з Афін він 
сильно застудився і помер в дорозі. 
Яка частка належала кожному із синів Марка? Кому перейде 
частка спадщини Волузія, якщо він: а) був неодружений і не мав 
дітей; б) мав двох дітей, народжених у законному шлюбі; 
3. Відомо, що «спадки померлих без заповіту належать по 
закону XII таблиць найближчим родичам спадкодавця». Хто може 
бути «своїм» спадкоємцем на момент смерті спадкодавця: 
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емансипований сни; син, який жив з батьком; дружина; донька, яка 
перебувала у правильному шлюбі; дві 
неповнолітні доньки. 
4. Квінт Курій помер, не залишивши заповіту. На момент смерті 
в живих не було його найближчих родичів - братів Марка і Сервія, 
які мали дітей. У Марка їх було двоє, а у Сервія троє. За Законами 
XII таблиць вся спадкова маса належить племінникам Квінта. Яку 
частку одержить кожен із них? 

4. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
Самостійна робота сприяє кращому засвоєнню студентами 

матеріалу з навчальної дисципліни   «Основи римського приватного 
права» та формуванню у них навичок та вмінь отримати  додаткові 
знання. 

Формами самостійної роботи студентів є: 
- доопрацювання матеріалів лекцій та опрацювання 

літератури, що пропонується до вивчення за темами навчальної 
дисципліни; 

- підготовка до практичних (семінарських) занять, виконання 
завдань по темах практичних; 

- робота в інформаційних мережах; 
- вибір теми, розробка плану та написання реферативної 

роботи. 
Результативність самостійної роботи оцінюється під час 

заслуховування обговорення та захисту рефератів, поточного 
модульного контролю знань, перевірки письмових відповідей та 
підсумкового оцінювання успішності студентів. 

Перелік тем для рефератів 
1. Теоретико-пізнавальне значення римського права для сучасної 
юриспруденції. 
2. Характеристика римського приватного праваї. 
3. Рецепція римського права в Західній Європі. 
4. Закони XII Таблиць — основне джерело стародавнього римського 
права. 
5. Кодифікація імператора Юстиніана: мета, зміст, значення для 
формування права європейських держав 
6. Імператорські конституції та їх види. 
7. Загальна характеристика едиктів магістратів та преторської 
практики. 
8. Форми діяльності римських юристів. Закон про цитування. 
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9. Кодифікації римського приватного права. 
10. Правова характеристика Дигестів: 
11. Загальна характеристика Інституцій та їх значення. 
12. Загальна характеристика Новел. 
13. Етапи розвитку римського права. 
14. Відомі римські юристи та оратори: їх значення в розвитку 
римської юриспруденції 
15. Римське право як феномен в історії правової культури та 
правової технології. 
16. Становлення правового інституту колонату та статус колонів в 
Стародавньому Римі. 
17. Правова характеристика цивільної правоздатності та 
дієздатності в Римі. 
18. Причини та форми обмеження дієздатності фізичних осіб в 
Римській державі. 
19. Правове становище римських громадян. 
20. Правове становище латинів.  
21. Правове становище вільновідпущеників (лібертінів). 
22. Правове становище перегрінів. 
23. Шлюб з повною владою чоловіка і шлюб з обмеженою владою 
чоловіка: порівняльна характеристика. 
24. Реформи імператора Августа у сфері шлюбно-сімейних 
правовідносин. 
25. Правова характеристика особистих відносин та майнових 
відносин подружжя. 
26. Загальна характеристика відносин між батьками та дітьми. 
27. Поняття і види споріднення у римському праві 
28. Особливості здійснення саморозправи як досудового способу 
захисту порушених прав та її правові наслідки. 
29. Правова характеристика виникнення суду та його види 
30. Становлення цивільного процесу в давньоримській державі. 
31. Легісакційний процес як історично перший тип 
давньоримського цивільного процесу. 
32. Розвиток цивільного процесу у класичний період. 
33. Судовий цивільний процес в посткласичний період 
34. Правова характеристика захисту права власності. 
35. Правова характеристика квіритської власності. 
36. Правова характеристика преторської власності. 
37. Правова характеристика власності перегрінів. 
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38. Правова характеристика провінційної власності. 
39. Правова характеристика спільної власності.  
40. Речове і зобов’язальне право: порівняльний аналіз. 
41. Класифікація речей у римському праві. 
42. Виникнення і припинення володіння. 
43. Поняття плодів та майна. 
44. Незаконне володіння: добросовісне та недобросовісне 
(практичне значення поділу). 
45. Види власності в Стародавньому Римі. 
46. Право застави: поняття і форми. 
47. Емфітевзис і суперфіцій — особливі речові права. 
48. Зобов’язання з договору і квазідоговірні зобов’язання. 
49. Заклад як форма речового забезпечення виконання 
зобов’язання. 
50. Класифікація договорів римського права 
51. Юридичні наслідки помилки при укладенні договору в 
римському приватному праві. 
52. Правова характеристика змісту договору в Стародавньому Римі. 
53. Історія римського спадкового права. 
54. Характерні особливості римського спадкового права. 
55. Основні етапи розвитку римського спадкового права. 
56. Особливості спадкування за законом. 
57. Правова характеристика спадкування за заповітом. 
58. Правова характеристика прийняття спадщини та його наслідки. 
 

5. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
1. Охарактеризувати періодизацію розвитку Римської держави і 
права 
2. Поняття та види джерел римського приватного права 
3. Дайте характеристику Закону ХІІ таблиць 
4. Охарактеризуйте Кодифікацію Юстиніана 
5. Поняття та значення звичаєвого права 
6. Проаналізуйте діяльність юристів у Стародавньому римі 
7. Дайте характеристику рецепції римського приватного права. 
8. Правоздатність та дієздатність осіб у стародавньому Римі. 
9. Хто такий суб'єкт права та від чого такий статус залежить? 
10. Статуси повної цивільної правоздатності  римських громадян: 
загальне поняття, можливі зміни. 
11. Правове положення римських громадян 
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12. Правове положення латинів та перегринів 
13. Правове положення вільновідпущеників 
14. Правове положення колонів 
15. Правове положення рабів 
16. Правове становище жінки 
17. Юридична особа в римському приватному приватному праві 
18. Римська сім’я: агнатське та когнатське споріднення 
19. Дайте характеристику особливостям римського шлюбу 
20. Проаналізуйте інститут конкубінату 
21. Особливості укладання та припинення шлюбу 
22. Правовідносини подружжя, батьків та дітей 
23. Форми захисту прав 
24. Охарактеризуйте види римського цивільного процесу 
25. Легісакційний процес 
26. Формулярний процес 
27. Екстраординарний процес  
28. Дайте характеристику видам позовів 
29. Позовна давність 
30. Дайте характеристику речовому позову. 
31. Дайте характеристику особистому позову. 
32. Поняття та класифікація речей у римському праві 
33. Володіння: поняття та загальна характеристика 
34. Види володіння 
35. Захист володіння  
36. Поняття та загальна характеристика права власності 
37. Види права власності 
38. Способи набуття права власності 
39. Обмеження та припинення права власності  
40. Захист права власності 
41. Квіритська, преторська (бонітарна) та провінційна власність 
42. Особливості виникнення, поняття та види прав на чужі речі 
43. Сервітут: поняття та види 
44. Емфітевзис: загальна характеристика  
45. Суперфіцій: поняття та особливості  
46. Заставне право 
47. Поняття за загальна характеристика зобов’язання  
48. Види зобов’язань 
49. Підстави виникнення зобов’язань 
50. Виконання зобов’язань  
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51. Наслідки невиконання зобов’язань  
52. Припинення зобов’язань  
53. Основні відмінності між речовим і зобов'язальним правом. 
Делікт. 
54. Поняття та види римських договорів 
55. Зміст та умови дійсності договорів 
56. Укладення договорів 
57. Вербальні контракти 
58. Літеральні контракти 
59. Консенсуальні контракти 
60. Реальні контракти 
61. Безіменні контракти 
62. Пакти 
63. Квазіконтракти 
64. Становлення поняття та загальна характеристика зобов’язань із 
деліктів 
65. Класифікація зобов’язань із деліктів 
66. Квазіделікти 
67. Поняття та історія спадкування 
68. Види порядків спадкування 
69. Спадкування за заповітом 
70. Спадкування за законом 
71. Прийняття спадщини 
72. Легати та фідеїкоміси 
73. Захист спадкових прав   
74. Вимоги до заповіту. 
75. Вимоги до прийняття спадщини 
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