
 

 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА» 

 

ТЕМА 1. ОСОБИ 

 

                     1. Правовий статус особи.  

                     2. Правосуб’єктність римських громадян.  

                     3. Правове становище латинів і перегринів.  

                     4. Правове становище рабів і вільновідпущеників.  

                     5. Юридичні особи. 

 

Практичні завдання: 

 

1. Цивільна правоздатність римського громадянина складається з 

таких основних елементів: 

1) право цитувати закони; 

2) права виїжджати за межі Риму; 

3) права мати дітей; 

4) права вступати в шлюб; 

5) права народжувати 2 і більше дітей; 

 

2. Назвіть ступені обмеження правоздатності: 

1) повний; 

2) частковий; 

3) мінімальний; 

4) стійкий; 

5) середній; 

6) тимчасовий; 

7) постійний; 

 

3. Здатність особи бути суб’єктом цивільних прав, здатність мати 

право називається 

1) дієздатність; 

2) правоздатність; 

3) свідомість; 

4) осудність; 

5) громадянство; 

 

4. Здатність своїми діями набувати певні права і нести відповідні 

обов’язки називається: 

1) дієздатність; 

2) правоздатність; 

3) свідомість; 



4) осудність; 

5) громадянство; 

 

5. Вільне населення общин Лаціуму, котре колись разом з Римом 

становило латинський союз, який припинив своє існування ще в ІV ст. 

до н. е. - це: 

1) стародавні латини; 

2) вільновідпущеники; 

3) древні латини; 

4) перегрини 

5) кліентили; 

 

6. Назвіть категорії населення в Римі: 

1) Латини; 

2) Римські громадяни; 

3) Юридичні особи; 

4) Раби; 

5) Перегрини; 

6) Торговці; 

7) Юристи; 

8) Вільновідпущеники 

9) Глосатори; 

 

7. У Римі для того щоб володіти повною правоздатністю в усіх 

галузях політичних, майнових і сімейних відносин, особа повинна 

відповідати таким станам: 

1) стану свободи; 

2) стану незалежності; 

3) стану майнової відокремленості; 

4) стану громадянства; 

5) стану осудності; 

6) сімейному стану; 

7) надзвичайному стану. 

 

8. Мінімальна втрата правоздатності - capitis dominutio minima 

відбувалась зі зміною сімейного стану особи, що траплялося в таких 

випадках: 

1) особа власних прав перетворювалась в особу чужих прав 

2) особа перебувала в стані сп’яніння; 

3) сімейно самостійна особа всиновлювалась іншою особою 

4) особа всиновлювала 2 і більше дітей; 

5) жінка, яка не перебувала ні під чиєю владою, одружується 

6) особа втрачала право римського громадянина; 

7) особа втрачала свободу. 

 



9. Діяльність юридичної особи припинялася в таких випадках: 

1) після досягнення мети, яка ставилася перед нею; 

2) після викупу її перегрином; 

3) якщо втрачено майно; 

4) після вибуття всіх її членів; 

5) після вибуття хоча б одного з її членів; 

6) після обмеження в дієздатності її представника; 

7) якщо кількість її членів була менше 10; 

 

10. Назвіть не правильно названі підстави припинення юридичної 

особи в Римі: 

1) після досягнення мети, яка ставилася перед нею; 

2) за розпорядженням державної влади, якщо її діяльність набувала 

незаконного характеру; 

3) якщо втрачено майно; 

4) після вибуття всіх її членів; 

5) після вибуття одного з її членів; 

6) після вибуття більше половини її членів; 

7) після отриманні значного прибутку; 

8) після смерті керівника; 

9) якщо мета , яка ставилася перед нею не могла бути досягнута протягом 

1 року. 
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Тема 2. Сімейні відносини 

1. Види сім'ї в Римі. 

2. Шлюб та його види. 



3. Умови вступу в шлюб, порядок його укладення та розривання. 

4. Особисті та майнові відносини між подружжям. 

5. Правові відносини між батьками і дітьми. 

6. Опіка і піклування. 

Практичні завдання: 

1. Римське право розрізняло такі види сім’ї: 

1) чужа; 

2) когнатична; 

3) перегринська; 

4) агнатична; 

5) римська; 

6) законна; 

 

2. Римське право розрізняло (аж до часів Юстиніана) такі види 

шлюбу: 
1) між латинами; 

2) шлюб між особами, які цим правом не володіли - між перегринами; 

3) між рабами; 

4) між свояками; 

5) між родичами по прямій висхідній лінії; 

6) між особами, які володіли правом jus connubii - між громадянами; 

 

3. Хто вважався родичем по прямій лінії: 
1) батько; 

2) сестра; 

3) брат; 

4) дядько; 

5) племінник; 

 

3. Майно, яке у зв’язку з укладенням шлюбу, передавалося 

чоловікові дружиною для задоволення потреб сумісного життя мало 

назву: 
1) дошлюбний дар; 

2) придане; 

3) спільне майно; 

4) законний подарунок; 

5) спадковий подарунок; 

 

4. Назвіть форму усиновлення у Римі: 

1) арогація; 

2) узаконення; 

3) опіка; 

4) піклування;  

5) адопція; 

6) дарування; 



 

5. Фактичні шлюбні відносини людей, які не могли укласти 

законний римський шлюб, достали назву: 
1) шлюб між перегринами; 

2) незаконний шлюб; 

3) вільний союз; 

4) sine manu; 

5) конкубінат; 

 

6. Проміжне становище між шлюбом і позашлюбним станом мало 

назву в Римі: 
1) законний шлюб; 

2) вільний союз; 

3) конкубінат; 

4) несвященний шлюб; 

5) союз перегринів; 

 

7. Релігійна форма укладення шлюбу, яку застосовували патриції, 

за якою в присутності свідків і жерців з дотриманням певного 

церемоніалу і виголошенням визначених урочистих слів приносили 

Юпітеру жертву мала назву: 
1) законна форма; 

2) конфареація; 

3) usus; 

4) коемпція; 

5) стипуляція; 

 

8. Шлюб внаслідок безпосереднього проживання жінки у домі 

чоловіка протягом року –це: 
1) законна форма; 

2) конфареація; 

3) usus; 

4) коемпція; 

5) стимуляція 

 

9. Назвіть вік з якого жінки в Римі могли вступати в шлюб : 
1) 12 років; 

2) 10 років; 

3) 16 років; 

4) 13 років; 

5) 14 років; 

 

10. Назвіть вік з якого чоловіки в Римі могли вступати в шлюб : 
1) 12 років; 

2) 18 років; 



3) 16 років; 

4) 13 років; 

5) 14 років; 

11. Відносини між чоловіком і родичами жінки, і, навпаки, між 

жінкою та родичами чоловіка, а також між родинами жінки і чоловіка –

це: 
1) шлюб; 

2) свояцтво; 

3) когнатське споріднення; 

4) агнатське споріднення; 

5) конкубінат; 

12. Форма усиновлення осіб свого права, тобто повнолітніх і 

самостійних у правовому відношенні у Римі мала назву: 

1) адопція; 

2) арогація; 

3) узаконення; 

4) стипуляція; 

5) манципація; 

 

13. Форма усиновлення осіб чужого права, тобто тих, що 

знаходилися під владою домовладики у Римі мала назву : 
1) адопція; 

2) арогація; 

3) узаконення; 

4) стипуляція; 

5) манципація; 

 

14. Після смерті чоловіка вдова не повинна була одружуватись 

протягом не менше : 
1) 10 місяців; 

2) 12 місяців; 

3) 6 місяців; 

4) 1 року; 

5) 2 років; 

 

15. Назвіть умови вступу в шлюб: 
1) додержання шлюбного віку для жінок 12 , а для чоловіків 14 років; 

2) згода на шлюб нареченого і нареченої; 

3) додержання шлюбного віку для жінок 13 , а для чоловіків 15 років; 

4) недопущення близького споріднення між нареченими; 

5) наявність майна; 

6) відсутність боргових зобов’язань; 

7) дотримання року жалоби; 

8) знання римських законів; 

9) не можна було вступати в другий шлюб, не розірвавши першого; 



 

16. Назвіть родичів по прямій лінії : 
1) батько; 

2) сестра; 

3) племінник; 

4) син; 

5) внук; 

6) дядько; 

7) брат; 

 

17. Назвіть родичів по боковій лінії : 
1) батько; 

2) сестра; 

3) племінник; 

4) син; 

5) внук; 

6) дядько; 

7) правнук; 

 

18. Зазначте , які види піклування встановлювались в Римі: 

1) над душевнохворими; 

2) над неповнолітніми , які не досягли 25 років; 

3) над неповнолітніми, які не досягли 18 років; 

4) над марнотратцями; 

5) над душевнохворими; 

6) над неодруженими; 

7) над жінками; 

8) над деяким майном, що призначалося до певного часу; 

9) над дітьми віком до 6 років; 

19. Перешкодами для вступу в шлюб були: 
1) кровне споріднення; 

2) душевна хвороба, якщо нею захворів один з наречених до укладення 

шлюбу; 

3) душевна хвороба, якщо нею захворів один з наречених після 

укладення шлюбу; 

4) траурний рік; 

5) обіт безшлюбності; 

6) наявність в одного з наречених дітей від попереднього шлюбу; 

7) перебування у шлюбі нареченого чи нареченої на момент укладення 

шлюбу; 

8) відсутність нерухомого майна; 

9) відсутність спільних інтересів; 
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Тема 3. Вчення про позов (процес) 

1. Поняття та особливості римського цивільного процесу. 

2. Судочинство і судді. 

3. Види цивільного процесу в Римі. 

4. Оскарження та виконання судового рішення. 

5. Особливі засоби преторського захисту. 

6. Екстраординарний процес. 

7. Поняття та види позовів. 

8. Позовна давність. 

 

1. Звернення до суду за захистом своїх порушених прав це: 
1) угода; 

2) посилання до суду; 

3) позов; 

4) заява; 

5) правоздатність; 

 

2. Встановлений законом строк для захисту порушеного права в 

суді це: 
1) позовний термін; 

2) позовний строк; 

3) позовна давність; 

4) законний строк; 

5) цивільна давність; 

 



3. Розпорядження претора, якими він забороняв здійснювати які-

небудь протиправні дії мали назву: 
1) кондикції; 

2) інтердикти; 

3) стипуляція; 

4) введення у володіння; 

5) Реституція; 

 

4. Обіцянка заплатити певну суму або зробити що-небудь, яка 

проголошувалась в урочистій обстановці в Римі мала назву: 
1) реституція; 

2) інтердикт; 

3) стипуляція; 

4) кондикція; 

5) урочистий намір; 

 

5. Реституція – це: 
1) короткі вказівки, які претори направляли особам за вимогами 

заінтересованих осіб 

2) публічна обіцянка сплатити певну суму або зробити щось; 

3) повернення, відновлення попереднього стану; 

4) введення у володіння; 

5) звернення до суду за захистом своїх порушених прав; 

 

6. Рекуператори-це: 
1) судді по розбору чи по суперечкам при розподілі загального майна; 

2) судді, які розглядали справи між римськими громадянами і 

перегринами; 

3) судді, які розглядали справи між римськими громадянами; 

4) судді, які розглядали справи між перегринами; 

5) судді, які розглядали справи між рабами; 

 

7. Інтенція-це: 

1) виклад претензій позивача (суть спору, позовні вимоги); 

2) частина формули, яка слугувала для більш конкретного викладу 

вимог позивача; 

3) це частина формули, яка уповноважувала суддю звинуватити або 

виправдати відповідача; 

4) частина формули переважно мала місце в судовому процесі при 

розподілі загального майна, поділі спадщини, при спорах про відновлення 

меж на земельних ділянках; 

5) це заперечення відповідача, яке направлялося проти вимог позивача; 

 

8. Демонстрація –це: 
1) виклад претензій позивача (суть спору, позовні вимоги); 



2) частина формули, яка слугувала для більш конкретного викладу 

вимог позивача; 

3) це частина формули, яка уповноважувала суддю звинуватити або 

виправдати відповідача; 

4) частина формули переважно мала місце в судовому процесі при 

розподілі загального майна, поділі спадщини, при спорах про відновлення 

меж на земельних ділянках; 

5) це заперечення відповідача, яке направлялося проти вимог позивача; 

 

9. Кондемнація –це: 
1) виклад претензій позивача (суть спору, позовні вимоги); 

2) частина формули, яка слугувала для більш конкретного викладу 

вимог позивача; 

3) це частина формули, яка уповноважувала суддю звинуватити або 

виправдати відповідача; 

4) частина формули переважно мала місце в судовому процесі при 

розподілі загального майна, поділі спадщини, при спорах про відновлення 

меж на земельних делянках; 

5) це заперечення відповідача, яке направлялося проти вимог позивача; 

 

10. Назвіть види преторського захисту: 
1) інтердикти; 

2) позови з фікцією; 

3) реституція; 

4) стимуляція; 

5) позовна давність; 

6) введення у володіння; 

7) взяття застави; 

8) інтенція; 

 

11. Римській державі захист порушених суб'єктивних прав 

здійснювався в таких історично змінюваних формах процесу: 
1) легісакційний процес; 

2) екстраординарний процес; 

3) цивільний процес; 

4) кримінальний процес; 

5) формулярний процес; 

6) процес за вимогою; 

7) судовий процес; 

 

12. Римські юристи розрізняли такі види позовів: 
1) процесуальний позов; 

2) позов «суворого права»; 

3) позов «справедливості»; 

4) позов «доброї совісті»; 



5) позов за аналогією; 

6) позов з фікцією; 

7) позов штрафний; 

8) законний позов; 

9) справедливий позов; 

 

13. Легісакційний процес міг здійснюватись в таких формах: 

1) накладанням руки; 

2) взяттям застави; 

3) засобом закладу; 

4) дарування майна; 

5) вимогою виділити земельну ділянку; 

6) вимогою про призначення судді; 

7) запрошенням відповідача до суду; 

8) вимогою про призначення законного представника; 

 

14. Віндикаційний позов –це: 
1) позов, який надавався власнику для застосування сили, для 

витребування речі, володіння якою було ним втрачене. 

2) позов, який надавався власнику, коли річ залишалась в його 

фактичному володінні, але хтось заважав йому розпоряджатися нею; 

3) позов про порушення права володіння, яке може виникнути в 

майбутньому; 

4) це позов, спрямований на захист добросовісного власника; 

5) позов про упорядкування і захист власності у відносинах між 

сусідами; 

 

15. Негаторний позов –це: 
1) позов, який надавався власнику для застосування сили, для 

витребування речі, володіння якою було ним втрачене. 

2) позов, який надавався власнику, коли річ залишалась в його 

фактичному володінні, але хтось заважав йому розпоряджатися нею; 

3) позов про порушення права володіння, яке може виникнути в 

майбутньому; 

4) це позов, спрямований на захист добросовісного власника; 

5) позов про утримання дощової вологи; 

 

16. Прогібіторний позов –це: 
1) позов, який надавався власнику для застосування сили, для 

витребування речі, володіння якою було ним втрачене. 

2) позов, який надавався власнику, коли річ залишалась в його 

фактичному володінні, але хтось заважав йому розпоряджатися нею; 

3) позов про порушення права володіння, яке може виникнути в 

майбутньому; 

4) це позов, спрямований на захист добросовісного власника; 



5) позов про упорядкування і захист власності у відносинах між 

сусідами; 

 

17. Публіціанський позов-це: 
1) позов, який надавався власнику для застосування сили, для 

витребування речі, володіння якою було ним втрачене. 

2) позов, який надавався власнику, коли річ залишалась в його 

фактичному володінні, але хтось заважав йому розпоряджатися нею; 

3) позов про порушення права володіння, яке може виникнути в 

майбутньому; 

4) це позов, спрямований на захист добросовісного власника; 

5) позов про упорядкування і захист власності у відносинах між 

сусідами. 
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Тема 4. Володіння та право власності 

1. Поняття та види володіння 

2. Набуття і припинення володіння 

3. Захист володіння (самостійне опрацювання) 

4. Поняття та виникнення права власності 

5. Зміст права власності 

6. Обмеження права власності 

7. Види права власності 

8. Способи набуття і припинення права власності 

9. Захист права власності 



 

Завдання для самоконтролю 

1. З яких основних елементів складається право власності? 

2. 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? 
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Тема 5. Зобов'язальне право та вчення про договір 

1. Загальне вчення про зобов'язання 

2. Підстави виникнення зобов'язань та їх класифікація 



3. Сторони у зобов'язанні 

4. Виконання зобов'язання та наслідки невиконання зобов'язання 

5. Забезпечення зобов'язань 

6. Поняття та класифікація договорів 

7. Структура договору 

8. Загальні умови дійсності договору 

9. Порядок укладання договору. Представництво 

 

Практичні завдання: 

1. Юридичні відносини між двома особами, коли одна особа - 

боржник - зобов’язана вчинити або утриматися від вчинення певної дії, а 

інша - кредитор - має право вимагати від першої виконання покладеного 

на неї обов’язку, що випливає з договору або з інших підстав на свою 

користь-це: 
1) позика; 

2) зобов’язання; 

3) майнова порука; 

4) застава 

5) іпотека; 

 

2. Назвіть сторони зобов’язання: 
1) заставодавець; 

2) орендатор; 

3) власник майна; 

4) кредитор; 

5) спадкоємець; 

6) боржник; 

 

3. Юридичні факти, які є підставою виникнення зобов’язань 

групувались таким чином: 
1) зобов’язання з договорів; 

2) зобов'язання ніби з договорів; 

3) зобов'язання з деліктів; 

4) зобов’язання без договорів; 

5) подароване зобов’язання; 

6) деліктоване зобов’язання; 

 

4. Для визнання боржника в прострочці вимагалися такі умови: 
1) настання строку платежу; 

2) наявність вини боржника в порушення строку; 

3) наявність вини кредитора в порушенні строку; 

4) нагадування кредитора про настання строку платежу; 
5) нагадування боржника про настання строку платежу; 

6) виїзд кредитора за межі Риму; 

7) виїзд боржника за межі Риму; 



 

5. Назвіть засоби забезпечення зобов’язань, які виділяла римська 

юриспруденція 
1) завдаток; 

2) порука; 

3) застава; 

4) позика; 

5) кредит; 

6) договір дарування; 

7) рішення судді; 

8) штраф 

 

6. Для того щоб зобов’язання вважалось виконаним, необхідно 

було додержуватись таких вимог: 
1) має бути виконане в інтересах кредитора; 

2) виконує боржник; 

3) належне місце виконання; 

4) виконання у належний строк; 

5) відповідність виконання змісту зобов’язання; 

6) виконує кредитор; 

7) виконання зобов’язання протягом року; 

8) має бути виконане в інтересах боржника; 

9) виконання всіх зобов’язань протягом півроку; 

7. Назвіть види зобов'язань в римському праві: 
1) роздільне; 

2) альтернативне; 

3) родове; 

4) солідарне; 

5) спільне; 

6) дароване; 

7) видове; 

8) послідовне; 

9) муніципальне 
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Програмові вимоги до заліку з навчальної дисципліни  

«Основи римського приватного права» 

1. Поняття та види джерел римського приватного права. 

2. Постанови сенату як джерела римського приватного права. 

3. Предмет курсу "Римське приватне право". 

4. Рецепція римського приватного права в Україні. 

5. Рецепція римського приватного права. 

6. Преторське право. 

7. Юриспруденція і юристи в римському приватному праві. 

8. Імператорські конституції. 

9.  Кодифікація Юстиніана. 

10. Закон як джерело римського приватного права. 

11. Звичай та звичаєве право. 

12. Поняття особи та її право- і дієздатність. 

13. Правове становище вільновідпущеників. 

14. Правове становище колонів. 

15. Правове становище латинів. 

16. Правове становище перегринів. 

17. Правове становище рабів. 

18. Правове становище римлян. 

19. Юридичні особи. 

20. Види сім'ї в Римі. 

21.  Шлюб та його види. 

22.  Особисті та майнові відносини між подружжям. 

23.  Опіка і піклування. 

24. Умови вступу в шлюб, порядок його укладення та розривання. 

25.  Правові відносини між батьками і дітьми. 

26.  Поняття та особливості римського цивільного процесу. 

27. Судочинство і судді. 

28. Види цивільного процесу в Римі. 

29. Оскарження та виконання судового рішення. 

30. Особливі засоби преторського захисту. 

31. Екстраординарний процес. 

32. Позовна давність. 

33. Поняття та види позовів. 

34. Поняття речового і зобов'язального права. 

35.  Поняття та загальна характеристика речей у римському 

приватному праві. 

36. Види речей у римському приватному праві. 

37. Поняття та види володіння. 

38. Набуття і припинення володіння. 

39.  Поняття та виникнення права власності. 

40. Зміст права власності. 

41. Обмеження права власності. 

42. Види права власності. 



43. Захист права власності. 

44. Способи набуття і припинення права власності. 

45. Загальне вчення про зобов'язання. 

46. Підстави виникнення зобов'язань та їх класифікація. 

47. Сторони у зобов'язанні. 

48. Виконання зобов'язання та наслідки невиконання зобов'язання. 

49. Забезпечення зобов'язань. 

50. Поняття та класифікація договорів. 

51. Структура договору. 

52. Загальні умови дійсності договору. 

53. Порядок укладання договору. Представництво. 

54.  Основні поняття спадкового права. 

55.  Історія виникнення і розвитку спадкового права. 

56. Спадкування за законом. 

57. Спадкування за заповітом. 

58.  Необхідне спадкування (обов'язкова частка). 

59.  Прийняття спадщини. 

60. Легати і фідеїкоміси. 

 

 


