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1. Поняття та особливості рецепції римського права. 
2. Поняття та складові елементи ius civile. 
3. Поняття та складові елементи ius gentium. 
4. Загальна характеристика етапів рецепції римського приватного права. 
5. Причини рецепції римського приватного права. 
6. Основні критерії поділу римського права на приватне і публічне. 
7. Предмет римського приватного права та його складові елементи. 
8. Поняття та особливості звичаю і звичаєвого права у Римі. 
9. Поняття джерел римського приватного права. 
10. Поняття шлюбу у римському приватному праві та його особливості 
11. Форми діяльності римських юристів. 
12. Засоби впливу претора на розвиток права у Римі 
13. Імператорські конституції як джерела права у Римі. 
14. Кодифікація Юстиніана як джерело римського приватного права. 
15. Поняття та особливості закону у римському приватному праві. 
16. Діяльність римських юристів та її значення для розвитку римського 

суспільства. 
17. Поняття особи (суб’єкта права) в Римі. 
18. Правовий статус латинів та перегринів у Римському суспільстві. 
19. Особливості правового становища вільновідпущеників. 
20. Класифікація суб’єктів права у Римі. 
21. Правосуб’єктність у римському приватному праві. 
22. Способи набуття римського громадянства. 
23. Поняття та види сім’ї у римському приватному праві. 
24. Поняття конкубінату та його характерні особливості. 
25. Умови укладення шлюбу в Римі. 
26. Підстави розірвання шлюбу sine manu. 
27. Способи укладення шлюбу. 
28. Підстави припинення шлюбу. 
29. Усиновлення та узаконення: порівняльно-правовий аналіз. 
30. Підстави розірвання шлюбу cum manu. 
31. Батьківська влада та її припинення у римському приватному праві. 



32. Поняття володіння на його види. 
33. Умови набуття права власності за давністю володіння. 
34. Загальна характеристика елементів права власності. 
35. Види сервітутів у римському приватному праві. 
36. Обмеження права власності в Римі. 
37. Підстави припинення володіння. 
38. Види права власності в Римі. 
39. Емфітевзис і суперфіцій: порівняльно-правовий аналіз? 
40. Види прав на чужі речі. 
41. Умови, які необхідні для прийняття спадщини у римському приватному 

праві. 
42. Поняття та особливості спадкування у римському приватному праві. 
43. Підстави виникнення спадкування в Римі. 
44. Види договорів у римському приватному праві. 
45. Поняття договору та ознаки у римському приватному праві. 
46. Підстави виникнення зобов’язань у римському приватному праві. 
47. Елементи договору у римському приватному праві. 
48. Класифікація зобов’язань у римському приватному праві. 
49. Сторони зобов’язання у римському приватному праві. 
50. Сторони цивільного процесу у римському приватному праві. 
51. Стадії римського цивільного процесу. 
52. Види процесу в римському приватному праві. 
53. Стадії легісакційного процесу. 
54. Органи, які здійснювали судочинство в Римі. 
55. Назвіть стадії формулярного процесу. 
56. Юридичний зміст віндикаційного позову. 
57. Назвіть засоби преторського захисту порушених прав у Римі. 
58. Повноваження органів, які вирішували майнові спори у екстраординарному 

процесі.? 
59. Поняття та умови реституції у римському приватному праві. 
60. Поняття та особливості позову у Римі 
61. Види позовів у римському приватному праві . 
62. Досудові способи захисту порушених прав у римському приватному праві. 
63. Поняття та ознаки позовної давності у римському приватному праві. 
64. Поняття і види вини у римському приватному праві. 
 
 
 
 



ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

з ОСНОВ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 

 
Семінарське заняття № 1 

 
Тема 1. Предмет та значення римського приватного права (2 год.) 

 
План:  
1. Етапи розвитку римського приватного права та їх характеристика. 
2. Предмет римського приватного права та його основні системи: jus civile, 

jus gentium, jus prаetorium та їх особливості. 
3. Критерії поділу римського приватного права на приватне і публічне. 
4. Причини рецепції римського приватного права. 
5. Рецепція римського приватного права у державах Європи. 
6. Рецепція римського приватного права в Україні. 
 

Методичні рекомендації 
Під час підготовки до практичного заняття студенти повинні засвоїти 

поняття та основн етапи розвитку римського приватного права, вміти виділити 
їх специфічні особливості. Особливо слід звернути увагу на значення рецепції 
римського приватного права для сучасного цивільного права України. 

Необхідно також з'ясувати предмет римського приватного права та 
основні ознаки jus civile, jus gentium, jus prаetorium. 

 
Практичні завдання: 
 
1. Предметом вивчення курсу "Римське приватне право" є: 
1) система правових норм стародавнього Риму, яка регулювала суспільні 

відносини між приватними особами; 
2) система правових норм стародавнього Риму, яка регулювала суспільні 

відносини між приватними особами та державою; 
3) торгово-грошові відносини, в яких беруть участь представники різних 

країн античного суспільства; 
4) звичаї міжнародного обороту; 
5) система правових норм, яка торкається положень держави. 
 
2. Вкажіть не правильно названі відносини, які є предметом вивчення 

курсу Римське приватне право: 
1) публічно-зобов'язальні відносини; 
2) питання захисту від кримінальних посягань; 
3) шлюбно-сімейні відносини; 
4) зобов'язання суб'єктів, які виникають нібито з міжнародних відносин; 
5) відносини, пов'язані з власністю та іншими правами на речі; 
6) зобов'язання суб'єктів, які виникають з договорів; 



7) коло питань, які виникають з приводу спадкування майна померлих; 
8) дипломатичні відносини; 9. зобов'язання суб'єктів, які виникають нібито з 

злочинів. 
 
3. Римське право у стародавньому Римі — це складне правове явище, 

яке складалося з таких  правових систем: 
1) кримінальне право; 
2) право народів; 
3) майнове право; 
4) суспільне право; 
5) класичне право; 
6) цивільне право; 
7) преторське право. 
 
4. Етапами розвитку римського права є: 
1) античний; 
2) архаїчний; 
3) стародавній;  
4) юстиніанівський; 
5) післякласичний; 
6) середньовічний; 
7) довоєнний; 
8) класичний; 
9) докласичний. 
 
5. Тисячорічну історію Риму можна представити такими періодами: 
1) царський; 
2) класичний; 
3) стародавній; 
4) республіканський; 
5) докласичний; 
6) архаїчний; 
7) період імперії. 
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Семінарське заняття № 2 
 

Тема 2. Джерела римського приватного права (2 год.) 
План:  
1. Поняття та види джерел римського приватного права. 
2. Звичай та звичаєве право.  
3.  Закони ХІІ таблиць. 
4. Закон. Органи державної влади, які на різних етапах розвитку 

Римської держави володіли законодавчими повноваженнями. 
5. Імператорські Конституції та їхні види. Кодифікація імператорських 

конституцій. 
6. Преторський едикт та його кодифікація. 
7. Діяльність римських юристів як джерело права у Римі: 
8. Кодифікації римського приватного права. Кодифікація Юстиніана — 

завершальний етап систематизації римського права. 
 

Методичні рекомендації 
При підготовці до практичного заняття студенти повинні засвоїти поняття 

та основні класифікації джерел римського приватного права. Водночас, 
студентам потрібно виявити їх істотні особливості, а також, при можливості, 
сформулювати власне визначення даного поняття. 

Особливо слід звернути увагу на значення законів та імператорських 
конституцій у системі джерел римського приватного права. 

Необхідно також з’ясувати вплив кодифікації римського приватного права на 
правове регулювання розвитку сучасного цивільного права. 

 
Практичні завдання: 
1. Уперше термін "джерела права" ввів у науковий обіг такий 



римський юрист: 
1) Ульпіан; 
2) Тіт Лівій; 
3) Юстиніан; 
4) Грегоріан; 
5) Діоклетіан. 
2. Правила поведінки, які утворюються стихійно в результаті 

багаторазового повторення протягом тривалого часу це: 
1) Закон; 
2) Звичаї; 
3) Царські закони; 
4) Постанови сенату; 
5) Народні рішення 
 
3. Збірник коротких правил з найважливіших практичних питань у 

Римському праві мав назву: 
1) Інституції Юстиніана; 
2) Закони XII таблиць; 
3) Дигести Юстиніана; 
4) Кодекс Грегоріана; 
5) Кодекс Федосія; 
 
4. Едикти (edictum) це: 
1) імператорські рішення з конкретних судових справ; 
2) інструкції посадовим особам (чиновникам, правителям провінцій) щодо 

правозастосування; 
3) загальні розпорядження, які були обов'язковими як для службових осіб, 

так і для населення. 
4) письмові відповіді на запитання приватних або посадових осіб з приводу 

правових питать; 
5) накази претора. 
 
5. Мандати (mandatum) це: 
1) імператорські рішення з конкретних судових справ; 
2) інструкції посадовим особам (чиновникам, правителям провінцій) щодо 

правозастосування; 
3) загальні розпорядження, які були обов'язковими як для службових осіб, 

так і для населення. 
4) письмові відповіді на запитання приватних або посадових осіб з приводу 

правових питань; 
5) накази претора. 
 
6. Рескрипти (rescriptum) це: 
1) імператорські рішення з конкретних судових справ; 
2) інструкції посадовим особам (чиновникам, правителям провінцій) щодо 



правозастосування; 
3) загальні розпорядження, які були обов'язковими як для службових осіб, 

так і для населення. 
4) письмові відповіді на запитання приватних або посадових осіб з приводу 

правових питань; 
5) накази претора. 
 
7. Декрети (dicretum) це: 
1) імператорські рішення з конкретних судових справ; 
2) інструкції посадовим особам (чиновникам, правителям провінцій) щодо 

правозастосування; 
3) загальні розпорядження, які були обов'язковими як для службових осіб, 

так і для населення. 
4) письмові відповіді на запитання приватних або посадових осіб з приводу 

правових питань; 
5) накази претора. 
 
8. Вкажіть відповідь в якій не правильно названо відомого римського 

юриста твори якого можна було покласти в основу судового рішення: 
1) Папініан; 
2) Гай; 
3) Флавій; 
4) Модестин; 
5) Ульпіан 
 
9. Назвіть твір в якому були систематизовані всі преторські едикти: 
1) Закони XII таблиць; 
2) Інституції Юстиниана; 
3) Дигести Юстиниана; 
4) Постійний едикт; 
5) Юстиніанівський едикт. 
 
10. Сукупність норм, виданих магістратською владою, дійсних de jure 

тільки на один рік, і для самих органів цієї влади тільки відносно 
обов’язкових –це: 

1) преторське право; 
2) цивільне право; 
3) кримінальне право; 
4) майнове право; 
5) право народів; 
 
11. Назвіть види імператорських конституцій: 
1) едикти; 
2) постулати; 
3) закони; 



4) мандати; 
5) рескрипти; 
6) рекомендації; 
7) публічні виступи. 
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Семінарське заняття № 3 
 

Тема 3. Особи (суб’єкти права) у Римі (2 год.) 
План: 
1. Римське громадянство: підстави набуття та втрати. 
2. Поділ людей в Римі та їхнє правове становище. 
3. Правоздатність римських громадян. 
4. Дієздатність і чинники, які впливали на неї. 
5. Ознаки юридичної особи. Виникнення і припинення юридичної особи 

в Римі. 
 
Методичні рекомендації 

У процесі підготовки до заняття студенти повинні дослідити загальні засади 
зародження, становлення та розвитку інституту громадянства у Римі, а 
також виділити його специфічні особливості. 



Крім того, необхідно з'ясувати поняття правоздатності та дієздатності 
римських громадян, опіки та піклування, юридичної особи. 

 
Практичні завдання: 
1. Система правомочностей, яка регулює питання правоздатності і 

дієздатності суб’єкта права це: 
1) Пандектне право; 
2) Суспільне право; 
3) Статусне право 
4) Цивільне право 
5) Майнове право. 
 
2. 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; 
 
3. 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 торгувати; 
5) права народжувати 2 і більше дітей 
 
4. Назвіть ступені обмеження правоздатності: 
1) повний; 
2) частковий; 
3) мінімальний; 
4) стійкий; 
5) середній; 
6) тимчасовий; 
7) постійний; 
 
5. Здатність особи бути суб’єктом цивільних прав, здатність мати право 

називається 
1) дієздатність; 
2) правоздатність; 
3) свідомість; 
4) осудність; 
5) громадянство; 
 



6. Здатність своїми діями набувати певні права і нести відповідні 
обов’язки називається: 

1) дієздатність; 
2) правоздатність; 
3) свідомість; 
4) осудність; 
5) громадянство; 
 
7. 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; 
 
8. Назвіть категорії населення в Римі: 
1) Латини; 
2) Римські громадяни; 
3) Юридичні особи; 
4) Раби; 
5) Перегрини; 
6) Торговці; 
7) Юристи; 
8) Колони 
9) Глосатори; 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. 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; 
 
12. Назвіть категорії населення в Римі: 
1) Латини; 
2) Римські громадяни; 
3) Юридичні особи; 
4) Раби; 
5) Перегрини; 
6) Торговці; 
7) Колони 
8) Глосатори; 
 
13. Назвіть не правильно названі види юридичних осіб в Римі за статусом 

і повноваженнями 
1) преторські союзи; 
2) об'єднання рабів; 
3) школи; 
4) союзи ремісників; 
5) церковнослужителі; 
6) політичні клуби; 
7) колегії суддів; 
8) релігійні колегії; 
 
14. 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 4: Врегулювання сімейних відносини у римському приватному праві 
(2 год.) 

План:  
1. Агнатична і когнатична спорідненість як основа римської сім’ї в різні 

періоди розвитку римської держави і права. 
2. Лінії та ступені споріднення. 
3. Поняття та види законного римського шлюбу. Конкубінат. 
4. Загальні умови укладення шлюбу. 
5. Укладення та розірвання шлюбів cum manu і sine manu. 
6. Особисті майнові відносини між подружжям у шлюбах cum manu і 

sine manu. 
7. Відносини між батьками і дітьми (особисті і майнові). 
8. Узаконення та усиновлення. 

 
Методичні рекомендації 
Підготовка до практичного заняття передбачає з'ясування студентами 

загальних засад існування римської сім’ї в різні періоди розвитку римської 
держави і права. Водночас, необхідно виділити поняття та суттєві ознаки 
римської сім’ї. 

Студентам слід також вміти розмежувати види законного римського 
шлюбу за різними критеріями, визначити підстави укладення та розірвання 
римського шлюбу тощо. 



 
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 5: Вчення про позов (2 год.) 

План:  
1. Досудові способи захисту порушених прав. 
2. Судочинство в Римі (судові органи та судовий процес). 
3. Стадії римського цивільного процесу. 
4. Види процесу. 
5. Особливості екстраординарного процесу. 
6. Особливі засоби преторського захисту порушених прав. 
7. Поняття та види позовів. 

 
Методичні рекомендації 

Підготовка до практичного заняття передбачає вивчення загальних 
понять судочинства в Римі. А саме: судових органів, які брали участь у судовому 
процесі, досудових способів захисту порушених прав, стадій цивільного процесу 
тощо. Також, студентам необхідно з’ясувати особливості деяких видів процесу 
у Римі. 

Крім того, студенти повинні засвоїти поняття та види позовів у Римі, 
вміти виокремити їх особливості . 

 
Практичні завдання: 
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 6: Речове право (4 год.) 
План: 



1. Поняття та види речей у римському приватному праві. 
2. Види прав на речі (загальна характеристика). 
3. Володіння (поняття, види, захист володіння). 
4. Володіння і держання. 
5. Право власності (поняття, зміст та види). 
6. Способи набуття права власності. 
7. Спільна власність. Повноваження співвласників. 
8. Захист права власності. 
9. Види прав на чужі речі (сервітути, емфітевзис, суперфіцій, застава). 
 
Методичні рекомендації 
Підготовка до практичного заняття передбачає вивчення поняття речей у 

римському приватному праві, а також їх основних видів. Водночас, необхідно 
з’ясувати особливості володіння у римському приватному праві, провести 
відмежування від права власності.  

Крім того, студенти повинні способи набуття права власності, з'ясувати 
особливості поняття спільної власності, виокремити основні елементи 
механізму захисту права власності. 

 
Практичні завдання: 
1. Емфітевзис –це: 
1) право на чужу тілесну річ, згідно з яким річ, крім свого власника, 

служить ще й іншій особі в якомусь одному або декількох відношеннях; 
2) довгострокове відчужуване і успадковуване право користування чужою 

землею сільськогосподарського призначення; 
3) засіб забезпечення виконання зобов’язання, який встановлює речеве 

право заставодержателя на предмет застави; 
4) довгострокове, відчужуване і успадковуване право користування чужою 

землею для забудови; 
5) право розпорядження земельною ділянкою; 
 
2. Суперфіцій – це: 
1) право на чужу тілесну річ, згідно з яким річ, крім свого власника, 

служить ще й іншій особі в якомусь одному або декількох відношеннях; 
2) довгострокове відчужуване і успадковуване право користування чужою 

землею сільськогосподарського призначення; 
3) засіб забезпечення виконання зобов’язання, який встановлює речеве 

право заставодержателя на предмет застави; 
4) довгострокове, відчужуване і успадковуване право користування чужою 

землею для забудови; 
5) право розпорядження земельною ділянкою; 
 
3. Заставне право –це: 
1) право на чужу тілесну річ, згідно з яким річ, крім свого власника, 

служить ще й іншій особі в якомусь одному або декількох відношеннях; 



2) довгострокове відчужуване і успадковуване право користування чужою 
землею сільськогосподарського призначення; 

3) засіб забезпечення виконання зобов’язання, який встановлює речеве 
право заставодержателя на предмет застави; 

4) довгострокове, відчужуване і успадковуване право користування чужою 
землею для забудови; 

5) право розпорядження земельною ділянкою; 
 
4. Будь-яке дозволене звичаєм, законом або приватноправовою згодою 

користування або розпоряджання чужою річчю без права пошкодження 
самої речі –це: 

1) статусне право; 
2) сервітутне право; 
3) цивільне право; 
4) заставне право; 
5) майнове право; 
 
5. Узуфрукт – це: 
1) особисте право користування чужою річчю без отримання прибутків; 
2) це повне право користування чужою річчю та її плодами без зміни її 

субстанції; 
3) довічне право жити в чужому будинку або в його частині; 
4) довічне право на послуги чужих рабів або тварин; 
5) право користування чужою землею для забудови; 
 
6. Узус -це : 
1) особисте право користування чужою річчю без отримання прибутків; 
2) це повне право користування чужою річчю та її плодами без зміни її 

субстанції; 
3) довічне право жити в чужому будинку або в його частині; 
4) довічне право на послуги чужих рабів або тварин; 
5) право користування чужою землею для забудови; 
 
7. Речі, які при використанні їх не за призначенням втрачають свою 

початкову суть-це: 
1) споживні; 
2) неспоживні; 
3) тілесні; 
4) безтілесні; 
5) манципні; 
 
8. Речі, які в процесі їх використання втрачають свої споживні якості 

повністю або частково – це: 
1) споживні; 
2) неспоживні; 



3) тілесні; 
4) безтілесні; 
5) манципні; 
 
9. Речі, які ми бачимо й відчуваємо, речі, що мають матеріальну 

субстанцію –це: 
1) споживні; 
2) неспоживні; 
3) тілесні; 
4) безтілесні; 
5) манципні; 
 
10. Речі, які існують у нашій уяві, абстрактні речі –це: 
1) споживні; 
2) неспоживні; 
3) тілесні; 
4) безтілесні; 
5) манципні; 
 
11. Реальне утримання речі, поєднане з наміром ставитися до неї як до 

своєї, забезпечене юридичним захистом-це: 
1) володіння; 
2) власність; 
3) прирощення; 
4) розпорядження; 
5) отримання; 
 
12. Похідними способами набуття права власності у Римі були: 
1) переробка речей; 
2) заволодіння; 
3) прирощення; 
4) поступка правом; 
5) проста передача; 
6) складна передача; 
7) манципація 
 
13. Речово-правовими засобами захисту права власності у Римі були: 
1) віндикаційний позов; 
2) негаторний позов; 
3) прогібіторний позов; 
4) преторський позов; 
5) цивільний позов; 
6) реальний позов; 
7) позов сенату; 
 



14. Римське цивільне право розрізняло такі види прав на чужі речі: 
1) віндикація; 
2) манципація; 
3) сервітут; 
4) довгострокове відчужуване і успадковуване право користування чужою 

землею сільськогосподарського призначення ; 
5) заставне право; 
6) спадкування; 
7) земельне право; 
8) абсолютне за характером захисту право користування чужою річчю 
 
15. Назвіть види персональних сервітутів: 
1) повне право користування чужою річчю та її плодами без зміни її 

субстанції; 
2) манципація; 
3) право користування чужою річчю без отримання прибутків; 
4) довічне право жити в чужому будинку або в його частині; 
5) довгострокове відчужуване і успадковуване право користування чужою 

землею сільськогосподарського призначення; 
6) довгострокове, відчужуване і успадковуване право користування чужою 

землею для забудови; 
7) засіб забезпечення виконання зобов’язання, який встановлює речеве 

право заставодержателя на предмет застави; 
 
16. Емфітевзис припинявся в таких випадках: 
1) набуття емфітевтою права власності на орендовану ділянку; 
2) порушення своїх обов’язків, погіршення ділянки; 
3) несплати орендної плати та податків і невиконання повинностей; 
4) не користування земельною ділянкою протягом 1 року; 
5) не користування земельною ділянкою протягом 2 років; 
6) при виїзді емфітевти за межі Риму; 
7) при обміні емфітевзиса на суперфіцій; 
 
17. У римському праву відомі такі форми застави: 
1) іпотека; 
2) довгострокова застава; 
3) ручна застава; 
4) застава на майбутнє; 
5) фідуційна угода; 
6) застава раба; 
7) довічна застава; 
 
18. Заставне право припинялось в разі: 
1) знищення самого предмета застави; 
2) поєднання в одній особі заставодержателя і заставодавця; 



3) при не сплати відсотків за користуванням предметом застави протягом 
року; 

4) припинення зобов’язання, для забезпечення якого було встановлено 
заставу; 

5) передачі предмета застави в оренду; 
6) при викупі предмета застави на публічних торгах; 
7) за рішенням суду; 
 
19. Назвіть види права власності у Римі: 
1) квіритська власність; 
2) власність перегринів; 
3) преторська власність; 
4) провінційна власність; 
5) спільна власність; 
6) роздільна власність; 
7) чужа власність; 
8) імператорська власність; 
9) земельна власність 
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Семінарське заняття № 8, 9 
Тема: Загальне вчення про зобов’язання і договір (4 год.) 

План: 
1. Загальне вчення про зобов'язання. 
2. Підстави виникнення зобов'язань та їх класифікація. 
3. Сторони у зобов'язанні. 
4. Виконання зобов'язання. 
5. Наслідки невиконання зобов'язання. 
6. Забезпечення зобов'язань 
7. Поняття та структура договору. 
8. Умови дійсності договору з делікту та ніби з делікту. 
9. Порядок укладення договору. 
10. Класифікація договорів. 
 
Методичні рекомендації 
Під час підготовки до практичного заняття студенти повинні засвоїти 

загальні вчення про зобов’язання у римському приватному праві. А саме, поняття 
„зобов’язання”, види зобов’язань та специфічні особливості кожного із них. 
Особливо слід звернути увагу на визначенні змісту зобов'язання, який становить 
сутність поняття „зобов’язання”. Крім того, необхідно також з'ясувати 
підстави виникнення зобов’язань, а також наслідки невиконання зобов’язань у 
римському приватному праві. 

Поряд із тим, слід засвоїти поняття договору, його структуру, порядок 
укладення та класифікацію договорів. 

 
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; 
10) неподільне; 
11) часткове 
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