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4. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ                                
ДО ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

Завдання 1 
Задача 1 
Якщо господар зробив записи по своїм рахунковим книгам 

про те, що він винний визначену суму рабу, проте не отримав 
позики від раба. Чи буде чи в такому випадку запис в книзі 
породжувати зобов’язання. 

 
Задача 2 
Якщо річ здана на зберігання двом особам, то чи можливо 

пред’явити позов до одної з них? Чи буде другий в такому 
випадку звільнений в силу пред’явлення позову до першого? 
Чи буде припинено зобов’язання в силу вибору одного із бор-
жників для пред’явлення до нього позову? 

 

Завдання 2 
Задача 1 
Чи буде дійсним одруження, якщо підкорившись батьку 

підвладний син одружився з жінкою, якої він би не взяв би 
якби користувався власними поглядами. 

 
Задача 2 
Випадок відноситься до епохи ведення рабовласницького 

господарства. Якщо чужий раб чи чужий підвладний син завдали 
комусь збиток, то хто повинен нести відповідальність по так зва-
ному ноксальному позову? 

Припустимо, що підвладний син потрапив під батьківську 
владу потерпілого (наприклад внаслідок усиновлення) або 
раб, що завдав збиток придбаний потерпілим, то чи буде існу-
вати в цих випадках відповідальність та хто її повинен нести? 
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Завдання 3 
Задача 1 
Чи завжди по праву Юстиніана специфікатор ставав влас-

ником нової речі, якщо він чужому матеріалу додав частково 
та свій власний? 

 
Задача 2 
Чи можливо спозивати до того хто, копаючи на своїй діля-

нці, відвів джерело сусіда, якщо він зробив це без наміру запо-
діяти шкоду сусідові, але для поліпшення своєї ділянки? 

Завдання 4 
Задача 1 
Якщо первинне зобов’язання в дійсності не існувало, на-

приклад, була продана вільна людина, чи мертвий раб, чи 
будь-хто помилково вважав себе боржником, те чи буде мати 
силу “ Новація “? 

 
Задача 2 
Якщо після прострочки боржника, предмет зобов’язання, 

раб, загинув, то чи буде боржник відповідати, якби раб був 
живий? 

 

Завдання 5 
Задача 1 
У випадку відпадіння після відкриття спадщини одного із 

спадкоємців по закону кому б розподілялась його частка? 
 
Задача 2 
Чи призиваються до спадщини по системі Юстиніана бать-

ко, мати, дід, бабка померлого, якщо у останнього є сини, доч-
ки, внуки? 

 

Завдання 6 
Задача 1 
Якщо господар зробив записи по своїм рахунковим книгам 

про те, що він винній визначену суму рабу, проте не отримав 
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позики від раба. Чи буде чи в такому випадку запис в книзі 
породжувати зобов’язання? 

 
Задача 2 
Чи буде дійсним одруження, якщо підкорившись батьку 

підвладний син одружився з жінкою, якої він би не взяв би 
якби користувався власними поглядами. 

 

Завдання 7 
Задача 1 
Чи завжди по праву Юстиніана специфікатор ставав влас-

ником нової речі, якщо він чужому матеріалу додав частково 
та свій власний? 

 
Задача 2 
Якщо первинне зобов’язання в дійсності не існувало, на-

приклад, була продана вільна людина, чи мертвий раб, чи 
будь-хто помилково вважав себе боржником, те чи буде мати 
силу “ Новація “? 

Завдання 8 
Задача 1 
У випадку відпадіння після відкриття спадщини одного із 

спадкоємців по закону кому б розподілялась його частка? 
 
Задача 2 
Випадок відноситься до епохи ведення рабовласницького 

господарства. Якщо чужий раб чи чужий підвладний син завдали 
комусь збиток, то хто повинен нести відповідальність по так зва-
ному ноксальному позову? 

Припустимо, що підвладний син потрапив під батьківську 
владу потерпілого (наприклад внаслідок усиновлення) або 
раб, що завдав збиток придбаний потерпілим, то чи буде існу-
вати в цих випадках відповідальність та хто її повинен нести? 

 

Завдання 9 
Задача 1 
Якщо річ здана на зберігання двом особам, то чи можливо 

пред’явити позов до одної з них? Чи буде другий в такому 
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випадку звільнений в силу пред’явлення позову до першого? 
Чи буде припинено зобов’язання в силу вибору одного із бор-
жників для пред’явлення до нього позову? 

 
Задача 2 
Якщо після прострочки боржника, предмет зобов’язання, 

раб, загинув, то чи буде боржник відповідати, якби раб був 
живий? 

 

Завдання 10 
Задача 1 
Чи можливо спозивати до того хто, копаючи на своїй діля-

нці, відвів джерело сусіда, якщо він зробив це без наміру запо-
діяти шкоду сусідові, але для поліпшення своєї ділянки? 

 
Задача 2 
Чи призиваються до спадщини по системі Юстиніана бать-

ко, мати, дід, бабка померлого, якщо у останнього є сини, доч-
ки, внуки? 

 

Завдання 11 
Задача 1 
Якщо господар зробив записи по своїм рахунковим книгам 

про те, що він винній визначену суму рабу, проте не отримав 
позики від раба. Чи буде чи в такому випадку запис в книзі 
породжувати зобов’язання. 

Задача 2 
Випадок відноситься до епохи ведення рабовласницького 

господарства. Якщо чужий раб чи чужий підвладний син завдали 
комусь збиток, то хто повинен нести відповідальність по так зва-
ному ноксальному позову? 

Припустимо, що підвладний син потрапив під батьківську 
владу потерпілого (наприклад внаслідок усиновлення) або 
раб, що завдав збиток придбаний потерпілим, то чи буде існу-
вати в цих випадках відповідальність та хто її повинен нести? 

 

Завдання 12 
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Задача 1 
Чи завжди по праву Юстиніана специфікатор ставав влас-

ником нової речі, якщо він чужому матеріалу додав частково 
та свій власний? 

 
Задача 2 
Якщо після прострочки боржника, предмет зобов’язання, 

раб, загинув, то чи буде боржник відповідати, якби раб був 
живий? 

 

Завдання 13 
Задача 1 
Якщо річ здана на зберігання двом особам, то чи можливо 

пред’явити позов до одної з них? Чи буде другий в такому 
випадку звільнений в силу пред’явлення позову до першого? 
Чи буде припинено зобов’язання в силу вибору одного із бор-
жників для пред’явлення до нього позову? 

 
Задача 2 
У випадку відпадіння після відкриття спадщини одного із 

спадкоємців по закону кому б розподілялась його частка? 
 

Завдання 14 
Задача 1 
Якщо господар зробив записи по своїм рахунковим книгам 

про те, що він винній визначену суму рабу, проте не отримав 
позики від раба. Чи буде чи в такому випадку запис в книзі 
породжувати зобов’язання. 

 
Задача 2 
Чи призиваються до спадщини по системі Юстиніана бать-

ко, мати, дід, бабка померлого, якщо у останнього є сини, доч-
ки, внуки? 

 

Завдання 15 
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Задача 1 
Чи буде дійсним одруження, якщо підкорившись батьку 

підвладний син одружився з жінкою, якої він би не взяв би 
якби користувався власними поглядами. 

 
Задача 2 
Якщо після прострочки боржника, предмет зобов’язання, 

раб, загинув, то чи буде боржник відповідати, якби раб був 
живий? 

 

Завдання 16 
Задача 1 
Чи завжди по праву Юстиніана специфікатор ставав влас-

ником нової речі, якщо він чужому матеріалу додав частково 
та свій власний? 

 
Задача 2 
Якщо господар зробив записи по своїм рахунковим книгам 

про те, що він винній визначену суму рабу, проте не отримав 
позики від раба. Чи буде чи в такому випадку запис в книзі 
породжувати зобов’язання. 

 

Завдання 17 
Задача 1 
Мова йде про землевласника, що продає вино зі своїх схо-

ронів. У часи республіки, коли тари для вина було мало, зем-
левласник почував себе маленьким царьком у своєму госпо-
дарстві. У книзі Катона про сільське господарство дається 
вказівка, що вино повинно бути взято покупцем не пізніше 1 
жовтня. Поясніть, якщо до цього терміну покупець не вивезе 
вино, то як продавець повинен поступити з вином? 

 
Задача 2 
Якщо чужий раб або чужий підвладний син надав комусь 

шкоди, то хто повинен нести відповідальність по ноксальному 
позову? Припустимо, що підвладний син підпав під батьківсь-
ку владу потерпілого (всиновлення) або раб, що надав шкоди, 
куплений потерпілим. Чи буде існувати в цьому випадку від-
повідальність і хто її повинен нести? 
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Завдання 18 
Задача 1 
Сучасник Цицерона Сервітій приводить наступний при-

клад. 3 мого даху вітром знесло черепиці і вони нанесли шко-
ди сусідові. Сила вітру є сила божа. За дію божої сили ніхто 
не відповідає. Наступає відповідальність чи ні, якщо кровельні 
роботи були погано зроблені? Обґрунтуйте відповідь. 

 
Задача 2 
Чи може найманець пред’явити до власника ділянки прете-

нзії про повернення йому зроблених витрат, якщо він на свої 
засоби підвищив його цінність, збудував що-небудь, хоча до-
говором це не було обговорено, при чому ці заходи були необ-
хідними? 

 

Завдання 19 
Задача 1 
На кого покладається шкода продавця чи покупця, якщо 

проданий раб помре або зазнає шкоди, або згорить проданий 
будинок, якщо при укладенні договору купівлі-продажу про-
дана річ загине по випадковій причині, тобто без вини продав-
ця і покупця. 

 
Задача 2 
Продавець здає продані ним ліжка, але покупець не при-

ймає їх. Продавець виставляє їх на вулицю. Представник місь-
кої поліції Еділ розпорядився порубати ліжка. На кого буде 
покладено шкоду? 

 

Завдання 20 
Задача 1 
А. заповів Б. раба за те, що кримінальна справа проти А. 

Була припинена за допомогою Б. Б, не мав ніякого відношення 
до припинення кримінальної справи. Чи зашкодить неправди-
ва інформація на причину спадкового розпорядження? 

 
Задача 2 
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Якщо тільки на підрядника покладено представити закінче-
ний результат, чи впливає на характеристику договору, чи 
домовляються сторони так, щоб уся сума винагороди за робо-
ту була сплачена повністю чи оплата повинна сплачуватися 
частково. 

 

Завдання 21 
Задача 1 
Чи можливо спозивати до того хто, копаючи на своїй діля-

нці, відвів джерело сусіда, якщо він зробив це без наміру запо-
діяти шкоду сусідові, але для поліпшення своєї ділянки? 

Задача 2 
Чи призиваються до спадщини по системі Юстиніана бать-

ко, мати, дід, бабка померлого, якщо у останнього є сини, доч-
ки, внуки? 

 

Завдання 22 
Задача 1 
Якщо первинне зобов’язання в дійсності не існувало, на-

приклад, була продана вільна людина, чи мертвий раб, чи 
будь-хто помилково вважав себе боржником, те чи буде мати 
силу “ Новація “? 

 
Задача 2 
Чи буде дійсним одруження, якщо підкорившись батьку 

підвладний син одружився з жінкою, якої він би не взяв би 
якби користувався власними поглядами. 

 

Завдання 23 
Задача 1 
Чи можливо спозивати до того хто, копаючи на своїй діля-

нці, відвів джерело сусіда, якщо він зробив це без наміру запо-
діяти шкоду сусідові, але для поліпшення своєї ділянки? 

 
Задача 2 
Якщо господар зробив записи по своїм рахунковим книгам 
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про те, що він винній визначену суму рабу, проте не отримав 
позики від раба. Чи буде в такому випадку запис в книзі поро-
джувати зобов’язання. 

 

Завдання 24 
Задача 1 
Якщо господар зробив записи по своїм рахунковим книгам 

про те, що він винній визначену суму рабу, проте не отримав 
позики від раба. Чи буде чи в такому випадку запис в книзі 
породжувати зобов’язання. 

 
Задача 2 
Мова йде про землевласника, що продає вино зі своїх схо-

ронів. У часи республіки, коли тари для вина було мало, зем-
левласник почував себе маленьким царьком у своєму госпо-
дарстві. У книзі Котона про сільське господарство дається 
вказівка, що вино повинно бути взято покупцем не пізніше 1 
жовтня. Поясніть, якщо до цього терміну покупець не вивезе 
вино, то як продавець повинен поступити з вином? 

Завдання 25 
Задача 1 
У випадку відпадіння після відкриття спадщини одного із 

спадкоємців по закону кому б розподілялась його частка? 
 
Задача 2 
Якщо після прострочки боржника, предмет зобов’язання, 

раб, загинув, то чи буде боржник відповідати, якби раб був 
живий?     
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Завдання 26 
Задача 1 
Сучасник Цицерона Сервітій приводить наступний при-

клад. 3 мого даху вітром знесло черепиці і вони нанесли шко-
ди сусідові. Сила вітру є сила божа. За дію божої сили ніхто 
не відповідає. Наступає відповідальність чи ні, якщо кровельні 
роботи були погано зроблені? Обґрунтуйте відповідь. 

Задача 2 
Випадок відноситься до епохи ведення рабовласницького 

господарства. Якщо чужий раб чи чужий підвладний син за-
вдали комусь збиток, то хто повинен нести відповідальність 
по так званому ноксальному позову? 

Припустимо, що підвладний син потрапив під батьківську 
владу потерпілого (наприклад внаслідок усиновлення) або 
раб, що завдав збиток придбаний потерпілим, то чи буде існу-
вати в цих випадках відповідальність та хто її повинен нести? 

Завдання 27 
Задача 1 
Чи можливо спозивати до того хто, копаючи на своїй діля-

нці, відвів джерело сусіда, якщо він зробив це без наміру запо-
діяти шкоду сусідові, але для поліпшення своєї ділянки? 

 
Задача 2 
У випадку відпадіння після відкриття спадщини одного із 

спадкоємців по закону кому б розподілялась його частка? 
 

Завдання 28 
Задача 1 
Якщо річ здана на зберігання двом особам, то чи можливо 

пред’явити позов до одної з них? Чи буде другий в такому 
випадку звільнений в силу пред’явлення позову до першого? 
Чи буде припинено зобов’язання в силу вибору одного із бор-
жників для пред’явлення до нього позову? 



23 Основи римського цивільного права 

 
Задача 2 
Чи завжди по праву Юстиніана специфікатор ставав влас-

ником нової речі, якщо він чужому матеріалу додав частково 
та свій власний? 

 

Завдання 29 
Задача 1 
Чи може найманець пред’явити до власника ділянки прете-

нзії про повернення йому зроблених витрат, якщо він на свої 
засоби підвищив його цінність, збудував що-небудь, хоча до-
говором це не було обговорено, при чому ці заходи були необ-
хідними? 

 
Задача 2 
Продавець здає продані ним ліжка, але покупець не при-

ймає їх. Продавець виставляє їх на вулицю. Представник місь-
кої поліції Еділ розпорядився порубати ліжка. На кого буде 
покладено шкоду? 

 

Завдання 30 
Задача 1 
Якщо господар зробив записи по своїм рахунковим книгам 

про те, що він винній визначену суму рабу, проте не отримав 
позики від раба. Чи буде чи в такому випадку запис в книзі 
породжувати зобов’язання. 

 
Задача 2 
Чи можливо спозивати до того хто, копаючи на своїй діля-

нці, відвів джерело сусіда, якщо він зробив це без наміру запо-
діяти шкоду сусідові, але для поліпшення своєї ділянки? 


