
1. КОНЦЕПЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ. 

 Методичні рекомендації до вивчення курсу “Основи рим-
ського цивільного права” передбачають насамперед допомогу 
студентам в самостійній роботі із першоджерелами та учбо-
вою літературою. При їх складанні вихідним пунктом була 
впевненість автора в наявності у читачів знань з історії держа-
ви і права зарубіжних країн, а також хоча б основ знань з істо-
рії Давнього Риму. 

Як відомо, існують дві основні системи компонування нор-
мативного матеріалу і, таким чином, два підходи до вивчення 
“Римського цивільного права” – інституційна та пандектна. 

Інституційну систему викладу матеріалу використовували 
юристи Давнього Риму. У відповідності з нею все Римське 
цивільне (приватне) право укладається в три основні інститу-
ти: Особи, Речі, Засоби придбання речей та захисту права. 
Вказаним інститутам передавали незначні за обсягом Вступні 
положення. 

Пандектна система була запропонована пізніше середньовіч-
ними глосаторами Римського права. Вона містить 5 частин: Зага-
льні положення, Право власності і пов’язані з ним права на речі, 
Зобов’язальне право, Спадкоємне право, Сімейне право. 1 та і 
інша система має свої вартості і недоліки. Ці методич-
ні .рекомендації складені на основі інституційної системи. Мета 
цього – дати читачеві можливість подивитися на Римське цивіль-
не (приватне) право з погляду його творців, а не наступних ко-
ментаторів. 

Для того, щоб з методичними рекомендаціями було зручно 
працювати студентам, всі розділи поділяються на теми. 

Крім того, методичні рекомендації містять додатки, в яких 
вказана рекомендована література, наведений приблизний пере-
лік тем рефератів і т. ін. 

Первісної базою, основою для вивчення Римського цивіль-
ного права є знання історії Римської держави і права. Разом з 
тим необхідно мати на увазі, що цього матеріалу зовсім недо-
статньо для усвідомлення змісту та суті основних правових 
інститутів Давнього Риму, визначення ролі Римського права в 
становленні більшості правових систем сучасності. 
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Для визначення поняття    Римського цивільного права ста-
новлення особливостей його формування необхідно насампе-
ред звернутися до першоджерел, найбільш доступним з яких є 
“Дигести” Юстиніана. 

Під час ознайомлення із змістом “Дигест”, треба звернути 
увагу не тільки на характерне протиставлення права публічно-
го і приватного, але і на складний характер співвідношення 
понять “цивільне право”, “приватне право” в Давньому Римі. 3 
одного боку, цивільне право разом з “правом народів” та 
“природним правом” є одним з утворюючих елементів приват-
ного права. 3 іншого – в часи кодифікації Юстиніана термін 
“цивільне право”, повний новим змістом, став вживатися як 
рівний поняттю “приватне право”. Таким чином, в пізньому 
Римі “цивільне” та “приватне” право – це терміни-синоніми. У 
зв’язку із цим треба зауважити, що правомірно говорити, що 
ми вивчаємо Римське цивільне право або Римське приватне 
право. Коли кажуть про формування Римського приватного 
права, треба визначити, що іноді в число утворюючих його 
елементів включають jus praetorium (преторське право), тобто 
норми, які створені преторами, магістратами, які володіли 
юрисдикцією за цивільними справами. Але преторське право 
було не складовою приватного права, а тим засобом, за допо-
могою якого з цивільного права, права народів, природного 
права магістрати, відбираючи краще і відкидаючи гірше, ство-
рили jus privatum (єдине приватне право). 

Спираючись на матеріали першоджерел, урахуванням 
зроблених вище зауважень, можливо зробити висновок, що 
приватне (цивільне) право в Давньому Римі розуміли як суку-
пність норм, які регулювали майнові відношення на початках 
рівності їх учасників, ініціативи боків та з використанням дис-
позитивного методу. 

Характерними рисами Римського приватного права є: фор-
мальна рівність боків (рівність перед Законом); 

– свобода укладання договорів (становлення договірних 
відносин не примусово, а за ініціативою боків);  

– диспозитивність, тобто можливість становлення учас-
никами правовідносин правил своєї поведінки, яка не 
суперечить Закону. 
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Особливо треба підкреслити ту обставину, що серед норм, 
які регулюють відносини між приватними особами в Давньо-
му Римі, практично не було таких, що лише проголошували б 
право особи, не передбачаючи її захист на випадок порушен-
ня. 

Ця особливість пов’язана із тим, що цивільне право в Римі 
формувалось як система позовів, тобто як сума можливостей 
осіб виконувати за допомогою суду вимоги, які їм належать. 
Таким чином, матеріальне право признавалося існуючим лише 
в тому випадку, якщо законодавством (Законом, Конституці-
єю принципу, едиктом претора і т.ін.) передбачалась можли-
вість висування в відповідному випадку позову. З-за цього 
Римському праву практично не були відомі так звані деклара-
тивні норми, що робило його ефективним регулятором майно-
вих відносин. 

Визнання вартості Римського цивільного права не дає само 
по собі відповіді на питання: для чого необхідно його вивчен-
ня зараз? Чи не достатньо обмежитися ознайомленням із істо-
рією держави і права Давнього Риму в самому загальному ви-
гляді ? 

Тут треба нагадати, що Римське цивільне право займало й 
займає особливий стан серед правових систем, які відомі люд-
ству. Це пов’язано із рядом факторів: із тим, що в рабовласни-
цькому Римі, де панувала чиста приватна власність, склались 
фактично протокапіталістичні відношення; із тим, що через 
багато причин Рим широко запозичував цивільно-правові нор-
ми із законодавства інших країн, створюючи таким чином не 
вузьконаціональне, а універсальне право; із особливостями 
римської культури, життя (ментальності) та інше. 

Результатом цієї універсальності цивільно-правових норм, 
придатності їх для регулювання різних відношень, пов’язаних 
із приватною власністю, стало можливе таке явище, як рецеп-
ція (відновлення, запозичення, переробка, засвоєння)  
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Римського права в пізньо-феодальній та буржуазній Євро-
пі. Цивільні кодекси багатьох європейських країн 
(Французький цивільний кодекс, Німецьке цивільне укладання 
та інше) створені під дуже сильним впливом Римського права. 

Таким чином знання основ Римського права дозволяють 
засвоїти й основи приватного права більшості країн Західної 
Європи, а також їх колишніх колоній, де цивільне право в свій 
час формувалося під впливом законодавства метрополій. 

Що стосується країн колишньої соціалістичної співдруж-
ності, СНД, де приватне право викидалося принципово, то їх 
цивільне законодавство не могло не містити ряд положень, 
термінів, дефініцій, відомих Римському праву, розроблених 
ще давньоримськими юристами. До числа таких понять нале-
жать, наприклад; правоздатність, юридична особа, договір, 
засоби забезпечення обов’язків, обов’язки, позов, віндикація, 
вина, делікти, стан та ін. Тому вивчення Римського права фак-
тично є працею по засвоєнню категорійного та понятійного 
апаратів сучасного цивільного (приватного) права. 

Сказаним обумовлюються і ті задачі, поставлені студента-
ми, які вивчають основи Римського цивільного права. 

Треба підкреслити, що кожному юристові (а тим більш студе-
нту-юристу на заліку) необхідні знання визначень необхідних 
понять. При цьому в обов’язки студента входить не тільки при-
дбання знань про Римське право та існуючих від часів Давнього 
Риму категоріях цивільного права, але й запам’ятовування латин-
ських термінів, які наведені в існуючих методичних рекомендаці-
ях і підручниках, що є елементом кар’єри кожного юриста. 

Таким чином, для вивчення навчальної дисципліни 
“Основи римського цивільного права” потрібно засвоїти знан-
ня таких дисциплін, як “Історія держави та права зарубіжних 
країн”, “Державне право зарубіжних країн”, “Латинська мо-
ва”. 


