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Тема дисципліни: Право Давнього Риму. 

 

Семінарське заняття 2 

 

Тема: Право Давнього Риму. 

План 

1.Джерела, ознаки, етапи розвитку римського права. 

2.Основні ознаки римського публічного і приватного права. 

3.Етапи розвитку судочинства Давнього Риму. 

4.Вплив римського приватного права на формування правових систем середньовіччя, Нового часу та 

сучасності. 

 

       Рекомендовано переглянути відео за адресою - https://youtu.be/LqB2pZXEfO4, 

https://youtu.be/dkjupYJ2GJg,  https://youtu.be/IDurMqW_rkc 

 

Література: 

1. Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн. Навчальний посібник для студентів вищих 

закладів освіти. – Львів: «Новий Світ - 2000»,  2010, стор.141 - 163 

2. Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 

2008, стор. 55 – 74 

3. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник для студентів юридичних 

спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003, стор. 82 

– 99 

4. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. / 5-те вид. перероб. і допов. – 

К.: Істина, 2005, стор. 160 – 189. 

Ключові поняття 

Періодизація, період республіки, період монархії,  квірити, патриції (патрони), клієнти, плебеї, 

Народні збори, Рекс (цар), Сенат, Жрецькі колегії – авгурів, Магістратура. 

Рекомендовані реферати 

1.  Реформи Сервія Туллія. 

2.  Римські республіки та їх значення. 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. Хто був головою римської общини, її правителем і верховним воєначальникам? 

2. Які періоди історії Риму ви знаєте? 

3. Назвіть органи управління римським суспільством в додержавний період. 

4.  З кого складався  суспільний лад додержавного Риму? 

5. Які підстави набуття Римського громадянства ви знаєте? 

 

Дослідницька робота 

1.Види і типи рецепсії римського права. 

2. Правовий статус жінки в Римі. 

Методичні рекомендації 

1 При підготовці відповіді на 1 питання необхідно пам’ятати, що Римське право — правова 

система Стародавнього Риму, що діяла в Римській державі (царського, республіканського періодів 

і періоду імперії) та Візантії. Розвиток римського права охоплює понад тисячу років юриспруденції, 

від Законів Дванадцяти таблиць (бл. 439 р. до Р. Х.) до лат. Corpus Iuris Civilis (528-35 рр.) 

імператора Юстиніана І. Це римське право, Кодекс Юстиніана, діяло у Східній Римській 

імперії (331–1453), а також послужило основою правових систем у континентальній Європі, а також 

в Ефіопії та найдавніших європейських колоніях, включаючи латиноамериканські. 

        Джерела права — ті правові акти, за якими жили римляни. Носій верховної влади — народ. 

Народ де-юре володів верховною владою і тому імператори шукали формального схвалення в 

народу. Джерела римського права описав у своїй роботі "Інституції" римський правник Гай:  

 Плебісцити (від 4 ст.) — постанови плебейських зібрань 

https://youtu.be/LqB2pZXEfO4
https://youtu.be/dkjupYJ2GJg
https://youtu.be/IDurMqW_rkc
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Corpus_Iuris_Civilis
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BC%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%96%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9
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 Закони — це те, що народ приймає на народних зібраннях. 

 Сенатські постанови — рішення, що приймав сенат римського народу 

 Імперторські конституції — продукт діяльності імператорської канцелярії 

 Відповіді юристів — відповідь юриста на питання має силу нормативного акту (введено у 1 ст. н.е. 

Октавіаном Августом) 

 Едикти магістратів — видавали префекти, претори 

Право античного Риму являє собою унікальне явище в історії світової правової культури. За 

рівнем розвитку законодавства і правової думки того часу воно не мало аналогів в світі. Сучасники 

називали римське право ratio scripta - "писання розумом", підкреслюючи цим точність формулювань, 

високий рівень юридичної форми, конкретність і практичність норм приватного римського права, які 

стали основою сучасного цивільного, комерційного та торгового права. 

Історія римського права, хоча і пов'язана з історією держави, проте має власну логіку, яка задана 

розвитком майнових і особистих прав римських громадян в процесі економічної, соціальної та 

політичної еволюції. Якщо майновими правами (правом власності, володіння) можна вільно 

розпоряджатися, дарувати, продавати, відчужувати, робити об'єктами господарського обороту, то 

особисті права абсолютні і є невідчужуваними від їх суб'єкта-носія (права батьків, дітей).  

Як правило, виділяють три етапи в розвитку римського права: 

1. Найдавніший (архаїчний) період (753-242 рр. До н.е.) характеризується існуванням історично 

першої системи римського права - jus civile. Суб'єктами цивільного права були корінні римські 

громадяни (квіріти), тому його часто називають "квиритским правом". Для цього етапу характерні 

сакральність багатьох інститутів права, нерозвиненість, збереження пережитків норм, звичаїв 

військової демократії. Встановлення магістратури перегринского претора в 242 р до н.е. дозволило 

включити в господарський оборот в якості суб'єктів прав і іноземців-пригорнув на основі іншої 

системи права - jusgentium (права народів). 

2. Класичний період (242 р до н.е. - 212 р н.е.) - розквіт римського приватного права, поява 

юриспруденції як науки, яка дала світові зразки правового аналізу та досконалості юридичної форми 

регламентації суспільних відносин, заснованих на приватній власності . У 212 р едикт Каракалли 

оголосив громадянами Риму всіх, хто живе на його території вільних людей, роблячи їх 

повноправними. 

3. Посткласичний період (212-476 рр.) - етап пристосування римського права до нових 

феодальних відносин, його кодифікація та систематизація. 

2 При опрацюванні 2 питання необхідно звернути увагу на те, що  Римське право - право 

античного Риму, Римської держави рабовласницької формації. Право в об'єктивному сенсі - 

сукупність правових норм, в суб'єктивному сенсі - право, що належить суб'єкту права. Римські 

юристи не проводили такої відмінності. Вони ділили право на 2 частини, відмінність яких 

проводилося шляхом протиставлення інтересів держави і суспільства інтересам окремих 

особистостей. 

1. Публічне право (jus publicum) - сукупність норм, що регулюють питання релігійного характеру і 

питання управління. Це право, яке «ad statum rei Romanae spectat» (відноситься до положень Римської 

держави). Публічне право включало в себе святині, служіння жерців, положення магістратів 

(Ульпіан). До нього ставилися норми, що визначають правове становище держави та її органів і 

регулюють їх відносини з приватними особами.  

Римське публічне право містило норми про судочинство: формах судового процесу, виклик до 

суду, доведенні і доказах, процесуальному представництві; кримінального права: про злочини і 

покарання, про відповідальність за злочини; про закони, сенатус-консульт і довготривалому звичаї; 

про порядок похорону і церемоній; про правоздатності та дієздатності осіб, про структуру влади, про 

заняття державних посад. Норми публічного права носили владний характер (імперативні) і не могли 

бути змінені. Застосовувалися методи влади і підпорядкування. Публічне право нерозривно пов'язане 

з обов'язками. 

2. Приватне право (jus privatum) - сукупність норм, що регулюють питання майнових та сімейних 

відносин в римському суспільстві. Це право, яке відноситься «ad singulorum utilitatem» (стосується 

вигоди, інтересів окремих осіб). Приватне право регулювало відносини приватних осіб між собою і в 

інститутах, пов'язаних з виробництвом, обміном речей і послуг. Приватне право поділялося на 

комплекс майнових (з приводу речей) і особистих прав (абсолютних, невідчужуваних). 
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Римське приватне право регулювало: майнові і деякі немайнові відносини; сімейні відносини: 

порядок укладання шлюбу, положення глави сім'ї, особисті немайнові та майнові відносини в сім'ї; 

відносини власності, права на чужі речі (сервітути, заставне право, емфітевзис і супер-фіцій); 

зобов'язальні правовідносини, тобто порядок укладення та виконання договорів, відповідальність за 

невиконання; спадкування, тобто перехід майна до інших осіб після смерті спадкодавця. Для 

римського суспільства поняття приватного права не збігалося з поняттям цивільного права (ius 

civile), оскільки не всі жителі Риму були громадянами. Держава мінімально втручається в приватне 

право. Основне місце займали умовно-обов'язкові, упра-вомочівающіе, що дозволяють норми, тобто 

норми диспозитивні (восполняющие). Приватне право могло змінюватися і або застосовуватися, або 

ні, було глибоко індивідуалістична, що дало Генріху Гейне назвати його «біблією егоїзму». Приватне 

право, на відміну від публічного, - дійсно право, за рідкісним винятком (наприклад, обов'язок 

прийняття спадщини за наявності відмови). Приватне право - сама оформлена і закінчена частина 

римського права. 

         3 Опрацьовуючи матеріал для підготовки відповіді на 3 питання варто зауважити, що  за 

Законами XII таблиць виділялася найдавніша форма судового процесу - легісакціонний (legis actio -

 букв, "позов із закону", "здійснювати право законним чином" без саморозправи). Вона не розрізняла 

цивільний і кримінальний процес, не відокремлювала суд від адміністрації. Ця форма процесу 

включала дві стадії-. 1) in iure - розгляд справи перед магістратом (претором); 2) in iudicio - дозвіл 

справи в суді. 

Римське право класичного періоду (III в. До н.е. - III ст. Н.е.) Це був період розквіту римського 

приватного права, коли воно збагачується іншими правовими укладами, що розширюють об'єкти 

правового регулювання. 

По-перше, поряд з цивільним правом відбувається розвиток і інших історичних систем 

вдачі: jus gentium (права народів), що регламентують відносини між Перегринами (негромадянами), 

втягнутими в торговий оборот, що грають важливу роль в економіці, і jus praetonium (преторское 

право), впорядкує взаємини між римськими громадянами і Перегринами. Визначну роль в процесі 

розвитку права зіграв перегринский претор , який отримав такі ж повноваження, що і міський претор. 

Він переробляв правові норми міжнародного торгового обороту в своїх едиктах, що були джерелами 

вдачі, і пристосовував їх до умов Стародавнього Риму. Причому приращивания римського права 

здійснювалося не за рахунок заперечення Законів XII таблиць, а доповнення новими правовими 

нормами, а старі норми самі відмирали в силу їх незатребуваності. Кожен новий претор, вступаючи 

на посаду, по укоріненому звичаєм підтверджував едикт свого попередника, додаючи при 

необхідності що-небудь нове. Так виникає нове преторское право. Міський претор, проводячи в 

життя принципи і інститути права народів, сприяв злиттю цивільного права і права народів. На 

основі поглинання цивільним правом права народів виникає універсальна правова система римського 

класичного права. 

По-друге, виняткова роль у розвитку римського права належала римським юристам. Вони 

тлумачили цивільне право, створюючи в навчальних цілях теоретичний курс основ цивільного права 

- institutio. Найбільш відома Інституція Гая (143 м), в якій дана струнка структура цивільного права, 

що включала особи, речі, позови. Однак римські юристи широко брали участь в судовій 

практиці. Вони займалися складанням і редагуванням договорів, заповітів ( сагеге ); керували 

веденням судових справ ( agere) давали консультації, поради, тлумачили право для приватних осіб 

( respondere). 

По-третє, в кінці I ст. стають самостійним і важливим джерелом римського класичного 

права конституції імператорів. Воля нріпценса виражалася в чотирьох різних формах законодавства: 

1) едикти - загальні розпорядження, засновані на його вищої влади і тому обов'язкові для всіх; 

2) декрети - його рішення по судових справах, які розглянуті ним особисто; 3) рескрипти - його 

відповіді на питання приватних осіб і магістратів про тлумачення і зміні права; 4) мандати - його 

інструкції чиновникам по здійсненню правосуддя і управління. 

По-четверте, римський юрист Ульпіан (III в.) Всю сукупність правових велінь розділив на дві 

частини: право приватне і право публічне. До публічного ставилися норми права, що визначають 

положення держави, його вищих органів, скарбниці, магістратів. Публічне право як вираз 

"громадського інтересу" стоїть вище приватного, пов'язаного з "користю окремих осіб". Норми 

публічного права носять імперативний характер, їх виконання було засновано на можливості 
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застосування державного примусу. Приватне право регулювало відносини вільних осіб між собою. 

Раб вважався не суб'єктом, а об'єктом права, що говорять знаряддям. 

У період Пізньої республіки і монархії правопорушення ділилися на дві категорії: публічні 

делікти, що зачіпають інтереси держави, і приватні делікти, які посягають на інтереси приватних 

осіб. Таким чином, судовий процес поділявся на два види - кримінальний і цивільний. 

Кримінальний процес носив чітко виражений інквізиційний характер. Кримінальну справу 

порушував суддя (імператорський чиновник), який вів його від початку до кінця. Процесуальні 

гарантії у обвинуваченого були відсутні, сам процес носив закритий характер. Високо цінувалися 

свідчення донощиків. До нижчих станів застосовувалися тортури. Процес завершувався визнанням 

обвинуваченим своєї провини. У обвинуваченого було право на апеляцію в імператорському суді.  

Цивільний процес зазнав у II ст. революційні зміни. На зміну легісакціонному процесу, вкрай 

формалізованого і суворому, приходить формулярний процес. Як і раніше, зберігалися дві 

стадії процесу - in iure і in iudicio. Як і раніше, рішення справи передавалося судді, призначеному 

претором, але суддя вже не був вільний у своїх діях, зобов'язаний був слідувати наказу претора, 

вираженого у вигляді формули. Звідси і назва нової форми процесу: формулярний. На стадії in 

iure претор, вислухавши сторони (позивача і відповідача), які викладали свої домагання і заперечення 

у вільній формі, становив юридичну формулу позову і направляв справу для розгляду по суті. 

Колишня концепція легісакціонногопроцесу: пет позову - пет правопорушення - змінилася новою: 

немає формули - немає позову. На стадії in iudicio суддя досліджував фактичний бік справи в межах 

даної йому формули, сенс якої можна виразити таким чином: якщо виявиться, що N винен, присуди 

йому то-то; якщо виявиться, що не винен, то відхили домагання Z. 

Формула складалася з трьох основних частин: інтенції, ексцепціі і 

кондемнации. Інтенція містила в собі вимогу позивача, ексцепція - заперечення 

відповідача, кондемнація - наказ претора судді. Процес відбувався в усній формі, при вільної оцінки 

доказів. 

Уже в кінці республіки деякі магістрати, які не мають судової юрисдикції, розглядали певні 

суперечки в формі адміністративного провадження. А з середини III ст. переважною формою 

цивільного процесу став екстраординарний процес. Відбулося злиття виконавчої влади та суду. 

Розподіл процесу на дві стадії було скасовано. Суддівський чиновник розглядав справу по суті 

відразу, після того як виступлять боку і їх адвокати. Він же оцінював докази. У суді стали вести 

протокол, була обмежена гласність. Вводилося стягування судових мит і витрат. Рішення суду, як 

правило, спиралися на едикти імператора, влада якого вважалася джерелом правосуддя. На рішення 

суду допускалася апеляція до вищих судів, аж до імператорського. 

4 Аналізуючи матеріал при підготовці 4 питання наголошую на необхідності взяти до уваги 

те, що Рецепція римського права (від лат. receptio — прийняття) — процес запозичення і засвоєння 

римських юридичних концепцій, поглядів, понять і конструкцій, що розпочався 

у середньовічній Європі. 

Рецепцією в праві називають запозичення однією державою більш розвиненого права іншої 

держави, тобто правову акультурацію. 

Предметом рецепції було римське приватне право. Римське публічне право перестало 

існувати разом з падінням Риму. Рецепція римського права поєднала правовий 

розвиток Стародавнього світу, Середньовіччя і Нового часу. 

Після падіння Римської імперії дія римського права не припинялася. Варвари, які утворили 

після зруйнування Риму нові держави в Галлії та Іспанії, продовжували застосовувати римське право. 

У цих державах складалися збірники римського права (лат. Leges romanae), найбільш відомий з 

яких, лат. Lex Romana Visigothorum, або лат. Breviarium Alaricianum, був складений 

у вестготській державі при Аларіхові II, в 506 р. Він був єдиним засобом ознайомлення з римським 

правом аж до відновлення в XI столітті його систематичного вивчення. 

Початок рецепції відноситься до ХІ—ХІІ століть. У 1088 році у Болоньї засновано 

університет, який незабаром стає всесвітньо відомим центром відроджуваної юриспруденції. 

Юридична діяльність Болонської школи виявилася насамперед у викладанні римського права. 

Викладання полягало в читанні і коментуванні джерел (головним чином Кодифікації Юстиніана —

 Дигестів, Інституцій[ru]), коментарі тлумачились викладачами і тлумачення під диктовку 

записувались слухачами. Примітки, які робилися на полях і між рядків текстів, що вивчалися, 
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називалися глосами (від дав.-гр. γλῶσσα — тут: застаріле або рідке слово, що вимагає пояснення), 

тому звідси і сама школа називається школою глосаторів. Систематичний виклад усього цивільного 

права не був властивий цій школі. 

Вплив римського приватного права на законодавство України простежується упродовж Х—

XIX століть. Найстародавнішою пам'яткою давньоруського права є «Руська правда», чимало 

положень якої мають безсумнівну схожість з положеннями римського приватного права у 

його візантійській інтерпретації, що свідчить про перейняття окремих законів з візантійського 

(грецького) законодавства. 

Литовський статут 1588 р. 

Помітнішим та ширшим був вплив римського приватного права у законодавстві пізніших 

часів. Насамперед це стосується Литовських Статутів, які замінили «Руську правду». Так 

Статут 1566 року своєю структурою та багатьма положеннями подібний до Дигестів та Кодексу 

Юстиніана. Ще більше вплив римського права позначився на Статуті 1588 року, в якому детально 

врегульовано приватну власність на землю і значна увага приділена договірному праву. 

На початку XVIII ст. під час складання «Прав, за якими судиться малоросійський народ» були 

використані Литовські статути, римські та німецькі джерела, польське законодавство, звичаєве право 

України і судова практика. У 1743 р. комісія подала законопроект, який, однак, не влаштовував 

царський уряд своєю самобутністю, відмінністю від тогочасного російського законодавства, а тому 

закон не був прийнятий, хоч фактично застосовувався до формування єдиної імперської системи 

законодавства. 

Вплив римського приватного права на зміст «Прав…» був очевидним. Він виявився у розділах 

про володіння, право власності та сервітути, у правовому режимі рухомих та нерухомих речей, 

первісних та похідних способах набуття власності, в захисті права власності віндикаційним позовом, 

у положеннях зобов'язального права тощо. Ще більшою мірою простежується вплив ідей та рішень 

римського приватного права на «Зібрання малоросійських прав» 1807 року. 

Після жовтневого перевороту 1917 року в Росії всі правові рішення визначалися радянською 

доктриною. Перші роки радянської влади характеризуються руйнуванням наявної системи майнових 

відносин та відповідної їм системи права, відмовою від приватної власності. На пряме рецепіювання 

римського права було накладено табу. Зокрема, Ленін підкреслював, що нова влада не визнає нічого 

приватного, а все у сфері господарства є публічно-правовим, а не приватним. Такі вказівки і 

зауваження були дані стосовно Цивільного кодексу РРФСР 1922 року. Але підготовка Цивільного 

кодексу УРСР відбувалася в тих же умовах і в той же час, отож вони були орієнтиром і для тих, хто 

готував проект ЦК УРСР. 

Часткова, опосередкована і прихована рецепція деяких положень та ідей римського 

приватного права спостерігається під час другої кодифікації українського радянського цивільного 

права в 1961–1963 рр. 

Сучасну правотворчість в Україні багато в чому можна розглядати як пряму, так і непряму 

(опосередковану) рецепцію римського приватного права. В основу сучасної кодифікації цивільного 

права України покладено принципи свободи договору і підприємницької діяльності, неприпустимість 

свавільного втручання у сферу особистого життя людини, неприпустимість незаконного позбавлення 

права власності, судовий захист цивільного права й інтересу, а також справедливість, 

добросовісність і розумність (стаття 3 Цивільного кодексу України) — засади, характерні саме для 

римського права. 

Серед перешкод на шляху рецепції римського права у правову систему України — обережне 

ставлення українських правників до надмірного запозичення зразків римського права; значна 

вкоріненість радянської правової доктрини, яка попри перегляд найбільш одіозних положень все ще 

продовжує визначати правові процеси в сучасній Україні 
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