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1. Виникнення держави в Давньому Римі. Організація римської 

громади. Реформи Сервія Тулія. Майновий і територіальний принципи 

організації римського суспільства. 

Тисячолітня історія Риму поділяється на три періоди. 

1. Перший період – царський – з 754 р. до 509 р. до н.е. Протягом цього 

періоду відбувається формування суспільних класів і державного апарату.  

2. Другий період розпочинається з вигнання останнього римського царя 

Тарквінія Гордого і утвердження республіканського ладу (509 – 27 рр. до н.е.).  

3. Третій період – період імперії – 27 р. до н.е. – 476 р. н.е. Цей період, у 

свою чергу, поділяється на два етапи – приципат (27 р. до н.е. – 284 р. н.е.) і 

домінат (284 р. – 476 р.).  

Після падіння Західної Римської імперії у 476 р. ще тривалий час існувала Східна 

Римська імперія – Візантія, яка припинила своє існування після взяття 

Константинополя, столиці Візантії, турками-османами у 1453 р. 

Процес розпаду родового ладу і зародження держави в Римі має багато подібного 

з аналогічним процесом в Афінах, що простежується в занепаді патріархальних 

органів, розвитку приватної власності, формуванні класів і політико-правової 

системи. 

 У VІІІ – VІІ ст. до н.е. середня частина Апеннінського півострова була заселена 

декількома громадами, які перебували між собою у союзі. Однією з них був Рим, у 

якому населення займалось тваринництвом і землеробством. 

Головою римської общини, її правителем і верховним воєначальникам був рекс 

– цар. Це була виборна посада, підзвітна народу. 

У Римській республіці існували три види народних зборів - центуріатних, 

трибунатні і куріатні.   

Головну роль грали центуріатних зборів, які забезпечували завдяки своїй 

структурі та порядку прийняття рішень переважаючих аристократичних і багатих кіл 

рабовласників. 

Другий вид народних зборів представляли трибунатні збори, які залежно від 

складу жителів триб, брали участь у них, ділилися на плебейські і патриціанських-

плебейські. Спочатку їх компетенція була обмеженою. Вони обирали нижчих 



посадових осіб (квесторів, еділам тощо) і розглядали скарги на вироки про стягнення 

штрафу. Плебейські збори, крім того, обирали плебейського трибуна, а з III ст. до н.е. 

вони отримали і право прийняття законів, що призвело до зростання їх значення в 

політичному житті Рима.  

Народні збори в Римі скликалися на розсуд вищих посадових осіб, які могли і 

перервати збори, і перенести їх на інший день. Вони ж головували у зборах і 

оголошували питання, що виникають. Учасники зборів не могли змінювати внесені 

пропозиції. Голосування по них було відкритим і тільки в кінці республіканського 

періоду було введено таємне голосування (учасникам зборів лунали спеціальні 

таблиці для голосування).  

       Важливу роль у державному механізмі Римської республіки грав сенат. 

Сенатори не обиралися. Спеціальні посадові особи - цензори, що розподіляли 

громадян за центуріях і трибам, раз на п'ять років складали списки сенаторів з 

представників знатних і багатих сімей, які вже займали, як правило, вищі державні 

посади. Це робило сенат органом верхівки рабовласників, фактично незалежним від 

волі більшості вільних громадян. Формально сенат був дорадчим органом, і його 

постанови називалися сенатус-консульт. 

     Магістратурами в Римі іменувалися державні посади. У Римі склалися 

певні принципи заміщення магістратур. Такими принципами були виборність, 

терміновість, колегіальність, безплатність і відповідальність. Всі магістрати (крім 

диктатора) обиралися центуріатних або трибутних зборами на один рік. Це правило 

не поширювалося на диктаторів, термін повноважень яких не міг перевищувати 

шести місяців. Крім того, повноваження консула, що командував армією, в разі 

незакінчений військової кампанії могли бути продовжені сенатом. Всі магістратури 

були колегіальними - на одну посаду обиралося кілька людей. 

Влада належала всім магістратам і включала в себе право віддавати 

розпорядження та накладати штрафи за їх невиконання. Магістратури ділилися на 

ординарні (звичайні) і екстраординарні, (надзвичайні). 

      Два цензора обиралися раз на п'ять років для складання списків римських 

громадян, розподілу їх по трибам і розрядів і для складання списку сенаторів. Крім 

того, до компетенції ставилося спостереження за моральністю і видання відповідних 
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едиктів. Квестори, колишні спочатку помічниками консулів без спеціальної 

компетенції, з часом стали відати (під контролем сенату) фінансовими витратами і 

розслідуванням деяких кримінальних справ. Число їх, відповідно, зростала і до кінця 

республіки досягла двадцяти. Еділи (їх було два) спостерігали за громадським 

порядком у місті, торгівлею на ринку, організовували святкування і видовища.  

Колегії "двадцяти шести чоловіків" складалися з двадцяти шести чоловік, що входили 

в п'ять колегій, що відали наглядом за в'язницями, карбуванням монети, очищенням 

доріг та деякими судовими справами. 

Реформи Сервія Туллія 

Шостим за порядком царем (рексом), якого обрали римляни, був Сервій Туллій (578-

534 рр. до Р. X.). Він увійшов в історію Стародавнього Риму як цар, який запровадив низку 

реформ, що завершили перетворення родової общини на державу, ліквідували привілеї 

патриціїв, зрівнявши їх у правах з плебеями, сприяли переходу до республіки. 

Усе вільне чоловіче населення Риму (і патриції, і плебеї) було поділено на п'ять 

класів залежно від майнового (а не за належністю до родової аристократії - як раніше) 

цензу. Кожний клас виставляв певну кількість військових одиниць — центурій (сотень) - і 

отримував таку ж кількість голосів у Народних зборах (коміціях). Загалом було 193 

центурії. 

Поза класами залишалися найбідніші прошарки суспільства — пролетарі. Вони 

виставляли одну центурію та мали один голос у Народних зборах. 

Усі центурії поділялися на "молодших" (від 17 до 46 років, які мали йти на війну) та 

"старших" (від 46 до 60 років — перебували в резерві). 

Кожні п'ять років мала відбуватися переоцінка майнового стану римських громадян. 

Реформи Сервія Туллія створили умови для формування в Римі аристократичної 

республіки, що й відбулося після вигнання у 509 р. до Р. X. центуріальними зборами 

останнього царя. 
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2. Римська республіка. Правовий статус особи в Римі. Статуси. 

Інститут свободи, громадянства і сім’ї. 

Римська республіка проіснувала з 509 р. до н.е. до 27 р. до н.е. Вона була 

рабовласницькою державою за історичним типом та аристократичною за формою 

правління. 

Правове становище римських громадян. 

   Римське громадянство набувалось, передусім, шляхом народження (в законім 

шлюбі) від римських громадян, потім - шляхом відпущення на волю з рабства, і навіть 

у вигляді обдарування римським громадянством іноземців. 

   Припинялося римське громадянство чи смертю, чи внаслідок capitis deminutio 

maxima (наступала у разі вигнання особи за тяжкий кримінальний злочин).     

У III в н.е. формально було проголошено рівність в правоздатності. 

У Римському праві розрізнялися: 

 infantes (до 7 років) - цілком недієздатні;  

impuberes (хлопчики від 7 до 14 років, дівчинки від 7 до 12 лет). 

Наступну щабель віку становив період із 14 (тоді з 12) до 25 років. У особи був 

дійовий статус за участю опікуна. 

На дієздатність фізичної особи впливали також різного роду душевні хвороби. 

Душевнохворі і недоумкуваті визнавались недієздатними і знаходилися під 

піклуванням.     

Обмежувалися в дієздатності також марнотрати, тобто. особи слабовільні, 

нездатні дотримуватися необхідної міри у витрачанні майна, і тому роздаючи його, 

що створювалася загроза повного руйнування. Расточителю призначали попечителя, 

після чого марнотрат міг самостійно здійснювати лише угоди, спрямованих тільки 

придбання. Угоди, пов'язані із зменшенням майна чи встановленням зобов'язання, 

марнотрат могла чинити тільки за згодою попечителя. Складати заповіт марнотрат не 

міг. 

 

 

  



3. Основні риси римської республіки. 

Періодизація історії римського права не співпадає з періодизацією історії 

римської держави. Властивість права полягає в тому, що воно закріплює зміни, що 

відбуваються у суспільному і державному розвитку країни. Джерелами римського 

права були Закони ХІІ таблиць, народних зборів, постанови сенату, едикти преторів, 

консультації юристів, а з І ст. н.е. – розпорядження імператорів. 

    Найдавнішою пам’яткою права Стародавнього Риму є Закони ХІІ таблиць, 

складені за традицією в 451 – 450 р. до н.е. спеціальною комісією децемвирів (десяти 

мужів). Текст законів був написаний на ХІІ дерев’яних (бронзових) дошках, які були 

виставлені на форумі перед будинком сенату. 

Право власності. Володіти землею і розпоряджатися нею на території Риму міг 

лише римський громадянин. У законах детально йшлося про межі земельних наділів, 

давність володіння ними і порядок успадкування. Захист прав власника за-

безпечувався суворими покараннями. Так, винний у нічній крадіжці врожаю належав 

розп’яттю на дереві. За підпал будинку і зерна, що лежало поряд, на злочинця 

надівали кайдани, а після побиття його спалювали. Вільна людина, яка здійснила 

злочин, могла відкупитися. 

Шлюбно-сімейне право. Батько сімейства міг убити дитину-виродка, тричі 

продати свого сина, прогнати дружину. Закон забороняв шлюби між патриціями і 

плебеями. 

 Із стародавніх часів у Римі існували три форми укладання шлюбу: дві 

стародавніх і одна порівняно нова. Стародавні здійснювались в урочистій обстановці 

і віддавали жінку-наречену під владу чоловіка. У першому випадку шлюб 

здійснювався в релігійній формі, в присутності жерців, супроводжувався з’їданням 

спеціально випечених пирогів і урочистою клятвою дружини слідувати скрізь за 

чоловіком: “Де ти, Гай, там знайдеш і мене”. Друга форма шлюбу полягала в купівлі 

нареченої (у манципаційній формі). 

 Але вже Закони ХІІ таблиць передбачають безформальну форму шлюбу – “сине 

ману”, тобто “без влади чоловіка”. При цій формі жінка мала свободу розлучення і 

могла забрати своє особисте майно, яке вона принесла в дім як посаг, а також майно, 

придбане нею під час шлюбу. 



 Специфічною особливістю шлюбу “сине ману” було те, що його слід було 

поновлювати щорічно. Для цього дружина в установлений день на три дні йшла з 

будинку чоловіка (до рідних, друзів) і тим самим переривала строк давності. Під час 

шлюбу чоловік міг розпоряджатись посагом дружини. 

 Розлучення було можливе для чоловіка при всіх формах шлюбу, для жінок –

тільки в шлюбі “сине ману”. 

Спадкове право. Вдова небіжчика в усіх випадках одержувала якусь частину 

майна як для себе, так і на утримання малолітніх дітей. 

 Спадкоємці могли і не ділити майно, а вести господарство спільно. 

Зобов’язальне право. Визначаючи зміст зобов’язання, римський юрист Павло 

(ІІІ ст. н.е.) писав: “Суть зобов’язання полягає в тому, щоб зв’язати другого перед 

нами, щоб він що-небудь дав, зробив чи надав”. 

 Будь-яке зобов’язання виникає, зі слів Гая, “або з договору, або з делікту”, що 

означає – нанесення шкоди. Невиконання договору в строк, вказаний у договорі, тягне 

за собою право на позов. 

   Для дійсності договорів необхідно:  

 а) згода сторін, які зобов’язуються, але згода не повинна досягатись шляхом 

насильства чи обману;  

 б) відповідність договору права (закону). 

     Стародавнім типом договору був договір словесний, вербальний (лат. 

“вербум” – слово). Для його дійсності вимагалось виголошення певних слів: “даю”, 

“зроблю”. 

Кримінальне право. Кримінально-правові постанови Законів ХІІ таблиць були 

дуже суворі. Смертною карою карався той, хто потравив або зібрав врожай з 

“обробленого плугом поля”. Про державні злочини Закони ХІІ таблиць говорять 

небагато: встановлюється неправомірність і караність нічних зібрань, підмова ворога 

до нападу на Рим, порушення постанов, що стосувались громадського порядку, 

хабарництва суддів. 

 Про навмисні вбивства не згадується взагалі. 

 

 

 



4. Перші писані римські закони - Закони ХІІ таблиць. Закони 

як джерела цивільного права. Рішення сенату. Постанови магістратів. 

Головним втіленням писаного права римська правова культура вважала закони - 

leges. 

Самим принциповим моментом у становленні римського законодавства стало 

видання в середині V ст. до н.е. Законів XII Таблиць - зведення, за словами римського 

історика Тита Лівія, навіть після кількох століть визнаного за "джерело всього 

публічного і приватного права".  

Закони були виставлені для обговорення народом (за звичаєм - на дерев'яних 

вибілених дошках), затверджені народними зборами і прийняті як найголовніше 

зведення права. 

Справжній і повний текст Законів XII Таблиць невідомий, у традиції римського 

права існує декілька переконливих спроб їхньої реконструкції і систематизації на 

підставі цитат з інших римських юридичних джерел класичної епохи. 

ДЖЕРЕЛА ПРАВА, ЇХ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

З явищ культурного життя цієї епохи особливе значення має розвиток римського 

права. Основним джерелом права залишалися закони Дванадцяти таблиць. Однак 

законодавство не обмежилося тільки рамками виданих XII Таблиць. 

Згодом склалися два підвиди римських законів: lex у власному змісті як 

постанова народних зборів, тобто всього римського народу, що має вищу юридичну 

чинність, і plebiscitum - указ і розпорядження плебейської частини римської громади 

набули сили не менше законів". 

Закон повинний був містити обов'язкові елементи:  

1) вступ, чи покажчик обставин видання; 

2) текст, що міг підрозділятися на головкоми і т.п.; 

3) sanctio, де ухвалювалися наслідки порушення закону і відповідальність 

порушників.  

Для його прийняття закон повинен був бути доведений до відома громадян - 

виставлений магістратом завчасно на спеціальному місці форуму. Прийматися закон 

міг тільки цілком, або так само цілком відкидатися, часткові зміни в законі, не внесені 

самим магістратом, римська практика не допускала. 



У більш пізніший час, коли реальна діяльність народних збор стала неможливою 

через кількісний ріст римських громадян, верховну санкцію на закон давав Сенат. 

Спеціальні визначення Сенату, рівнозначні закону, називалися senatusconsultum.  

Основна маса римських законів відома тільки по назвах і по загальному змісту в 

передачі іншими юридичними джерелами. 

З оформленням у державно-політичній культурі одноособової верховної влади, 

згодом монархічної, джерелом права стали і публікації монархів, імператорів 

Постанови мали кілька видів, істотних не тільки у формальному, але й у 

змістовному відношенні. 

Едикт, чи указ, (edictum) вважався актом, виданим государем як вищою 

посадовою особою; у ньому могли правовстановлюватися всі норми, віднесені до 

компетенції узагалі всіх магістратів держави - тобто як у сфері публічного, так і 

приватного права.  

Доручення, чи мандат, (mandatum) містили інструкції посадовим особам, як 

правило, у відношенні правозастосування. 

Рескрипт (rescriptum) був відповіддю імператора на правові запити приватних 

чи посадових осіб. 

Декрет (decretum) був судовим рішенням государя по конкретній справі, що 

мала за правилами аналогії поширювальне значення. Його зміст визначався судовими 

повноваженнями монарха як вищого судді держави. 

Також до джерел права підпадають кодифікації. Перші спроби кодификації 

відносяться ще до III століття (Грегоріан, Гермогеніан, Феодосій), але все-таки на 

першому місці за значенням і майстерністю проробленої роботи стоїть створення 

найбільшоїсистематизації права, кодификації всіх часів - зводу законів Юстиніан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Основні ознаки римського публічного і приватного права. 

За одним відомим виразом, римляни "тричі скоряли світ". Перший раз - 

легіонами, другий - християнством, третій раз - правом. 

Зведене в ранг "писаного розуму" (ratio scripta) римське право класичного 

періоду було широко сприйняте феодальними державами Західної Європи, воно і 

донині лежить в основі багатьох інститутів капіталістичного права. 

Розвитку римського права сприяли багато обставин. Позначився високий рівень 

товарних відносин, досягнутий Римом у періоди пізньої республіки і принципату. 

Не менше значення мав "всесвітній" характер самої імперії, що породив потребу 

"примирення" багатьох і різних правових систем, що історично виникли й існували в 

завойованих країнах, і насамперед у Греції, Єгипті, Сирії й ін. Римські юристи мали 

можливість скористатися результатами правового розвитку культурних національних 

частин імперії, особливо Афін. 

Римське право переступило за рамки своєї епохи, перетворилося в явище 

всесвітньо-історичного значення завдяки поділу римського права на публічне і 

приватне. 

Терміном "римське право" позначається право античного Рима, право Римської 

держави рабовласницької формації. Предметом вивчення "Римського цивільного 

права" є найважливіші інститути майнового права (а в зв'язку з ними також сімейного 

права). 

Терміном "цивільне право" у сучасних системах права позначають в основному 

ту область права, що регулює майнові відносини в даному суспільстві.  

У латинській мові слову "цивільний" відповідає слово civilis. Однак ius civile у 

римському праві по своєму змісту не відповідає сучасному терміну "цивільне право". 

Ius civile у римському праві має різне значення. Цим терміном позначається 

насамперед споконвічне національне давньоримське право, що поширює свою дію 

винятково на римських громадян квиритів; тому воно й іменується також 

квиритським правом. 

Предмет і метод правового регулювання, на яких ґрунтуються поділи системи 

права на галузі, визначаються глибинним поділом права на дві підсистеми: приватну 

і публічну, відомі ще з часів Давнього Рима. За відомою формулою римського юриста 



Ульпіана, публічне право є стосовним до становища держави, приватне - до користі 

окремих осіб. 

Публічне і приватне право - це, з одного боку, суперечливі, а з іншого - 

взаємозалежні грані права. Сьогодні правові системи багатьох цивілізованих країн 

грунтуються на принципі поділу права на приватне й публічне (ФРН, Франція, Італія, 

Іспанія та ін.). Світова юридична наука визнає поділ права на приватне й публічне 

певною мірою умовним, але необхідним. 
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