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Ігор Безклубий  

ШЛЯХОМ РЕЦЕПЦІЇ РИМСЬКОГО ПРАВА 

Для більшості юристів, відповідь на запитання, що таке є рецепція 

римського права, не видається складною. Проте, правознавці, які 
досліджують цей феномен, погодяться з тим, що він має чимало 

дискусійних аспектів. Здебільшого дослідники, які розробляють це 

питання  виходять на, так званий наслідковий рівень, коли звертають 
свою увагу, насамперед, на те, як римське право вплинуло на формування 

сучасних правових систем та національних систем права, галузей та 

інститутів права, окремих правових норм та норм закону тощо. І тут як 
правило, під світло ліхтаря дослідника, потрапляє запозичена з римського 

права, того чи іншого спрямування, тої чи іншої якості, тих чи інших 

кількісних характеристик юридична конструкція, що й піддається 
науковому аналізу. 

Найбільш цікавим є спроба поглянути на «рецепцію римського 

права», як на один з об’єктів юридичної науки. Такий погляд дає 
можливість розкрити рецепцію римського права більш глибоко, яскраво 

та багатогранно. Це пов’язано з тим, що науковець має розглядати не 

лише позитивний вплив на розвиток сучасного права та відслідковувати 
поетапність юридичних наслідків рецепції римського права, але й 

спробувати критично оцінити відповідне правове надбання актуальної 
юриспруденції.  

Відомі романісти Київського університету Св. Володимира 

наголошували на важливості історичного зв’язку між сучасним і 
римським правом, який забезпечувався активними впливовими 

процесами. Ця думка, на прикінці ХХ – початку ХХІ століття, була 

практично втілена провідними українськими вченими-цивілістами під 
керівництвом професора-романіста Опанаса Підопригори, які розробили 

законопроект Цивільного кодексу України. Серед сучасних науковців 

найбільш цілісно і методично вдало концепт рецепції римського права 
досліджує український професор Євген Харитонов.    

Багатий досвід і теоретична думка правознавців Стародавнього 

Риму надали поштовх у розвитку західної традиції права. Сучасний 
правовий супровід цивілізаційного розвитку суспільства містить у своїй 

основі принципи, інститути, конструкції римського права, які перевірені 

століттями правозастосовної практики. Нажаль, історія наводить 
приклади, коли використовуючи лише позитивістські юридичні 

механізми, процесам соціального, економічного, політичного 
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спрямування завдається потужного удару, що, у свою чергу, призводить 
до суттєвого гальмування розвитку суспільства та зламу певних 

гуманітарних конструкцій. Для того, щоб уникнути цих негативних 

наслідків, застосування юридичних норм має відбуватись у відповідності 
до правової культури та традиції природного права. Саме така ідея була 

започаткована принципами преторського права. Велич римського права – 

це відображення  культури, звичаїв, традицій багатьох племен і народів, 
що населяли архаїчну територію сучасної Європи та нащадки яких, мали 

б намагатись сьогодні зберегти ці людські цінності. Заслуга римських 

правознавців полягає у спробі узагальнити родові приписи щодо правил 
поведінки племен, що утворили Рим і законів народів і держав, що 

підпали під його юрисдикцію, з метою розробки власної правової 

системи, яка у свою чергу, сама стане предметом подальшої рецепції на 
теренах середньовічної, нової, новітньої та постновітньої історії Європи.   

На момент формування системи римського права захист вільних 

людей здійснювали приписи звичаєвого права родинних і племінних 
утворень. Але це люди, які були близькі один до одного по духу і по 

крові, тому для них канон – це їх канон, який би він не був жорсткий, чи 

милосердний. Ідея римського права полягала в тому, щоб забезпечити 
охорону і захист інтересів всіх вільних людей, які опинились під владою 

римської держави. Мешканці провінцій поступово набували однакових 
прав зі своїми завойовниками, та й раби могли сподіватись на щось 

більше, а ніж бути instrumentum vocale. Разом з тим правовий режим 

будувався за принципом Lex поп favet votis delicatorum
1
.  

М’яка, але зважена правова політика підкорила римську громаду. 

Автор однієї з найвідоміших книг з історії пізнього Риму англієць Едуард 

Гіббон писав: «не дивлячись на загальну для всіх людей схильність 
вихвалювати минуле та скаржитись на теперішній час, як мешканці 

провінцій, так й самі римляни живо відчували та відверто визнавали 

спокійне та квітуче положення імперії. Вони визнавали, що правильні 
принципи суспільного життя, законодавство, землеробство і науки, 

вперше опрацьовані мудрістю афінян, поширювались скрізь завдяки 

могутності Рима, під благотворним впливом якого найлютіші варвари 
об’єднані одним для всіх урядом і одної для всіх мовою. Вони 

стверджують, що разом з поширенням мистецтв став помітним чином 

примножуватись людський рід. Вони прославляють зростаюче 
процвітання міст, усміхнений вид полів, оброблений і прикрашений як 

                         
1 з лат. - Закон не схильний до бажань примхливих людей.  
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великий сад, і тривале свято миру, яким насолоджуються багато 
народів...

1
 Цей стан тривав рівно стільки, скільки римський сенат міг 

утримувати верховну владу, імператор – всю виконавчу владу та 

забезпечував централізоване управління імперією, а захист кордонів 
здійснювали лише корінні італійці. Коли ці чинники були втрачені, а 

саме: влада була узурпована імператором і в той же час провінції 

отримали своїх управителів, а дух національних легіонів був заміщений 
духом найманців з Македонії, Іспанії, Норіки, римляни цього ще не 

відчували, проте, падіння Великої імперії розпочалось. Право у цьому 

процесі теж відіграло свою певну роль, мабуть не найкращу.  
Історико-правова наука при дослідженні історії права окремих 

націй, на початку свого становлення, взявши за основу звичай та 

життєздатну практику його застосування, пішла шляхом історичного 
тлумачення позитивних норм. Професор Університету св. Володимира Л. 

Казанцев зазначав, що до теперішнього часу не було історії права, а була 

лише історія окремих, національних прав. Новий напрямок поставив собі 
за мету дослідити закони розвитку права взагалі. І хоча воно 

створювалося і розвивалося в історії окремого права, саме римського, але 

його справжня сфера є порівняльне вивчення правових понять всіх 
народів. Значення цього нового в науці права напрямку настільки ще не 

усвідомлено, що в університетському викладанні помічається в цьому 
відношенні деякі проблеми

2
. Тобто, наприкінці ХІХ століття у повітрі вже 

маячила примара універсалізму і глобалізму. Як сказали б римські 

юристи Lex necessitatis est lex temporis, i. e. instantis 
3
. Сьогодні, професор 

Казанцев мабуть був би вражений від того як доктрина та законодавство 

віддаляється від національного права і як швидко під прапором 

римського права відбуваються інтеграційні процеси.  
Загальноприйнятою є думка, що римське право продовжило своє 

життя після загибелі Римської держави у вигляді його рецепції в системи 

права інших країн. Проте, джерельне споглядання історичних етапів 
розвитку системи римського права, дає можливість висловити таку 

думку, що процес здійснення рецепції римського права був неминучим 

ще задовго до того, як римське право фактично та юридично почало 
впливати на юриспруденцію середньовіччя. Початок природної рецепції 

                         
1 Гиббон Э. История упадка и крушения Римской империи / Пер. с англ. В.Н. Неведомского. - М.: ОЛМА-ПРЕСС,  

2002. - с. 11-12.  
2 Доповідь, проголошена на урочистому акті в Університеті Св. Володимера 10-го січня 1893року// 

Університетські вісті. - 1893.- ғ2.-с.1-17. 
3 з лат. - Закон необхідності є Законом часу, тобто належить до теперішнього часу. 
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римського права збігається з початком успішної гуманітарної інтервенції 
та військової експансії римських легіонів у землі інших народів і держав. 

При цьому, якщо метою гуманітарної інтервенції було переведення 

іноземців у статус римських громадян, військової експансії – підкорення 
захоплених земель юрисдикції Риму, то мета рецепції у період розквіту 

Римської держави – це збагачення самого римського права. Через 

запозичення досвіду застосування національних правових джерел 
перегринів, що регулювали відносини у власних землях, збагачувалась 

джерельна база римського права і формувалась відповідна правова 

система. Тобто відбувалась рецепція звичаєвого права племен і народів, 
шляхом насичення джерельної основи системи римського права, яка 

тільки народжувалась. 

В підтвердження цієї думки варто навести слова італійського 
професора Дженнаро Франчозі. Категорії та інститути (наприклад, 

юридичний правочин) історично сформовані на підставі вже існуючих в 

римських історичних джерелах початкових форм або розрізнених 
елементів, які стали чіткими юридичними інститутами тільки у сучасній 

доктрині, по меншій мірі на рівні компетентної рефлексії
1
.   

Підґрунтям у класичному розумінні рецепції римського права є 
розвинута, впродовж багатьох століть система римського права, що 

пройшла огранку позитивною юридичною практикою, повномасштабною 
кодифікацією Юстиніана, сферою знань наукових шкіл глосаторів і 

постглосаторів Болонського університету, викладанням цивільного та 

канонічного права каноністів та формуванням європейського загального 
права коментаторами. Саме збірники пояснень коментаторів завершили 

період розвитку середньовічного права та стали поштовхом для 

формування сучасного права. Професор М.Х. Гарсіа Гаррідо зазначав, що 
при створенні нової юриспруденції, вже з практичними цілями, 

коментатори завершують роботу, почату глосаторами, із застосування 

принципів римського права відповідно вимогам своєї епохи. Ця традиція 
зорієнтована на користь, або на практику, зветься італійським методом 

(mos italicus), на противагу культурної, або гуманістичної тенденції 

французьких юристів, названої тому галльським методом (mos gallicus). 
Коментатори створили систематичну юридичну доктрину, перетворивши 

метод глоса торів за допомогою схоластичної діалектики та логіки у 

професійний інструмент юриста. При розробці юридичної системи їм 
вдалось побороти протиріччя між канонічним і римським правом, а також 

                         
1 Джонаро Франчози Институционный курс римского права. М. 2005. - с. 46. 
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між загальними та регіональними нормами. Римське право почали 
розглядати у якості загального права (ius commune) для земних справ, у 

той час як канонічне право служило правом у справах духовних. Місцеве 

законодавство діяло як спеціальні правові норми (iura propria), що 
підпорядковуються загальному праву і мають силу лише в межах своєї 

компетенції
1
. У добу Просвітництва у XVII-XVIII cт. процес рецепції 

римського права знайшов своє відображення в теорії природного права. 
Духовна роль людини, її поведінка, свобода та відповідальність 

віддаляють теологічні постулати середньовіччя та потребують 

формування нових принципів, понять, систематики права. Римське право 
сприймалось через словосполучення «ratio scripta» (писаний розум). Так, 

юристи були прихильниками казуїстичного методу, який мав місце в 

судовій практиці Риму і в свою чергу, впроваджувався в централізованій 
судовій системі Франції.  

Виникнення правової науки  і нового відношення до римського 

права як «існуючого» відбулось завдяки діяльності німецької юридичної 
школи та її засновника Фрідріха Карла Фон Савіньї. Він розглядав право, 

використовуючи два різних підходи: історичний та системний. У 

першому випадку право розглядається як природний спонтанний прояв 
духу народу, настільки ж аутентичний як мистецтво, мова і фольклор. 

Проте, народ і його дух (Volksgeist) виражають себе не прямо, а за 
допомогою освічених юристів, учених та судій. Як система право 

складається з сукупності принципів і понять, підпорядкованих науковому 

раціоналізму. Юридична догматика будувалась на підставі систематики 
за допомогою методів індукції та дедукції Застосування нової кантівської 

концепції науки та ідеї університету, призначеного для наукових 

досліджень, призвело до створення права професорів, яке відрізнялось від 
права юристів. Ця наука, що досягла значної технічної досконалості 

завдяки розробці таких загальних теорій, як концепції об’єктивного і 

суб’єктивного права, концепції юридичного правочину, за допомогою 
інтерпретації римських джерел сприяла розвитку європейської 

юриспруденції більше, ніж будь яка інша школа. Савіньї врахував 

зроблене глосаторами, проте, від них перейшов до гуманістів, оскільки 
вважав, що коментатори та їх послідовники у застосуванні метода usus 

modernus зруйнували його вишукані пропорції. Його критикували за те, 

що його система діючого римського права насправді не діяла в жодній 
епосі, а була складена з елементів різних епох. Серед них особливе 

                         
1 Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: Казусы, иски, институты. М.: 2005. - с. 123-124.  
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значення мали архаїчне та класичне право, штучно створені у вигляді 
загальних теорій

1
. Процитована думка іспанського професора лунає в 

унісон з позицією вихованця історичної школи, а потім її критиком, 

автора «Духа римського права», професора декількох німецьких 
університетів Рудольфа фон Ієрінга.  Проте, не всі вчені погоджуються з 

думкою щодо штучності системи права, запропонованої Савіньї, Пухтою 

та іншими. Професор Д. Грімм підкреслює, що після рецепції у Німеччині 
римське право получило назву загального права. Загальним його назвали 

тому, що воно довгий час панувало на всій території імперії. Разом з тим, 

панування не було виняткове: кожна територія окрім того управлялась 
своїми місцевими правами або статутами. Цим місцевим національним 

правам у випадку колізій надавалась перевага перед загальним правом 

римського походження. Іншими словами римське право мало лише 
субсидіарне значення, воно застосовувалось лише у тих випадках, коли у 

змісті місцевого права були прогалини
2
. Так чи інакше, історична школа 

припинила своє існування, та на зміну приходить соціологічна школа. 
Замість постулату «саморозвитку права», на якому наполягала історична 

школа, піднімається гасло «боротьба за право». Соціологічний напрямок 

у правознавстві, що вивчав мотиви і характер людської діяльності, очолив 
Ієрінг із своєю «соціальною механікою»   і «боротьбою за право».            

Право є безперервна робота і при цьому не тільки державної влади, 
але й всього народу. Все життя права, якщо окинути поглядом її в цілому, 

є невтомна боротьба і  робота цілої нації, що являє її діяльність у сфері 

економічної та духовної творчості
3
. У зазначеній роботі перетинаються 

мотиви критики учення відомих романістів Пухти та Савіньї з ідеями 

ефективної держави, що забезпечує права та інтереси людини. В 

контексті предмету нашого дослідження важливо звернути увагу на 
зовсім іншу роботу Ієрінга, яка була написана ним за 20 років до 

«Боротьби за право», а саме «Дух римського права» (1852 р.).  

Дивне явище! Мертве право, що пробуджується до нового життя, 
право чужою мовою, доступне лише вченим, яке наштовхується у житті 

на протидію та все ж таки відвойовує собі доступність і перемогу! Те що 

не вдалось у часи його дії, процвітання та сили — переродити права 
чужих народів, – те вдалось йому півтисячі років потому, воно мало було 

                         
1 Гарсиа Гарридо М.Х. Там само. - с.127-129. 
2 Гримм Д.Д. Лекціи по догме римскаго права. Пособіе для слушателей. Изданіе третье, исправленное и 

дополненное. Тип. Ю.Н. Эрлихъ. С.ПЕТЕРБУРГЪ. 1910. - с. 13-14. 
3 Иеринг Ф. Борьба за право. // в кн. ф. Иеринг Ф. Избраные труды. В 2 т. Т. І. - СПб.: Издательство Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2006. - с. 29. 
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спочатку померти для того щоб розгорнутись у всій своїй силі. Та в яких 
масштабах воно розгорнулось! Спочатку, не більше ніж юридична 

граматика у руках вчених, воно невдовзі піднімається на ступінь 

уложення, для того щоб в кінці кінців, після того як його зовнішній 
авторитет у нього був спростований і віднятий, проміняти його на 

неперевершено вищій авторитет – авторитет канону нашого юридичного 

мислення
1
. Образ реінкарнації права, Ієрінг запропонував з метою 

підсилення його значення та вплив на інші правові системи. Проте, дехто 

з сучасних практиків, а інколи і науковці залишають за собою думку, що 

римське право – мертве право і тому має розглядатись лише в 
історичному аспекті. Така думка є дійсно дивною, адже вплив римського 

права на окремі національні системи та на загальноєвропейське право є 

безсумнівною.  
Основою всіх цих нових законодавств є римське право, як 

матеріальне так й формальне; римське право, так само як і християнство, 

грецька та римська література і мистецтво, стало культурним елементом 
нового світу, вплив якого не обмежується тими інститутами, які ми 

запозичили з римського права. Наше юридичне мислення, наш метод, 

наша манера споглядання — отже, вся наша юридична освіта стала 
римською, якщо тільки вираз «римське» може бути застосовано до 

загальноістинного, відносно чого римляни мали лише ту заслугу, що 
довели його розвиток до досконалості.  

У ХІХ ст. Ієрінг, говорячи про значення римського права для 

нового світу, проголошує гасло: Шляхом римського права, але 
перевершивши його, геть від нього

2
. Сьогодні слід погодитись, що 

перевершити римське право не вдалось. Римське приватне право є не 

тільки основою юридичної освіти, але й підґрунтям для врегулювання 
економічної сфери Європи. Воно залишається тієї ланкою, що єднає 

народи Європи. Інституції ЄС все активніше використовують 

універсальні та оригінальні правові механізми, моделі і конструкції 
тисячолітньої давнини. Процеси гармонізації та інтеграції ґрунтуються на 

принципах правової доктрини та правозастосовної практики римських 

юристів. Як і раніше, актуальним залишається постулат: Nova constitutio 
futuris formam imponere debet, поп praeteritis

3
.  

 

                         
1 Иеринг Ф. Дух римского права. // в кн. ф. Иеринг Ф. Избраные труды. В 2 т. Т. ІІ. - СПб.: Издательство Р. 

Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. - с. 28. 
2 Иеринг Ф. Там само. - с. 37. 
3 з лат. - новий Закон за своєю дією має бути звернений в майбутнє, а не в минуле. 
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Євген Харитонов, 
Олена Харитонова 

ФЕНОМЕН РЕЦЕПЦІЇ РИМСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНІ 

ПРАВОВІ ЯВИЩА 

Феномен рецепції римського права під різним кутом зору 

розглядався у працях західноєвропейських філософів, істориків та 

правників. Зокрема, пов’язаних з цим проблем торкались Гуго Гроцій, 
Джамбатіста Віко, Шарль Монтескьє, Вольтер, Жан-Жак Руссо, К. Ф. 

Савіні, Р. фон Єринг, В. Моддерман, Т. Момзен та ін. Пізніше поняття і 

процеси рецепції римського права були предметом спеціальних наукових 
розвідок, де отримали належне освітлення.

1
 

Разом із тим, значною мірою поза увагою дослідників залишилися 

питання визначення місця цього феномену у системі суміжних правових 
явищ.  

Тому зупинимося на головних положеннях щодо розуміння 

сутності, чинників та обсягу рецепції римського права у Європі, а відтак 
розглянемо її співвідношення із суміжними правовими явищами. 

Слід згадати, що у процесі дискусій щодо придатності римського 

права для застосування у законотворчості та юридичному побуті, які 
точилися перед і протягом Великих європейських кодифікацій ХVІІІ-ХІХ 

ст., правознавцями було сформульовано низку принципово важливих 
положень щодо розуміння сутності феномену рецепції римського права. 

Розглядаючи право у його історичному розвитку, Савіньї та його 

учні зосереджували зусилля на вивченні римського права часів 
античності у викладі джерел, систематизованих Юстиніаном, 

припускаючи, що ця скарбниця нетлінних правових цінностей після 

належної обробки може застосовуватися безпосередньо як чинне право. 
Завдання правознавців полягає лише в упорядкуванні, обробці та 

удосконалюванні абстрактних понять.
2
  

Надмірне захоплення представниками історичної школи у 
Німеччині дослідженнями логічного боку ідеальної моделі права, оцінка 

права як плоду народного духу, готовність жертвувати заради 

гармонійності доктрини новими явищами, які не вписуються в цю 

                         
1 Муромцев С. Рецепция римского права на Западе. – М., 1886. – 159 с.; Моддерман В. Рецепция римского права / 

Пер. с нем. А.Каминка / под ред. Н. Л. Дювернуа.– СПб.: Тип. А. Ландау, 1888.– 119 с.; Бек В.А. Рецепция римского 

права в Западной Европе. Автореф.дис…канд.юрид.наук.–Львов: 1950. – 16 с.; Харитонов Є.О. Рецепція римського 

приватного права (теоретичні та історико–правові аспекти). – Одеса, 1997. – 286 с.; Харитонов Є.О., Харитонова О.І. 

Рецепції приватного права: парадигма прогресу. – Кіровоград: Центрально–Українське видавництво, 1999. – 144 с.; 

Томсинов В.А. Рецепция Римского права в Западной Европе // Древнее право. – М.: Спарк: 1998. – ғ 1 (3). – 169-175.  
2 Немецкая историческая школа права. – Челябинск: Социум, 2010. – 528 с. 
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гармонію, а також недооцінка ролі кодифікацій та законотворчого 
процесу,

1
 зумовили пошук нових підходів до вивчення чинників 

трансформації права взагалі і сутності впливу римського права на  

наступні правові системи, зокрема. 
Фундатор реалістичної (прагматичної) школи права Р. фон Єринг, 

послідовний опонент Савіньї, на підставі розуміння права як 

безпосереднього продукту життя, вважав, що всі великі зміни в 
суспільному житті тягнуть за собою зміни і у сфері права

2
. При цьому 

мають значення не тільки національні сили та потенціал кожного народу, 

але й його зіткнення з іншими, запозичення. Народ, що прагне 
національної замкнутості, тим самим прирікає себе на застій. Завдання 

сучасного юриста полягає не тільки в створенні, але й у руйнуванні, 

тобто, відкиданні непотрібного та застарілого. Відтак було визначено 
загальну методологію правотворчості: Durch das Römische Recht über aber 

das Römische Recht hinaus.
3
  

Зазначені концептуальні підходи стали підмурком дискусій при 
кодифікації німецького цивільного права. Концепція Цивільного кодексу 

(BGB) формувалася у змаганні «романістично-пандектного» і 

«германістичного» підходів. Після пом’якшення «романістичних» засад 
проект у 1896 р. був прийнятий Союзною радою та затверджений 

імператором. Він набрав чинності 1 січня 1900 р. Фактично його 
підготовка, обговорення і прийняття стали відображенням осмислення 

сутності рецепції римського права на рубежі століть. 

Зростання інтересу до римського права та його рецепції мало місце 
також  в Російській імперії при підготовці проекту Цивільного уложення. 

Хоча цей Проект так і не став Законом, однак і тут саме законопроектні 

роботи стали важливим чинником дослідження римського права та його у 
Росіі ХІХ –початку ХХ ст..

4
 

На початку ХХ ст. активність досліджень у цій галузі знижується: 

західне бачення сутності рецепції римського права у цілому сформоване, 
Предметом дослідження стають питання визначення місця римського 

права у культурі Європи, рецепції римського права в окремих країнах, в 

                         
1 Новгородцев П.И. Историческая школа юристов. - СПб: «Лань», 1999.  - С. 101-108. 
2 Иеринг Р. фон. Историческая школа юристов // Савиньи Ф.К. фон. Система современного римского права. Т.1. / 

пер. с нем. Г. Жигулина; Под ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря. – М.: Статут, 2011. – С. 73-101.  
3 Иеринг Р. фон. Дух римского права // Избранные труды. В 2 т. Т.ІІ. – СПб: Издательство Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2006. – С. 37-38. 
4 Летяев В.А. Рецепция римского права в России ХІХ – начала ХХ в. (историко–правовой аспект).– Автореф…. 

дис. докт. юрид. наук. – Саратов, 2001.– 44 с. 
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особливих умовах тощо.
1
 Визнається наявність кризи у цій галузі, що є 

поштовхом до пошуку нових напрямків досліджень.
2
  

 Інакше склалася ситуація у Східній Європі, де утворюється 

радянська держава, правова доктрина якої ґрунтується на марксистсько-
ленінському світогляді, котрий заперечує наступність соціалістичного 

права після «права експлуататорського суспільства». Відтак питання про 

рецепцію римського права не виникає, що зумовлює і зниження інтересу 
до останнього, так само, як і взагалі до дослідження надбань 

«досоціалістичних» систем права. Винятком була кандидатська 

дисертація В.А.Бека,  виконана, втім, у достатньо традиційному історико-
правовому ключі.

3
 Слід зазначити, що можливість історичних досліджень 

рецепції римського права стосовно Західної Європі ґрунтувалася на 

висловлюванні основоположників марксизму: «Як тільки промисловість і 
торгівля - спершу в Італії, а пізніше й у інших країнах - розвинули далі 

приватну власність, тієї ж миті було відновлене і знову набуло силу 

авторитета ретельно розроблене римське приватне право». 
4
 За умов такої 

чіткої вказівки щодо місця і часу рецепції римського права дискусії з 

цього приводу не виникало, і радянські  автори, аж до середини 80-х 

років ХХ ст. рецепцію римського права характеризують як явище,  котре 
стосовно до становища римського права у феодальній та буржуазній 

Європі являє собою поновлення дії, запозичення, відбір, переробку, 
засвоєння.

5
 Наприкінці 90 –х рр. рецепція римського права взагалі та 

римського приватного права, зокрема, з оновлених методологічних 

позицій
6
 визначається як відновлення дії (відбір, запозичення, переробка 

та засвоєння) того нормативного, ідейно-теоретичного змісту римського 

права, яке виявилось придатним для регулювання нових відносин більш 

високого ступеня суспільного розвитку.
7
.  

Аналізується сутність рецепції римського права, визнається вплив 

римського права на цивільне законодавство Росії на рубежі                

тисячоліть
8
. 

                         
1 Koschaker P. Europa und das römische Recht //Paul Koschaker 3. München, Berlin,  Beck, 1958. -378 р.  
2 Paul Koschaker  Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft Beck, 1938 - 86 р. 
3 Бек В.А. Рецепция римского права в Западной Европе. Автореф.дис…канд.юрид.наук.–Львов: 1950. – 16 с.  
4 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Соч. Т. 3.- С. 63. Цікаво зазначити, що у виданні  цієї праці 1935 

року./С. 53 / при перекладі вжито термін «рециповане», а не «відновлене», як пізніше. Очевидно, ідеологи дійшли 

висновку, що з часом поняття рецепції взагалі віджило, як буржуазне.  
5 Косарев А.И. Римское  право.– М.: Юрид.лит., 1986.  – С. 110.  
6 Харитонов Є.О. Рецепція римського приватного права як підґрунтя сучасної цивілістики //Вісник Академії 

правових наук України. – 1998.– ғ 2. – С. 104–111. 
7 Косарев А.И. Римское  частное право. – М.: Закон  и право: ЮНИТИ, 1998. - С.206 . 
8 Суханов Е.А., Кофанов Л.Л. Влияние римского права на новый гражданский кодекс Российской Федерации // 

Древнее право.- М., 1999. ғ1. С. 7-20. 

http://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+Koschaker%22
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В Україні на підґрунті послідовних скоординованих досліджень у 
цій галузі  формується вітчизняна наукова школа, результатами зусиль 

якої створюється вітчизняна концепція рецепції римського приватного 

права 
1
.  

Головні положення зазначеної концепції виглядають наступним 

чином. 

Рецепції римського права належать до найбільш помітних явищ у 
розвитку європейських цивілізацій протягом останніх півтора тисячоліть. 

Відбуваючись у різних формах, на тлі дії різноманітних геополітичних, 

економічних, соціальних, духовних чинників, вони разом із тим 
відображають загальну тенденцію циклічного розвитку культур, котра 

полягає у формуванні так званих «загальнолюдських цінностей». 

Рецепція римського права мала місце не лише у Середньовічній 
Західній Європі, але неодноразово повторювалась у контексті загальних 

відроджень античних цивілізацій як на Заході, так і на Сході Європи. При 

цьому відповідно до особливостей цих локальних цивілізацій вона 
набувала специфічних рис, що дало підстави для розрізнення 

Візантійського та Західного типів рецепції римського права. Для кожної з 

рецепцій характерне переважання певного методологічного підґрунтя, 
форм, кінцевого результату. 

У залежності від особливостей розвитку локальної цивілізації, 
країни чи групи країн рецепція може мати різне зовнішнє вираження. 

Вона можлива у формі вивчення та засвоєння юристами, котрі 

застосовують право, або потенційними законодавцями головних засад 
римського права. При цьому спеціальні (кодифікаційні) акти можуть не 

прийматись, але дух, ідеї реципованої системи права глибоко проникають 

у сприймаючу правову систему. Можна виокремити такі форми рецепції 
римського права як вивчення в навчальних закладах у якості юридичної 

загальноосвітньої дисципліни з метою формування світогляду майбутніх 

правників; вивчення римського права, як надбання культури; 
дослідження, аналіз та коментування юридичних джерел; безпосереднє 

застосування норм та положень норм раніше чинного права;  

використання норм позитивного права як взірця при створенні законів 
(особливо при кодифікаціях); використання методики створення 

нормативних актів або їхнього застосування; сприйняття та використання 

                         
1 Харитонов Є. О. Рецепція римського приватного права (теоретичні та історико–правові аспекти). Дис... докт. 

.юрид.наук – Одеса: 1997. – 473 с.; Гринько С.Д. Деліктні зобов’язання римського приватного права : поняття, 

система, рецепція : монографія / С.Д. Гринько ; за наук. ред. Є.О. Харитонова. Ғ Хмельницький : Хмельницький 

університет управління та права, 2012. – 724 с. 
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головних засад, ідей та категорій, накопичених попередніми системами 
права. Реально рецепція майже ніколи не відбувається в якійсь одній 

формі. Найчастіше має місце сполучення кількох форм з переважанням 

якоїсь з них. 
До цього слід додати, що рецепція права може бути різних видів. 

Вона не обов'язково є прямим, безпосереднім контактом у часі. Ідеї права, 

окремі його положення, рішення досить часто реципуються 
опосередковано, наприклад, шляхом запозичення ідей з правової системи 

країни, де рецепція вже відбулася раніше («вторинна» або «похідна» 

рецепція). Прикладом може бути запозичення багатьма країнами 
положень Кодексу Наполеона або Німецького цивільного кодексу. 

Рецепція може бути не лише явною, але й латентною. Це відбувається, 

наприклад, у тих випадках, коли запозичення певних ідей, або якихось 
засад, принципових рішень тощо зроблено у процесі правотворення 

фактично на підґрунті вже відомої раніше системи права, але з 

виголошенням принципово іншого підходу. З таким видом рецепції 
зустрічаємось, наприклад, коли йдеться про правотворчість у країнах, де 

панувала соціалістична концепція права, або у країнах, де офіційно 

заперечується існування «загальнолюдських» цінностей.. В такому 
випадку запозичення все ж таки відбувається, але офіційно 

виголошується відмова від «застарілих» принципів. Так, в українській 
цивілістиці, в цілому, переважають позитивні оцінки явища рецепції 

римського права.  Натомість, ставлення до рецепції римського права у 

сучасному російському правознавстві є неоднозначним. Поряд із 
визнанням впливу римського права на законодавство Російської імперії 

ХІХ – початку ХХ ст.
1
 та констатацією подібності правових норм, 

інститутів римського та сучасного російського цивільному праві
2
 (що 

відзначають і безсторонні дослідники
3
), мають місце й критичні, навіть 

упереджені, оцінки можливості цього явища,
4
 надання йому (втім, як 

рецепції права взагалі) значення результату негативного ідеологічного 
впливу.

5
 Тому тут часом має місце латентна рецепція римського права.  

                         
1 Летяев В.А. Рецепция римского права в России ХІХ – начала ХХ в. (историко–правовой аспект).– Автореф…. 

дис. докт. юрид. наук. – Саратов, 2001.– 44 с. 
2 Яковлев В.Н. Древнеримское и современное  гражданское право России. Рецепция права: Учеб. пособие, 2-е изд., 

перераб. и доп. / УдГУ, Ижевск, 2004. Ч.1. – 502 с.; Яковлев В.Н. Древнеримское и современное  гражданское право 

России. Рецепция права: Учеб. пособие, 2-е изд., перераб. и доп. / УдГУ, Ижевск, 2005. Ч.2. – 496 с. 
3 Авенариус М. Римское право в России. Пер. с немецкого Д.Ю. Полдников. – М.: Аcademia, 2008. – 100 с  
4 Новицкая Т.Е. К вопросу о так называемой рецепции римского права в России // Вестник Моск.ун–та. Серия 11. 

Право. – 2000. – ғ 3. – С. 121 – 134.  
5 Ткаченко С.В. Рецепция права: идеологический компонент: монография. – Самара: СамГАПС, 2006. – 193 с. 
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Але, попри наявність ґрунтовних наукових розвідок рецепції 
римського права (особливо, приватного), очевидно, що з точки зору теорії 

права обмеження дослідження впливу лише однієї правової системи 

(навіть, такої досконалої, як римське право) на більш пізні – є 
недостатнім.  

Тут варто згадати, що у зв’язку з поширенням явища рецепції 

римського права в юриспруденції вкоренилася думка про безумовне 
переважання його над усіма іншими правовими системами тієї доби, про 

унікальність явища формування римського приватного права, яке з часом  

стало підґрунтям практично усіх європейських систем права. (Хоча при 
цьому не заперечується факт запозичення правових рішень іноземного 

права, що привело врешті решт до  створення за допомогою  преторів jus 

gentium, котре стало з часом складовою римського приватного права). Як 
правило, критично сприймається зафіксоване у Дигестах Юстиніана 

(1.2.2.4.) свідчення римських джерел про похідний характер першої 

кодифікації у Римі – Законів ХІІ таблиць: багато хто вважає, що тут 
йдеться лише про наслідування «моди на грецьке» та про підкріплення 

власних законів авторитетом еллінського права.
1
 І хоча дехто не 

сумнівається, що децемвіри направили комісію з трьох душ до Греції для 
вивчення законів Солона,

2
 але у більшості романісти не враховують 

«грецький слід», констатуючи, що децемвіри просто «розробили» Закони 
ХІІ таблиць.  

На нашу думку, оцінюючи генезис римського права, варто згадати 

слушне зауваження С. Л. Утченка про помилковість як  приниження 
самобутності  римської культури, так і недооцінки процесу проникнення 

до останньої елліністичних впливів. При цьому слід звернути  увагу на 

хибність зображення цих впливів як «суто грецьких», оскільки саме при 
посередництві Греції до Риму проникає культура Сходу.

3
 

Врахування особливостей розвитку локальних протоантичних 

цивілізацій та їхньої взаємодії з античними культурами дає підстави 
стверджувати, що разом з реципуванням  деяких світоглядних, етичних  

надбань Сходу у добу Античності відбувається і рецепція права, 

посередником у якій виступає Греція.  На нашу думку, це аніскільки не 
применшує значення досягнень юриспруденції Стародавнього Риму, 

однак дає можливість  справедливо оцінити тенденції розвитку  

правничих систем Європи. 
                         

1 Покровский И. А. История Римского права. - СПБ., 1998. – С.121 . 
2 Пухан И., Поленак- Акимовская М. Римское право. - М.,1999. – С.21 – 22 . 
3 Утченко С. Л.  Древний Рим. М., 1969. –С. 218 
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Відомо, що уявлення римського суспільства про справедливість, 
добро та зло, порядність та зловживання тощо були сформовані під 

впливом етичних положень давньогрецької філософії. За відомим 

виразом римського поета Горація, греки, взяті  у полон, самі полонили 
переможців. Це сталося тому, що елліністична філософська думка 

виробила вчення, синтезувала погляди, котрі відповідали не тільки 

загальним тенденціям розвитку античної цивілізації, але якнайкраще ві-
дображали устремління Риму, його сутність на той час. Важливим було 

те, що стоїки прийшли до космополітизму. Саме у такій якості стоїцизм 

перейшов у римську філософію.
1
  За його допомогою  підводилась 

філософська база під римський ідеал доброго громадянина - vir bonus,  а 

космополітизм стоїків трансформувався у звичну для римлян версію про 

доцільність та необхідність існування їхньої держави як світової.
2
 

Популярним у Римі було також епікурейство з його доступним вченням 

про те, що для щастя необхідно бути лише чесним та справедливим, а на 

цьому підґрунті можна насолоджуватись життям та піклуватись про 
власну вигоду. Суспільства виникають за ініціативою людей, котрі 

намагаються забезпечити таким чином самозахист, взаємопоміч, обмін 

знаннями та послугами. Ґрунтуватись суспільство має на додержанні 
усіма його членами угоди про те, щоб не завдавати одне одному шкоди та 

допомагати слабшим . (Лукрецій Кар. Про природу речей. V, ІОІ5-І027). 
Оцінюючи засади римської філософії права з позицій 

співвідношення їх з тими принципами, що були сформульовані набагато 

раніше в етиці еллінізму, а ще раніше – в цивілізаціях Близького Сходу, 
можемо зробити цілком обґрунтований висновок щодо рецепції останніх 

у праві Риму, що відбувалося у контексті загального Відродження 

грецької культури. Вони були розвинені й модернізовані стосовно потреб 
Римської (Пізньої античної) цивілізації, адаптовані до  моральності, 

потреб, ментальності римлян. Під впливом стоїчної філософії римські 

правники розробляють вчення про jиs nаturalе, погляди епікурейців 
знайшли відображення у визнанні індивідуалізму та суверенітету особи, 

як підстави для становлення права приватної власності та деяких інших 

інститутів позитивного права. 
Характерні риси права Стародавнього Риму разом із генезисом  

його філософії свідчать, що у процесі Грецького Відродження, яке мало 

місце на рубежі тисячоліть, відбулася й рецепція права, у ході якої Греція 

                         
1 Асмус Б. Ф. Античная философия. - М., 1976. – С. 454 . 
2 Утченко С. Л. Политические учения Древнего Рима. III – I  вв. до н. э.- М., 1977. – С.89- 92. 
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виступала не лише як реципієнт, але як ланка, що опосередковувала 
рецепцію близькосхідного права. Рецепція права відбувалась у різних 

формах, поміж яких провідну роль відігравало сприйняття філософського 

підґрунтя, ідей природності прав приватної особи. Разом із тим, мало 
місце й запозичення деяких принципових правничих рішень, 

впровадження окремих інститутів, категорій, понять грецького права 

тощо. 
Отже, як на наш погляд, у зв’язку з дослідженням феномену 

рецепції римського права постають дві  проблеми: 1 – «розширення» 

самого поняття рецепції з виходом за межі рецепції лише і власне 
римського права; 2) встановлення інших, поряд з рецепцією, форм 

взаємодії (впливу) правових систем. 

Почати розгляд цих питань доцільно з аналізу явища рецепції як 
поширеного випадку впливу однієї правової системи на інші. Тим більше, 

що тут маємо достатньо надійний теоретичний підмурок у вигляді 

згадуваних висновків дослідників рецепції римського права. Крім того, 
врахуємо появу на пострадянському просторі, де йде активне оновлене 

осмислення цього поняття, в останнє десятиліття низки спеціальних 

досліджень поняття та сутності рецепції права, як форми взаємодії 
правових систем.

1
 Так, З.П. Мельник, оцінюючи рецепцію права, як засіб 

вдосконалення правової системи, вважає, що це однобічний, 
добровільний процес запозичення, сприйняття і подальшого 

пристосування до умов певної країни більш розвинутого права, 

створеного в інший момент часу або в іншій державі, з метою 
вдосконалення та поліпшення дії власної правової системи. Це складне 

явище, що містить у собі процеси наступності, сприйняття, 

повторюваності й запозичення правових форм з інших правових систем в 
силу їх історичної та культурної однорідності. Тому рецепцію важливо 

сприймати як закономірний процес перенесення, засвоєння, збереження 

та використання правовими системами нових елементів.
2
 Виходячи з 

того, що рецепція права є формою взаємодії національних правових 

систем, Г. М. Азнагулова характеризує її як процес сприйняття і 

пристосування до умов якоїсь країни права, виробленого в іншій державі 
або у попередню історичну епоху, зазначаючи при цьому що рецепція 

римського права була першою в історії людства формою взаємодії 

                         
1 Азнагулова Г.М. Рецепция права как форма взаимодействия национальных правовых систем.: Автореф. дис. 

..канд., Уфа, 2003.; Мельник З. П. Рецепція права як засіб вдосконалення правової системи (теоретико-правовий 

аспект). : Автореф. дис... канд… наук: 12.00.01 – К., 2009.- 20 с. 
2 Мельник З. П.Вказ. твір .- С.6, 10. 
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національних правових систем.
1
 С. В. Ткаченко наполягає на необхідності 

врахування ідеологічного чинника, зазначаючи, що рецепцію права слід 

розглядати не тільки як запозичення правових інститутів, а як 

запозичення і впровадження ідей, правових інститутів, норм, термінології 
іноземного права в силу ідеології реципієнта і (або) донора.

2
 

 Щоб не перевантажувати статтю посиланнями, припинимо огляд і 

звернемо увагу на головний недолік згаданих та подібних їм підходів – 
прагнення максимально розширити поняття рецепції права взагалі. 

 У зв’язку з цим варто зазначити, що рецепцію права досить часто 

розглядають у широкому та вузькому значенні стосовно різних галузей 
правознавства: теорії права, компаративістики, історії  

держава та права, романістики, міжнародного права тощо
3
. Однак 

розширення цього поняття здається невиправданим, оскільки це 
пов’язане з порушенням правила «лезо Окама». На нашу думку, 

враховуючи коріння терміну «рецепція», виправданим є вживати його 

саме стосовно випадків «відродження» елементів минулих правових 
систем у процесі історичного розвитку людства. У такому випадку має 

йтися не про «взаємодію (тут і далі підкреслено нами – Є. та О. 

Харитонови) правових систем», а про «наступність права - вплив однієї 
системи на іншу», що, втім, не применшує значення цього явища для 

розвитку сучасних правових систем тощо. 
Щоб відповісти на питання, які у зв’язку з цим постають, слід 

торкнутися сутності права, чинників та алгоритму його розвитку 

(трансформацій), використовуючи при цьому так званий, 
«цивілізаційний» підхід, суть якого у визнанні вирішальної ролі розвитку 

цивілізацій (світових та локальних). Світові цивілізації - це етап у історії 

людства, який характеризується певним рівнем потреб, здібностей, знань, 
навичок та інтересів людини, технологічним та екологічним способом 

виробництва, устроєм політичних та суспільних відносин, рівнем 

розвитку духовного репродукування (відтворення). Зміна світових 
цивілізацій відображає поступальний рух історичного процесу, 

саморозвиток людства. Локальні цивілізації виражають культурно-

історичні, етичні, етнічні, релігійні, економіко-географічні особливості 
окремої країни, групи країн, етносів, які пов'язані спільною долею, 

                         
1 Азнагулова Г.М. Вказ.твір. // http://www.dissercat.com/content/retseptsiya-prava-kak-forma-vzaimodeistviya-

natsionalnykh-pravovykh-sistem.  
2 Ткаченко С.В. Правовые реформы в России: проблемы рецепции Западного права. - Самара, 2007.// 

http://www.allpravo.ru/library/doc108p0/instrum6743/item6766.html 
3 Юридическая  энциклопедия: Под ред М.Ю.Тихомирова.-М., 1999.-С. 392.; Большой юридический словарь. / Под 

ред А.Я.Сухарева, В.Д.Зорькина, В.Е. Крутских .- М. 1999.-С.597. 

file:///D:/Навчання/Катюша/Юрфак%202010-2015%20н.р/Про%20Українське%20право%209/Готовий%20збірник/Ткаченко%20С.В.%20Правовые%20реформы%20в%20России:%20проблемы%20рецепции%20Западного%20права.%20-%20Самара,%202007
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відображають і віддзеркалюють ритм загально-історичного прогресу, то 
опиняючись у його епіцентрі, то віддаляючись від нього. Кожна локальна 

цивілізація має свій почерк, свій ритм, більш або менш синхронізований з 

ритмом світових цивілізацій.
1
  

Цивілізації динамічні утворення еволюційного типу. Точки зору 

щодо характеру їх розвитку можна, з деякою мірою умовності, об'єднати 

у дві групи: І) лінійного розвитку, 2) циклічного розвитку. 
Перша з них розглядає історію людства (цивілізацій) як 

поступальний рух від минулого через теперішнє в майбутнє. Попри 

спроби довести конструктивність такого підходу,
2
 він не дозволяє дати 

відповідь на питання про чинники подібності стадій розвитку людства, 

чинники повторюваності «відроджень», їхній характер та взаємозв'язок, а 

відтак до звернення до надбань попередніх цивілізацій у галузі культури, 
мистецтва, права тощо.  

Тому більш конструктивною видається концепція циклічного 

розвитку цивілізацій, яка ґрунтується на припущенні про повторюваність 
схожих фаз розвитку його культури. Відлуння її відчувається ще у 

піфагорійському вченні про метапсихос, стоїчному вченні про періодичне 

руйнування світу вогнем та ін. Однак найбільшої популярності циклічна 
теорія історичного розвитку досягла після дослідження Освальда 

Шпенглера, де було сформульовано ідеї повторюваності культурно-
історичних типів, споріднених за структурою, та поліциклічності 

історичного процесу. (Втім, сам Шпенглер віддавав пальму першості Ф. 

Ніцше, зазначаючи, що той завжди говорив про переоцінку і філософію 
майбутнього

3
). Пізніше А. Дж. Тойнбі обґрунтував припущення про 

визначальну роль для історичних розвідок категорій простору-часу та 

розгляд історичного процесу як викликів історії та відповідей людства, 
що забезпечує прорив у майбутнє. Цивілізації проходять стадії 

зародження, розвитку, занепаду, розпаду. Саме при розпаді цивілізацій 

зростають і стають визначальними їхні контакти у просторі та у часі. 
4
 

Викладені положення набувають методологічного значення для 

оцінки наступності правових систем, якщо враховувати місце права у 

структурі цивілізації, де воно виступає не лише як елемент соціально-
політичного устрою,

5
 але й як носій вищих принципів, цінностей 

                         
1  Яковец Ю. История цивилизаций.-  М., 1995. С.53 – 54 . 
2 Ясперс К. Смысл и назначение истории.-  М., 1991. – С. 32 
3 Шпенглер О. Закат Европы: Очерки  морфологии   мировой  истории.  - Мн., 1998- С.  555. 
4  Тойнбі А. Дж. Дослідження історії. У 2-х  т. - Т.1 . - К., 1998. – С. 59 та наст. 
5 Яковец Ю. История цивилизаций.-  М., 1995. С.53 – 54 . –С.60 – 69. 
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цивілізації. Право не лише належить до елементів соціально-політичного 
устрою, але є також елементом суспільної свідомості, складовою 

духовного світу людини та її світогляду. Право виникає у невід’ємному 

зв’язку з релігією; потім набирає усе більшої соціально-політичної ваги, а 
відтак вимагає філософського та фахового правничого осмислення і 

обґрунтування; і нарешті – стає елементом суспільної та індивідуальної 

свідомості у контексті розвитку відповідної цивілізації. А оскільки 
процес цей є повторюваним, як повторювані цикли цивілізацій, то й 

відбуваються рецепції права. 

Отже, ключовим моментом характеристики рецепції права є 
розуміння її як частини загального процесу відроджень-контактів між 

живою цивілізацією та цивілізацією, що пішла в минуле. Об’єктивно вона 

не може не бути повторюваним явищем, що зумовлено циклічним 
характером розвитку цивілізацій, повторюванням відроджень-занепадів. 

Оскільки відродження надбань однієї культури іншою цивілізацією не 

унікальна подія, а історичний процес, що повторюється, то й рецепція 
права є явищем повторюваним. 

З урахуванням викладеного, рецепція права може бути визначена 

як його відродження, сприйняття духу, ідей і головних засад та основних 
положень права попередніх цивілізацій наступними цивілізаціями на 

певному етапі їх розвитку у контексті загального процесу циклічних 
відроджень При цьому йдеться не про просте запозичення тексту 

правових норм, інститутів тощо, а про сприйняття основних категорій, 

засад, концепцій. 
Оскільки історія людства є зміною світових та локальних 

цивілізацій, що розвиваються в цілому по висхідній спіралі, на кожному 

«цивілізаційному витку» відбувається рецепція вищих досягнень 
попередніх цивілізацій. Внаслідок того, що локальні цивілізації 

виникають, зростають і гинуть у властивих кожній ритмах, відродження 

відбуваються неодночасно – відповідно до ритму відповідної цивілізації. 
Тому в якійсь країні рецепція права може бути пізніше або раніше, ніж в 

інших, але це не означає, що ця спільнота залишається поза межами 

вказаного процесу. 
Рецепцію права слід відрізняти від його реставрації. Рецепція має 

метою (і є кінцевим результатом) створення на існуючій базі чогось 

нового у сфері культури, права тощо. Навіть, якщо вона відбувається у 
формі прямого запозичення правових норм, то маємо нову якість, дещо 

нове, що виникає на новому витку спіралі суспільного розвитку. 
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Натомість, реставрації переслідує мету відновлення чогось у 
первісному вигляді, без змін та доповнень, або без таких доповнень, що 

могли б змінити первісний стан вихідного матеріалу. У певному сенсі 

реставрація є антитезою рецепції права. Зокрема, спроби реставрації 
права мали місце у Візантії стосовно законодавства Юстиніана, яке було 

істотно змінене у 741 р. Еклогою Лева ІІІ, котра разюче відрізнялась від 

духу і засад римського права. На рубежі ІХ-Х ст. було створене нове 
зібрання законів - Базиліки, що містило у собі у скороченому вигляді усі 

частини «Зібрання» Юстиніана. Будучи по суті парафразом Дигест, 

з'єднаним з коментарями до Кодексу Юстиніана,
1
 Базиліки являли собою 

реставрацію римського права,
2
 а не його рецепцію. На користь такого 

висновку свідчить та обставина, що метою упорядників було саме 

відновлення первісного змісту текстів норм права (хоча і з деякою їх 
модернізацією). Якщо, скажімо, Юстиніан у своїй діяльності намагався 

провести евокацію (викликати привид) Римської імперії, то його 

наступники вже не марили Римом (використовуючи його хіба що як 
ідеологічну Fata Morganа,- образ історичної прабатьківщини), 

переймаючись, передусім, реставрацією цінностей, що вважались вже 

власне візантійськими, такими, що належать цій культурі. Таким чином, 
якщо законодавчі потуги Юстиніана І були спробою рецепції у 

Східноєвропейській цивілізації (Візантії) римського права, то його 
наступники прагнули реципувати надбання не лише римської, але й 

східних правових систем. У свою чергу «наступники наступників» 

прагнули реставрувати «законодавство Юстиніана».  
Відзначаючи роль рецепції римського права у вдосконаленні 

правових систем, забезпеченні за її допомогою наступності права, разом 

із тим, маємо враховувати, що вона забезпечує зв’язок між правовими 
системами лише «по вертикалі» (і лише деякою мірою «по горизонталі» 

при похідних рецепціях).  

Отже постає питання про правові явища (засоби), за допомогою 
яких власне відбувається взаємодія правових систем. 

Однією з категорій, яка найперше привертає тут увагу, є «правова 

акультурація». Щодо її визначення існують різні точки зору. Поширеним 
є розуміння її як досить складного процесу. При цьому акультурація 

визначається як процес запозичення і саме запозичення як результат - 

запозичений об’єкт. Іншими словами акультурація є процесом 

                         
1 Липшиц Е. Э. Законодательство и юрипруденция в Византии в IХ – XI вв. -Л., 1981. – С. 63 – 79 
2 Тойнбі А. Дж. Вказ. твір.- С.726 – 727 
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запозичення, вираженим  у засвоєнні інновації групою (індивідом, 
народом), яка запозичає, та адаптації до неї. 

1
 Іноді акультурація 

розглядається як елемент соціального управління, який найбільш впливає 

на суспільне життя у галузі законотворчості і правозастосування
2
. 

Досить цікавим здається визначення правової (юридичної) 

акультурації як відносно самостійного процесу тривалої взаємодії 

правових систем, що припускає використання (у залежності від 
культурно-історичних умов) різних за природою і ступенем впливу 

методів, необхідним результатом котрого є зміна первісної правової 

культури (або окремих ї елементів) одного або обох суспільств, що 
увійшли в контакт

3
. Широко розуміючи правову акультурацію, автор 

виокремлює такі її форми, як запозичення і рецепція права
4
.  

Правову акультурацію визначають також як процес взаємного 
впливу правових систем, з виокремленням при цьому «правового 

запозичення» як різновиду правової акультурації, що припускає передачу 

і збереження юридичних елементів без жодних змін
5
. Цікавим  у цій 

позиції є визначення співвідношення понять «акультурація» та 

«рецепція»: універсальним варіантом акультурації визнається рецепція, 

яка є виключно добровільним, а не силоміць впроваджуваним 
сприйняттям чужої правової культури. У якості її родової ознаки 

називають односторонній характер запозичення, що здійснюється  
виключно з ініціативи реципієнта. Розрізняють також два типи рецепції: 

1) реципування по горизонталі - сприйняття правових інститутів в рамках 

одночасно існуючих ПСО; 2) запозичення по вертикалі, при зміні 
суспільно-економічної формації, що припускає широке сприйняття 

різноманітних юридичних явищ 
6
. 

Разом із тим, у цій позиції, як на нашу думку, допущене 
змішування понять. Оскільки рецепція, як зазначалося вище, є 

сприйняттям наступними правовими системами елементів тих систем, що 

відійшли в минуле, реципування «по горизонталі» є неможливе за 
визначенням. Натомість, може йтися про, скажімо, запозичення однієї 

                         
1 Юридическая аккультурация и управление профессиональной юридической деятельностью. – Режим доступа : 

http://advocatkuzmin.ru/articles/107-article25. 
2 Кузьмин И.А. Юридическая аккультурация в системе социального управления.  – Дис…канд..социолог.наук. 

Специальность 22.00.08 - Социология управления. – М., 2002.  
3 Абрамов А.Е. Правовая акультурація (на примере Испании в период Римской Республики).- 

Автореф…дис…к.ю.н. – Специальность 12.00.01. – Владимир,2005. – С. 7-8. 
4 Абрамов А.Е. Вказ.твір. – С. 14. 
5 Софронова С.А. Правовое наследие и аккультурация в условиях правового прогресса общества. Автореферат 

дисс. к.ю.н. Н. Новгород, 2000. - С. 23. 
6 Софронова С.А. Вказ.твір.. - С. 27.  
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правової системи у іншої.  
Оцінюючи перспективи використання категорії акультурації для 

формування теорії взаємодії (впливу) правових систем, можна 

припустити, що найбільш придатним для цього є розуміння правової 
акультурації як універсального поняття, що характеризує його як 

щеплення однієї правової системи до іншої
1
. Деякі автори, визначаючи 

правову акультурацію як будь-яке перенесення юридичних форм в інше 
правове середовище, розрізняють такі форми останньої, як юридична 

експансія (проводиться насильно) і рецепція (добровільне сприйняття 

елементів іншої правової системи). При цьому юридична експансія 
пов’язується з правовими трансплантаціями 

2
. У зв’язку з цим варто 

зазначити, що поняття «правові (юридичні) трансплантації», яке досить 

давно введено у науковий обіг
3
, зазвичай використовується для 

позначення будь-яких запозичень з інших правових систем (хоча іноді 

вживається у значенні «один з видів рецепції»
4
). Іншими словами, вони 

виглядають іноді фактично тотожними поняттю «правова акультурація», 
іноді рівнозначними поняттю «рецепція»

5
.  

На наш погляд, здається виправданим використовувати в якості 

найбільш широкого універсального терміно-поняття позначення «правова 
акультурація», під яким мати на увазі будь-яке запозичення елементів 

одних правових систем в інші. Можливе також позначення «правові 
(юридичні) трансплантації» (хоча останнє у вітчизняній традиції має 

дещо природничо-технічне забарвлення). 

Терміно-поняття «рецепція права» достатньо точно характеризує 
запозичення елементів правових систем минувшини більш пізніми 

системами.  

Що стосується запозичень одна у одної правовими системами, які 
співіснують у часі (запозичення «по горизонталі»), то, можливо, цей вид 

акультурації доцільно іменувати «взаємодією (взаємовпливом) правових 

систем».  
 

                         
1 Карбонье Ж. Юридическая социология. - М.,  1986. – С. 199. 
2 Тверякова, Е. А. Юридическая экспансия  12.00.01. Нижний Новгород, 2002; Правовая аккультурация как предмет 

исследования компаративистов и теоретиков права. – Режим доступа : http://estnauki.ru/lekcii-po-pravu/71-teorija-

gosudarstva/8963-pravovaja-akkulturacija-kak-predmet-issledovanija-komparativistov-i-teoretikov-prava.html.  
3 Watson A. Legal Transplants: An Approach to Comparative Law. Edinburgh: Scottish Academic Press, 1974. 106 p.; 

Watson A. Evolution of Western Private Law (Expanded Edition). Baltimore, London: Johns Hopkins University Press, 2000. 

[электронный ресурс ebrary.com].  
4 Watson A. Legal Transplants: An Approach to Comparative Law. Edinburgh: Scottish Academic Press, 1974. 106 p. 
5 Alan Watson. Legal transplants and european private law.// http://www.ejcl.org/44/art44-

2.html?iframe=true&width=100%&height=100% 

http://estnauki.ru/lekcii-po-pravu/71-teorija-gosudarstva/8963-pravovaja-akkulturacija-kak-predmet-issledovanija-komparativistov-i-teoretikov-prava.html
http://estnauki.ru/lekcii-po-pravu/71-teorija-gosudarstva/8963-pravovaja-akkulturacija-kak-predmet-issledovanija-komparativistov-i-teoretikov-prava.html
http://estnauki.ru/lekcii-po-pravu/71-teorija-gosudarstva/8963-pravovaja-akkulturacija-kak-predmet-issledovanija-komparativistov-i-teoretikov-prava.html
http://estnauki.ru/lekcii-po-pravu/71-teorija-gosudarstva/8963-pravovaja-akkulturacija-kak-predmet-issledovanija-komparativistov-i-teoretikov-prava.html
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Ігор Бойко 
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО 

ПРАВА НА РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В 

УКРАЇНІ 

У сучасних умовах реформування правової системи в Україні 

значний інтерес викликають питання рецепції римського приватного 

права. Актуальність цих питань зумовлена тим, що багато положень і 
принципів римського права досьогодні мають важливе значення для 

удосконалення цивільного законодавства. Крім цього, в основу 

цивільного законодавства багатьох держав, з якими Україна розвиває 
економічне, культурне, науково-технічне співробітництво покладено 

досконалі форми римського приватного права.  

Римське право займає особливе місце в історії розвитку правових 
систем людства. Давно вже не існує Давньоримської держави, немає 

практичного застосування її права. Проте інтерес до нього був завжди. 

Завдяки вдосконаленню його правових положень, конструкцій, 
прогресивним правовим ідеям та засадам воно мало позитивний вплив на 

розвиток правових систем багатьох держав Європи, зокрема України. 

Українська правова система належить до романо-германського типу 
правової системи, яка сформувалася під впливом саме римського права. 

Цінність римського права полягає в тому, що понятійний та 
категоріальний апарат, термінологія сучасного права України, 

ґрунтується на ідеях, засадах та визначеннях, які були розроблені 

римською класичною юриспруденцією. Наприклад, такі поняття як 
договір, зобов’язання, правила, інтерес, збитки, компенсація були 

досконало опрацьовані ще в Стародавньому Римі. 

Римське приватне право є своєрідною історико-правовою 
пам’яткою, вивчення якої дає можливість зрозуміти походження і 

сутність більшості правових засад та інститутів України та інших 

сучасних правових систем тих держав, які зазнавали впливу римського 
права. Історичне значення римського права для України зумовлено тим, 

що протягом тривалого часу воно у класичному та греко-римському 

(візантійському) варіанті впливало на формування і розвиток 
українського права і продовжує впливати на формування концепції 

приватного права України у сучасних умовах. На думку О.А. 

Підопригори та Є. О. Харитонова, ―довершеність системи римського 
права, що ґрунтувалася на ідеях природного права, засадах 

справедливості, порядності, доброчесності, зумовила періодично 
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повторювані спроби відродити дух римського права, використати його 
найбільш вдалі знахідки та рішення‖

1
. 

Ці спроби, що отримали у сукупності назву ―рецепція римського 

права‖ стали одним із найпереконливіших доказів того, що воно й через 
багато сотень років після падіння Римської імперії зберігало свою 

значущість і практичну цінність, внаслідок чого стало базовим 

―материнським правом для майже всіх європейських правових систем, 
зокрема романо-германської системи права

2
. 

Як відомо, рецепція римського приватного права розпочалася у ХІ–

ХІІ ст. й охопила практично всю тогочасну Європу. У науці римського 
приватного права вчені-правознавці визначають два види рецепції 

римського права: пряму та опосередковану (похідну). Пряма рецепція 

римського права передбачає запозичення римських правових ідей і 
правових рішень із першоджерел; опосередкована (похідна) здійснюється 

не лише через запозичення римських першоджерел, а й через ті системи 

права, де рецепція відбулася раніше. Опосередкована рецепція характерна 
для колишніх європейських країн, котрі в зв’язку з певними обставинами 

виявилися на узбіччі загальних тенденцій розвитку європейського 

законодавства, що творилося внаслідок поєднання засад римських та 
національних. Цілком слушно зауважив професор Е.Харитонов, що для 

визнання можливості рецепції римського приватного права в Україні, її 
типу і наслідків необхідно з’ясувати, до якого виду цивілізації 

відноситься українська культура. На українські землі римське право 

поширювалося двома шляхами: східним і західним. Східний шлях 
визначався через візантійське (канонічне) право (―Номоканон‖) і через 

переробки світського (державного) права (―Еклога‖, ―Прохірон‖), а 

західний – через маґдебурзьке (німецьке) право. Рецепція римського 
права на українських землях відбувалася опосередковано і виключати або 

абсолютизувати той чи інший шлях його поширення не можна. Це був 

синтез правових положень, які позитивно впливали на розвиток руського 
(староукраїнського) права. Рецепція римського права відбувалася 

неповноцінно через те, що Україна не завжди мала власну державність, 

право і територіальну цілісність.  
На відміну від держав Західної Європи, зокрема Італії, Франції, 

Німеччини, в Україні процес рецепції відбувався не так активно і тому не 

набув такого поширення, як у цих державах. Це було пов’язано із 
                         

1 Підопригора О.А. Римське право /  О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – С.3. 
2 Орач Є.М. Римське приватне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Є.М. Орач, Б.Й. Тищик. – К. : Ін Юре, 

2012. – С.4. 
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особливостями ―прив’язаності слов’янського елементу до свого 
звичаєвого права і консерватизму українських племен, який став 

причиною того, що рецепція візантійського права була незначною»1. До 

того ж, це була переважно, непряма, а похідна рецепція, тобто нормативні 
акти відображали рецептовані іншими державами норми, ідеї, засади 

римського права2.   

У період раннього Середньовіччя Україна декілька століть була 
самостійною державою (Київська Русь), її загальна і правова культура 

були зорієнтовані на східноєвропейську цивілізацію, тобто візантійську. 

У ІХ ст. Київська Русь мала розвинуті відносини з Візантією, коли було 
укладено кілька русько-візантійських договорів, що мали метою 

поповнення та регламентацію порушеної війною 860 р. русько-

візантійської торгівлі
3
 У ―Повісті минулих літ‖ збереглися тексти 

чотирьох русько-візантійських договорів 907–971 рр., які містять норми 

міжнародного, кримінального та міжнародного приватного права, що 

регулювали спадкування після смерті русів, котрі знаходилися на службі 
у візантійського імператора. У цих договорах є посилання як на норми 

візантійського права, так  і ―закони руські‖, що свідчить про взаємні 

контакти цих правових систем у той період. Прийняття Християнства як 
державної релігії у 988 р. сприяло впливу на Київську Русь 

високорозвиненої візантійської культури, яка зазнала в Х–ХІ ст. нового 
ренесансу. Прийняття Християнства означало не лише політичне й 

культурне зближення з Візантією, як і вибір майбутнього типу 

цивілізації
4
. Найімовірніше, в Україні вплив римського права мав 

відбуватися за візантійським типом та на основі візантійських джерел 

права (―Номоканон‖, ―Еклога‖). 

У ХІІ–XІІІ ст. склалися такі історичні умови, завдяки котрим 
Україна могла відійти від східноєвропейської та наблизитися 

західноєвропейської цивілізації. Власне, такий процес мав місце. Європи. 

З утворенням Галицько-Волинської держави, особливо за українського 
короля Данила вдалося об’єднати землі колишньої великої Київської Русі, 

а також встановити і розвинути тісні контакти з Європою. У галузі 

                         
1 Чубатий М. Огляд історії українського права: історія джерел та державного права  М. Чубатий. – Мюнхен ; Київ : 

Ноосфера, 1994. – С.25–27. 
2 Федущак-Паславська А. До питання про рецепцію римського приватного права в Україні / А. Федущак-

Паславська // Вісник Львівського університету. Серія: юридична. – 2002. – Вип. 37. – С. 150. 
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політики спробу західної переорієнтації було зроблено галицько-
волинським князем Данилом Галицьким, який вів активну боротьбу з 

золотоординським ярмом, захищаючи своїми володіннями Європу від 

агресії Золотої Орди. Він серед іншого мав організувати коаліцію країн 
Центральної і Східної Європи проти Золотої Орди. Зусилля Данила 

Галицького належним чином були оцінені у католицькому світі і це 

сприяло визнанню української державності Західною Європою. Виявом 
міжнародного авторитету Галицько-Волинської держави було 

коронування князя Данила у грудні 1253 р. у місті Дорогочині і 

отримання титулу короля. Це свідчило про визнання його західним світом 
як могутнього володаря. Цим Данило Романович не лише прирівнювався 

до європейських монархів, а й кинув виклик Бату-хану, який  сам був 

королем при великому каані (імператорі) Монголії. Ця подія засвідчила 
також європейську орієнтацію зовнішньої політики Галицько-Волинської 

держави.  

З 1253 р. західноєвропейський вплив на Галицько-Волинську 
державу та її правову систему суттєво посилився. Трансформація 

Галицько-Волинської держави з князівства у королівство означала її 

приєднання на рівних правах до західноєвропейської спільноти держав і 
певну інтегрованість у західноєвропейські правові системи. Безперечно, 

цей крок Риму був радше політичним, аніж правовим, оскільки Європі 
потрібен був захист від Золотої Орди, а Галицько-Волинська держава 

мала виконувати роль своєрідного щита. Так чи інакше, але це мало 

місце, і Галицько-Волинська держава набула західноєвропейської моделі 
організації влади – Королівства, з усіма випливаючими з цього 

принципами й особливостями. 

Українські землі, які були складовою частиною і Польського 
королівства, і Великого князівства Литовського, безсумнівно, зазнавали 

європейського впливу. Проте існували відмінності. На українських 

землях в складі Польського королівства, зокрема, вплив західної традиції 
права був відчутнішим, аніж на українських землях у складі Великого 

князівства Литовського. Це пояснюється тим, що політична і правова 

системи Польського королівства безпосередньо формувалися під впливом 
західної політичної традиції та традиції права. Наголосимо, що галицькі 

українці в умовах перебування у складі Польського королівства, завдяки 

дотриманню власних історичних, культурних, державно-правових 
традицій та етнічних інтересів, зуміли зберегти себе від знищення. 

Галицькі українці, особливо в селах, керувалися українським звичаєвим 
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правом, їм вдалося вирішити складну проблему поєднання своїх і 
запозичених правових елементів, що вберегло тогочасну українську 

правову культуру. Інша ситуація виникла на українських землях у складі 

Великого князівства Литовського, в яких сформувалася своєрідна правова 
культура, відмінна від західної. Приєднання Галичини до Польського 

королівства змушувало українців призвичаюватися до системи 

управління, що існувала на Заході Європи. Польське королівство часто 
було посередником у культурних зв’язках руського (українського) народу 

з народами західноєвропейських країн, відігравало роль моста між 

Україною і ―справжнім Заходом‖ – території, через яку в Україну 
поширювалися ідеї гуманізму та реформації. Вплив цих зв’язків 

зумовлювався тими прогресивними гуманістичними й освітніми 

тенденціями, які знаменували розквіт епохи Відродження в тогочасній 
Європі. Галичина стала одним з перших регіонів України, що зазнала 

впливу європейських традицій в умовах Середньовіччя.  

Вплив римського приватного права на розвиток цивільного права 
простежується упродовж Х–ХІХ ст. У першому писаному і основному 

джерелі права Київської Русь ―Руській Правді‖ є чимало положень, які 

мають безсумнівну схожість із положеннями римського приватного права 
у його візантійській інтерпретації, а це засвідчує факт запозичення певної 

кількості норм та інститутів візантійського законодавства. Так, 
наприклад, ст. ХХІ ―Руської Правди‖ передбачає: ―Якщо кредитор буде 

вимагати своїх грошей з боржника, а останній заперечує, то позивач-

кредитор закликає свідків. Якщо вони заприсягнуться у справедливості 
його вимог, хто дав позику, бере свої гроші і ще три гривні на додачу‖. 

Порівнюючи речове та зобов’язальне право за ―Руської Правдою‖ з 

римським (візантійським) правом, варто звернути увагу на подібність 
деяких рішень. Насамперед, необхідно зазначити наявність норм, що 

регулюють як громадську (публічну), так і приватну власність. Причому 

головним об’єктом і в тому, і  іншому випадку є земля. Разом з тим, в 
―Руській Правді‖ відносини власності урегульовано не так детально. 

Захищаються вони не настільки всебічно, до того ж часто за допомогою 

штрафів. Ще більш цікавим, на думку  Є. Харитонова і О. Харитонової 
1
, 

є порівняння концепції регулювання спадкування, де помітним є вплив 

ідей ―права Юстиніана‖ стосовно визначення видів спадкування за 

законом тощо. 
                         

1 Харитонов Є.О. Рецепція римського права у Статутах Великого князівства Литовського: чинники, передумови та 

деякі результати / Є. О. Харитонов, О.І. Харитонова // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / редкол. 

С.В. Ківалов (голов. ред.), та ін. ; відп. за вип.. Ю.М. Оборотов. – Одеса, 2009. – С.22.  
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Помітнішим і ширшим був плив римського приватного права на 
цивільне законодавство пізніших часів. Насамперед це стосується 

Литовських статутів, котрі замінили ―Руську Правду‖. Так, Статут 1566 р. 

структурою та багатьма положеннями подібний до Дигестів і Кодексу 
Юстиніана. Подібність стає ще більш помітною при ознайомленні з 

положеннями про вільне розпорядження маєтностями, сервітутними 

правами, нормами про купівлю-продаж, позику, заставу та ін. Як 
правильно стверджують Є. Харитонов і О. Харитонова, у цьому випадку 

вже маємо справу з достатньо вираженою рецепцією римського права у 

формі сприйняття, головним чином, норм і правил останнього, 
адекватних до місцевих умов. Ще більше позначилось римське право на 

Литовському статуті 1588 р., у якому детально врегульовано приватну 

власність на землю, яка могла належати як поміщикам, так і селянам. 
Значну увагу приділено також договірному праву, цивільно-правовим 

деліктам. На відміну від давньоруського права, що досить широко 

допускало застосування усної форми укладення договору, статут 1588 р. 
встановлював як загальне правило дотримання письмової форми угод. 

Крім того, в деяких випадках передбачалася реєстрація угоди в суді, 

укладення її у присутності свідків та ін.  
Досить детально було врегульовано окремі види договорів

1
. 

Укладачі Литовських статутів, ефективно рецепціюючи римське право, 
передбачили у них такий вид речового права як сервітути. Як відомо, 

джерелами Литовських статутів були ―Руська Правда‖, поточне литовське 

законодавство і судова практика, положення римського, німецького, 
польського, а також звичаєвого права Литви, Польщі й Україні. Якщо 

німецьке та польське право того часу формувалося під значним впливом 

римського права, то можна вести мову й про рецепцію римського 
приватного права в Україні XІV–XVІ ст. Ця рецепція мала особливості, 

оскільки здійснювалася через посередництво давньоруського права, а 

воно, як уже згадувалося, зазнало певного впливу візантійського 
(опосередковано – римського) права, та через німецьке й польське право, 

що зазнали впливу римського значно раніше. 

Створення Української Козацько-Гетьманської держави (Війська 
Запорізького) симулювало розвиток права як вважливої її ознаки. У ході 

національно-визвольної війни українського народу 1648–1657 рр. за 

звільнення з-під влади Речі Посполитої і створення своєї держави, 
                         

1 Харитонов Є.О. Рецепція римського права у Статутах Великого князівства Литовського: чинники, передумови та 

деякі результати / Є. О. Харитонов, О.І. Харитонова // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / редкол. 

С.В. Ківалов (голов. ред.), та ін. ; відп. за вип.. Ю.М. Оборотов. – Одеса, 2009. – С.23.  
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сформувалася власна правова система. Після укладення українсько-
московського договору 1654 р., західна орієнтація України зменшилася, а 

Україну нерідко розглядали як частину Московського царства, такою, що 

значною мірою належить Сходу. Суспільне і господарське життя у 
Козацько-Гетьманській державі регулювалося нормами звичаєвого права, 

Литовськими статутами, діяли окремі збірники магдебурзького права, 

нормативні акти гетьманського уряду (універсали, ордери, інструкції, 
декрети, грамоти, листи). Ці джерела права були різними за 

походженням, за змістом і формою, часто суперечили одне одному, деякі 

джерела були значною мірою застарілими або дублювалися. Упродовж 
XVІІІ ст. було здійснено кілька спроб кодифікації права Козацько-

Гетьманської держава. Однією з найвідоміших кодифікацій українського 

права першої половини XVІІІ ст. були ―Права, за якими судиться 
малоросійський народ‖ (1743 р.). Під час складання ―Прав…‖ 

кодифікаційною комісією було використано Литовський статут, римські 

та німецькі джерела, польське законодавство, українське звичаєве право і 
судову практику. У 1743 р. комісія підписала у Глухові і передала у Сенат 

на затвердження проект кодексу, але він не був затверджений, оскільки не 

відповідав політиці царського уряду, передбачав право на політичне 
самовизначення, мав деяку відмінність від тогочасного російського 

законодавства, досконалу юридичну техніку, тому не отримав 
затвердження, хоча фактично застосовувався у судах Гетьманщини під 

час розгляду і вирішення цивільних та кримінальних справ, аж до 

поширення російської системи законодавства. Вплив римського 
приватного права на зміст ―Прав, за якими судиться малоросійський 

народ‖ виявився у розділах про володіння, право власності й сервітути, в 

правовому режимі рухомих та нерухомих речей, первісних і похідних 
способах набуття власності, захисті права власності шляхом 

віндикаційного позову, у положеннях зобов’язального права. Значний 

вплив римського приватного права простежується у ―Зібранні 
малоросійських прав‖ 1807 р. 

Після буржуазно-демократичної революції 1917 р. в Росії і 

утворення Української СРР, зсади розвитку права, всі правові рішення 
визначала радянська доктрина. Перші роки радянської влади в Україні 

характерні скасування існуючої системи майнових відносин та 

регулюючої їх системи права, відмовою від приватної власності. Рецепція 
римського приватного права була заборонена ―вождь світового 

пролетаріату‖ В. Ленін наголошував, що нова влада не визнає нічого 
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приватного; все у сфері господарства є публічно – правовим, а не 
приватним. 

У ході кодифікації цивільного законодавства УРСР була 

можливість використання цивільних кодексів європейських країн у формі 
зразків законодавчих рішень. Проте і ця можливість була перекрита 

вказівками В. Леніна про необхідність боротися з політикою 

пристосування до Європи, створити нове цивільне право, нове ставлення 
до цивільних угод та ін. Такі ж вказівки й зауваження були дані стосовно 

Цивільного кодексу РРФСР 1922 р. Підготовка Цивільного кодексу УРСР 

здійснювалася в тих самих умовах і в той самий час, отож вони були 
орієнтиром і для тих, хто готував проект ЦК УРСР. Незважаючи на все 

це, перший Цивільний кодекс УРСР, регулюючи відносини в суспільстві, 

яке заперечувало існування приватного права в принципі, водночас у 
деяких своїх статтях все-таки відображав вплив ―буржуазного‖ 

приватного законодавства, зрештою, як і російський. В одному із своїх 

виступів Голова Верховного суду РРСФСР П. Стучка зазначав: ―По суті, 
наш Цивільний кодекс є не що інше, як ті форми буржуазного цивільного 

права, створені близько двох тисяч років тому‖. Але це було наслідком 

прихованого впливу римського приватного права, використання 
досконалих положень та конструкцій, відомих з римського приватного 

права
1
. Вплив окремих положень та ідей римського приватного права 

спостерігався й під час другої кодифікації українського радянського 

цивільного права в 1961–1963 рр. 

На початку 90-х років ХХ ст. відбувся поступовий поворот у 
ставленні вітчизняних цивілістів до римського права – від негативного до 

позитивного, тобто більш виваженого, аналітичного. З’являються 

публікації, присвячені іншим системам права власності, нові підходи до 
оцінки відносин власності.  

А Празький 1989 р. колоквіум ―Загальноєвропейський дім – 

уявлення і перспективи‖ започаткував дослідження у галузі міжнародного 
приватного права й публічного права в СРСР та ін. Нові дослідження і 

підходи вимагали сучасної методології досліджень, модерного мислення, 

що зумовило звернення до теоретичних надбань європейської цивілізації 
в галузі права. Виникла потреба методологічного розроблення ідеї про 

необхідність звернення до загальнолюдських цінностей, і це засвідчило 

про початок орієнтації на рецепцію надбань попередніх цивілізацій, 

                         
1 Орач Є.М. Римське приватне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Є.М. Орач, Б.Й. Тищик. – К. : Ін Юре, 

2012. – С.30. 
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зокрема на рецепцію римського приватного права. Українське право 
протягом свого розвитку використовувало римські правові конструкції 

цивільних правовідносин, традиції і принципи римського права. Рецепція 

відбувалася на інституційному рівні.  
Після проголошення 24 серпня 1991 р. України як незалежної 

держави, постало питання про формування власної національної правової 

системи. Україна, використовуючи історичний досвід державотворення і 
правотворення, розбудовуючи власну державу, зберігаючи добросусідські 

відносини з народами колишнього Союзу РСР, поступово стала 

інтегруватися в європейську спільноту як її повноправний член. У 
прийнятих законах та інших нормативно-правових актах, Україна 

повертається до гуманістичних та правових загальнолюдських цінностей: 

правового забезпечення суверенітету особи, встановлення гарантій її 
прав; зрівняння правового становища особи й держави; створення умов, 

за котрих особа може вільно розпоряджатися своїми правами, крім 

випадків, прямо передбачених у законі. Спостерігається часткова, проте 
вже не латентна, рецепція та вплив римського приватного права на 

розвиток сучасного, зокрема цивільного права України. Це виявляється у 

визнанні права приватної власності й розширенні кола речових прав та 
прав учасників договірних відносин, їхньої приватної ініціативи, вільного 

розсуду під час укладання договорів тощо. 
Відповідь на низку інших концептуальних запитань дало прийняття 

Цивільного кодексу України (2003 р.). Вчені-правники справедливо 

зазначають, що новий Цивільний кодекс став найповнішим виявом 
захисту прав осіб – і фізичних і юридичних осіб, охопив правове 

регулювання всіх майнових ринкових відносин, у тому числі пов’язаних з 

підприємництвом. 
Відчувається, що авторів Цивільного кодексу України привабила 

романо-германська правова система, до якої наближена українська 

сучасна правова система, хоч вона має певні особливості. Творці 
Цивільного кодексу України вивчали й інші діючі цивільні кодекси 

західноєвропейських держав і використали все цінне, що увійшло до 

скарбниці світової цивілістики.  
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Роман Майданик 

КОНЦЕПЦІЯ БЕЗТІЛЕСНИХ РЕЧЕЙ: РИМСЬКЕ ПРАВО І 

СУЧАСНІСТЬ 

1. Еволюція концепції прав на безтілесні речі 

Сучасне розуміння майнових прав походить своїм корінням від 

концепції «безтілесних речей» (res incorporales) у приватному праві 

Стародавнього Риму. 
В Інституціях Гая зазначається, що безтілесні речі – це ті речі, що 

визначаються правом, наприклад, спадщина, узуфрукт, зобов’язання, 

укладені в будь-який спосіб. І неважливо, що до спадщини включаються 
тілесні речі, бо і плоди, які збираються з землі, є тілесними, а також і те, 

що нам належить за яким-небудь зобов’язанням, здебільшого є тілесною 

річчю – земля, раб, гроші – тому що саме право спадкування, і право 
користування і отримання плодів, і саме право із зобов’язання є 

безтілесними. Цей фрагмент практично дослівно перенесено до Дигест
1
.  

Концепція безтілесних речей відображала римський поділ речей на 
res incorporales і res corporalеs як складові майна. Розділяючи речі на 

тілесні і безтілесні, Гай розуміє під останніми не речі в сенсі предметів 

зовнішнього світу, а саме права,
2
 які входять до складу майна. 

Хвостов В. М. зазначає, що деякі з суб’єктивних цивільних прав 

надають суб’єкту повне панування над річчю; говорячи про таке право, 
ми можемо прямо назвати його об’єкт – тілесну річ; інші ж суб’єктивні 

права або мають об’єктом щось не тілесне, або ж надають суб’єкту 

неповне панування над тілесною річчю. Першого роду права, тобто права 
власності, Гай ототожнює з їх об’єктом і називає res corporals, а другі, на 

противагу першим, він називає res incorporales. Таким чином, слово «res»  

вживається  Гаєм, по суті, не в сенсі речі, а в сенсі права
3
. 

Під категорією «безтілесні речі» давньоримські юристи розуміли, 

насамперед, не речі в їх звичайному матеріальному сенсі, а майнові 

права, що виникають з приводу речей, за винятком права власності. 
Останнє римські юристи не відокремлювали від його об’єкта, а тому 

відносили до групи тілесних речей
4
. 

Практичне значення поділу речей на тілесні та безтілесні 
                         

1 Дождев Д. В. Римское частное право : учеб. для вузов / Д. В. Дождев ; под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – 2-е изд., 

изм. и доп. : НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – (784 с.). – С. 359. 
2 Див.: Підопригора О. А. Римське приватне право : підручник / О. А. Підопригора. – 3-тє вид., перероб. і допов. – 

К. : Ін Юре, 2001. – (440 с.). – С. 154; Римское частное право / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. – М. : 

Юристъ, 1996. – (544 с.). – С. 148.  
3 Хвостов В. М. Система римского права : учебник / В. М. Хвостов ; вступ. ст. : Е. А. Суханов, В. А. Томсинов. – 

М. : СПАРК, 1996. – (522 с.). – С. 125. 
4 Дождев Д. В. Вказ. пр. – С. 450. 
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вбачається в тому, що навіть права розглядалися римськими юристами 
об’єктом володіння, який не має матеріального субстрату, проте також 

входить до категорії майна. 

Віднесення функціонально визначених прав на речі – узуфрукт і 
сервітути – до res incorporales відображає римську правову думку про 

узуфрукт як res, об’єкт і володіння ним за правилом quasi possesio (що 

відображає повноваження узуфруктарія на посесорні інтердикти), так 
само як власнику належть тілесна річ в її функціональній цілісності

1
.  

Метою поділу речей на тілесні та безтілесні була потреба 

обрунтувати особливі способи передачі прав на безтілесні речі (res 
incorporales), відмінні від передачі права власності на матеріальні речі (res 

corporales).  

Зазначений поділ речей мав практичне значення – передача 
безтілесних речей відбувалася за процедурою передачі прав (in jure 

cessio), а не за властивою для права власності процедурою відчуження 

матеріальних речей (traditio).  
У римському праві передача власності відбувалася на підставі 

особливої процедури вручення набувачеві речі (traditio), які мала 

передувати домовленість сторін. Передача майнових прав (безтілесних 
речей) здійснювалася на підставі домовленості суб’єктів, яку не потрібно 

було додатково підтверджувати зазначеною процедурою. Так, для 
виникнення права на сервітут достатньо було угоди між його власником 

та набувачем
2
. Tradition для цієї мети не застосовувалися, оскільки 

сервітути вважалися res incorporales
3
. 

Поділ речей на тілесні та безтілесні відображав домінуючі у ті часи 

античної філософської концепції виокремлення світу речей (матеріальний 

світ) і світу ідей (Гіперуранію). Грецький філософ Платон вважав, що 
справжні цінності буття утворюють особливий поза фізичний світ – 

Гіперуранію. Цей світ складають безтілесні прообрази, зразки, проекти, 

ідеї, ейдоси речей, тварин, людей, чеснот та цінностей. Ейдоси (ідеї) 
ніким і нічим не народжені, існують вічно, вони незмінні й непорушні. 

Світ, який ми знаємо, – це лише тіні світу ейдосів
4
. 

 
 

                         
1 Кодинець А. О. Вказ. пр. – С. 36. 
2 Муромцев С. А. Гражданское право Древнего Рима / С. А. Муромцев ; отв. ред. А. Д. Рудоквас ; науч. ред. В. С. 

Ем. – М. : Статут, 2003. – (684 с.). – С. 149.  
3 Дождев Д. В. Вказ. пр. – С. 360. 
4 Платон [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Платон. ; цит. за : Кодинець А. О. 

Вказ. пр. – С. 36. 
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2. Юридичний режим майнового права за законодавством 

України 

Згідно ч. 2 ст. 190 ЦК майнові права визнаються речовими правами. 

Однак цю норму ЦК не слід розглядати як підставу для поширення 
відповідних норм інституту речового права в частині визнання 

належності майнового права на праві власності. 

Право власності є правом майновим, речовим, але воно як речове 
право не може бути оборотоздатним об’єктом; його не можна продати, 

подарувати тощо.  

Продається й купується річ, а не право власності на річ. Тому 
об’єктом права є річ, а не майнове право (право власності) на неї. 

Самостійним незалежним від речі об’єктом цивільного права речове 

право виступати не може. 
Законодавець ставить перехід таких прав (тобто їхній оборот) у 

залежність від передачі речей (ч. 1 ст. 334 ЦК): передається річ – 

переходить право власності на неї. Якщо це нерухома річ, об’єктом, який 
перебуває в обороті, є нерухома річ, а не право на неї

1
.  

Разом з тим, майнове право є різновидом майна особи, поряд із 

речовими правами, на які поширюються гарантії права власності. 
Право вимоги, яке належить особі, становить її майно на котре 

поширюється дія статті 1 Протоколу ғ 1, що гарантує право власності 
(«Кожна фізична або юридична особа має право безперешкодно 

користуватися своїм майном») (рішення ЄСПЛ у справі «Грецькі 

нафтопереробні заводи «Стрен» і «Стратіс Андреадіс» проти Греції» від 9 
грудня 1994 року)

2
. 

Інша ситуація складається з речовими правами на чуже майно. Їх 

можна відчужувати, тобто вони є оборотоздатним об’єктом самі по собі. 
Наприклад, має місце продаж емфітевзису або суперфіцію. А от продаж 

сервітуту без земeльної ділянки, щодо якoї він установлений, 

неможливий. 
На відміну від речових прав, зобов’язальні майнові права за 

загальним правилом є оборотоздатними. 

Винятком є ті права, які нерозривно пов’язані з особою кредитора, 
                         

1 Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням 

позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т. 4: Об’єкти. Правочини. 

Представництво. Строки / За ред. проф. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.: ФО-П 

Колісник А. А., 2010. – (768 с.). – С. 117. 
2 Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням 

позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т. 4: Об’єкти. Правочини. 

Представництво. Строки / За ред. проф. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.: ФО-П 

Колісник А. А., 2010. – (768 с.). – С. 116. 
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а також деякі інші права. 

3. Теорії природи майнових прав в українській цивілістиці 

Питання включення майнових прав до кола об’єктів права 

власності є дискусійним у доктрині українського права, виходячи з їх 
суті. Категорію «майнові права» розглядають у вузькому та широкому 

сенсі. 

Концепція вузького розуміння майнового права передбачає 
визнання майнового права суб’єктивним цивільним правом, яке належить 

суб’єкту цивільного права, має грошову оцінку, виступає засобом 

реалізації майнового інтересу (тобто, має вартість), набувається на 
підставі правочинів або інших юридичних фактів і володіє ознакою 

відчужуваності
1
. 

Вважається, що майнове право стає річчю (безтілесною) з моменту, 
коли виникає можливість продажу прав

2
. 

У цьому випадку майнові права зводяться до суб’єктивних 

майнових прав, певним чином формалізованих і названих речами. 
Зокрема, коли права вимоги розглядаються як об’єкти права (безтілесні 

речі – res incorporales), стає можливим застосовувати до цих прав, 

вважаючи їх за речі, режим речового права; цей прийом визнається іноді 
ефективним, а з точки зору юридичної техніки – зручним

3
. 

Це означає, що майнове право (як об’єкт) – це виключно 
оборотоздатне суб’єктивне право, тобто здатне бути самостійним 

об’єктом цивільного обороту
4
. У цьому контексті майнове право можливо 

визначити як суб’єктивне цивільне право на майно, здатне до 
самостійного, незалежного від речі об’єкта цивільного права

5
. 

Концепція широкого розуміння майнових прав охоплює як власне 

майнові права, так і будь-які об’єкти, що являють собою «ідеальний», не 
матеріалізований об’єкт.  

До майнових прав у широкому розумінні зазвичай відносять речові, 

зобов’язальні, виключні (майнові права інтелектуальної власності) та 

                         
1 Яковлев А. С. Имущественные права как объекты гражданских правоотношений. Теория и практика. – М. : «Ось-

89», 2009. – (192 с.). – С. 71. 
2 Саватье Р. Теория обязательств / Р. Саватье. – М. : Прогресс, 1972. – (440 с.). – С. 53–54. 
3 Скловский К. И. Собственность в гражданском праве : учеб.-практ. пособ. / К. И. Скловский. – М. : Дело, 2000. – 

(512 с.). – С. 59. 
4 Шимон С. І. Теорія майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин : монографія / С. І. Шимон. – К. : 

Юрінком Інтер, 2014. – (664с.). – С. 186–187. 
5 Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням 

позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т. 4: Об’єкти. Правочини. 

Представництво. Строки / За ред. проф. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.: ФО-П 

Колісник А. А., 2010. – (768 с.). – С. 118. 
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корпоративні права
1
. 

Ця концепція розглядається як відхід від класичної концепції 

речових прав, викликаний новими явищами в економіці, коли операції з 

майновими правами витісняють на другий план операції з реальними 
речами. Однак у силу певної консервативності і статичності права, 

відповідно до цивільно-правової доктрини, щодо безтілесних речей (по 

суті, прав, що мають нематеріальний характер) діють деякі умови обігу, 
властиві для матеріальних, «тілесних» об’єктів права власності

2
. 

При цьому пропонується поширити правовий режим безтілесної 

речі не лише на майно ві права як об’єкти цивільного обороту, а й на інші 
види об’єктів, які мають нематеріальну природу – інформацію, 

результати інтелектуальної, творчої діяльності шляхом законодавчого 

регулювання таких відносин не за рахунок формування нового 
[спеціального] законодавства, а шляхом застосування інструментарію 

речового права. 

Представники зазначеного підходу вважають, що до того моменту, 
як правовідносини з приводу багатьох сучасних нематеріальних об’єктів 

будуть врегульовані законодавчо, тільки принципове визнання цих 

об’єктів об’єктами права власності здатне забезпечити їх власникам 
адекватний і надійний захист

3
. 

Створення нової, відмінної від права вимоги, категорії майнових 
прав, що охоплює собою всі блага, які не маючи властивостей речі, тим 

не менш, прирівнюються до цієї останньої, – є не більш як фікція речі для 

прирівнених до неї безтілесних об’єктів права
4
. 

Порядок виникнення, переходу, припинення, захисту речових прав 

розрахований саме на їх матеріальний зміст, і тому поширення цих 

правил на зовсім іншу сферу створює небажане змішування уявлень у 
теорії та практиці

5
. 

Зокрема, розпоряджання та захист таких нематеріальних благ як 

інформація та результати інтелектуальної власності не може 
здійснюватися за правилами речового права. Не викликає особливих 

заперечень той факт, що віндикація, купівля-продаж, оренда, дарування 

                         
1 Шимон С. І. Теорія майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин : монографія / С. І. Шимон. – К. : 

Юрінком Інтер, 2014. – (664 с.). – С. 186. 
2 Мурзин Д. В. Бестелесные вещи / Д. В. Мурзин // Цивилистические записки : межвуз. сб. науч. трудов. – Вып. 3 (К 

80-летию С. С. Алексеева). – М. : Статут ; Екатеринбург : Ин-т частного права, 2004. – С. 337. 
3 Мурзін Д. В. Вказ. пр. – С. 343. 
4 Гамбаров Ю. С. Гражданское право. Общая часть / Ю. С. Гамбаров. – М. : Зерцало (в серии «Русское 

юридическое наследие»), 2003. – С. 589–590. 
5 Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.) [Текст] / Г. Ф. Шершеневич ; авт. предисл. Е. А. 

Суханов. – М. : Фирма «СПАРК», 1995. – 556 с. 
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чи поставка не можуть застосовуватися для розпоряджання та захисту 
прав інтелектуальної власності. Регулювання таких відносин відбувається 

на підставі особливих договорів (ліцензійний договір, договір про 

передання виключних прав інтелектуальної власності), а їх захист також 
має свої особливості. Тому опоненти речово-правової концепції прав 

інтелектуальної власності вважають, що норми, положення та інститути 

речового права не можуть застосовуватися для регламентації відносин у 
сфері нематеріальних благ, навіть у випадку, якщо за ними закріпити 

правовий режим безтілесних речей
1
. 

4. Майнові права як об’єкт права власності 

Визначення майнових прав у нормах чинного законодавства 

України є неоднозначним
2
. 

Зокрема, положення ЦК про купівлю-продаж (ст. 656), дарування 
(ст. 718) допускають відчуження майнових прав, що заперечується 

нормою про належність права продажу товару лише власникові товара 

(ст. 658), безоплатну передачу майна (дарунка) у власність (ст. 717) і 
виникнення права власності обдаровуваного на дарунок з моменту його 

прийняття (ст. 722). 

Різними законами України майнові права визнаються (а) рухомим 
майном, (б) відмінними від права власності її складовими частинами, (в) 

іншими специфічними правами, (г) правом вимоги. 
Так, статтею 2 Закону України від 18 листопада 2003 р. «Про 

забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» майнові права та 

обов’язки визначено як рухоме майно. 
Однак за змістом ст. 3 Закону України від 12 липня 2001 р. «Про 

оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 

Україні» майновими правами визнаються будь-які права, пов’язані з 
майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є 

складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, 

користування), а також специфічні права (права на провадження 
діяльності, використання природних ресурсів тощо) та право вимоги. 

Судова практика виходить з того, що майнове право є обмеженим 

речовим правом, за яким власник цього права наділений певними, але не 
всіма правами власника, та яке засвідчує правомочність його власника 

отримати право власності на нерухоме майно чи інше речове право на 

                         
1 Кодинець А. О. Вказ. пр. – С. 38–39. 
2 Григор’єва  Л. І., Павловська С. В. Застосування судами законодавства про право власності при розгляді 

цивільних справ: науково-практичний коментар. Практика Верховного Суду України з питань захисту права 

власності. – К.: Істина, 2014. – (344 с.). – С. 26–27. 
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відповідне майно в майбутньому (Постанова Верховного Суду України 
від 30.01.2013 р.; Cправa ғ 6-168цс12)

1
. 

Звідси майнове право розглядається як «право очкування», яке є 

складовою частиною майна як об’єкта цивільних прав.  
У доктрині цивільного права зазвичай обгрунтовується, що майнові 

права не є об’єктами права власності. 

 «…Попри те, що згідно ч. 2 ст. 190 ЦК майнові права є окремими 
об’єктами права, з цього автоматично не випливає, що вони є й об’єктами 

права власності. Об’єктом права власності можуть бути тільки 

матеріальні речі» (І. В. Спасибо-Фатєєва)
2
. 

Передбачене ст. 190 ЦК розуміння майна як особливого об’єкту 

«…може дати підстави для розширеного тлумачення поняття «майно» і 

відповідно включати будь-які види майнових прав та обов’язків у коло 
об’єктів права власності, що врешті може призвести до юридичної 

помилки. Не можуть належати на праві власності нереалізовані майнові 

права та невиконані договірні обов’язки (наприклад, не сплачена 
винагорода за продане майно), а відтак, вони можуть бути об’єктом 

зобов’язальних чи інших прав…» (О. В. Дзера)
3
. 

«Враховуючи те, що речові права тісно пов’язані із конкретною 
річчю, а корпоративні права – з відповідним цінним папером чи певною 

річчю, можна стверджувати, що такі права взагалі не можуть 
розглядатись як предмет купівлі-продажу, оскільки вони переходять у 

зв’язку з переходом вказаних об’єктів» (М. О. Стефанчук, Р. О. 

Стефанчук)
4
. 

Подібна позиція зазвичай активно використовується в праві 

республік колишнього Радянського Союзу. Зокрема, в російській 

доктрині цивільного права переважає позиція, згідно з якою майнові 
права не можуть і не повинні розглядатися самостійним об’єктом права 

власності, що виключає ситуацію появи «права власності на право» (Є. О. 

Суханов)
5
. 

                         
1 Постанова Верховного Суду України від 30.01.2013 р. у справі ғ 6-168цс12 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zib.com.ua/ua/15297-postanova_verhovnogo_sudu_ukraini_vid_30012013_6-168cs12.html 
2 Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням 

позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т. 5: Право власності та інші речові 

права / За ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: ФО-П Лисяк Л. С., 2011. – (624 с.). – С. 50. 
3 Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. 

Кузнєцової, В. В. Луця. – К., 2011. – Т I. – С. 513–514. 
4 Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. 

Кузнєцової, В. В. Луця. – К., 2011. – Т II. – С. 182–183. 
5 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 

Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: Статут, 2010. – (958 с.). – С. 

497. 
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Однак такий підхід не повною мірою відображає існуючі правові 
реалії, оскільки визнання майнових прав об’єктами права власності вже 

відбулося на законодавчому та правозастосовному рівнях. 

За таких умов актуальним є доктринальне формулювання умов і 
кола майнових прав, які можуть бути визнані об’єктами права власності.  

У цьому зв’язку заслуговує на увагу обгрунтована у вітчизняній 

літературі ідея про те, що об’єктом права власності може бути таке 
майнове право, яке є зобов’язальним і в майбутньому трансформується в 

реальне благо (річ). 

З огляду на це, не повинні визнаватися об’єктами права власності 
речові права на чуже майно, майнові права вимоги щодо виконання на 

користь правоволодільця певних робіт, надання послуг, оскільки вони 

нерозривні з речами або не входять до складу майна (С. І. Шимон)
1
. 

Право власності може виникати лише на майнові блага, які може 

бути індивідуалізовано шляхом юридичного або технічного 

відокремлення від іншого майна особи, якій належить таке майно. 
Речове право на майнове право фактично (технічно) можливе за 

умови його індивідуалізації та відділення від іншого майна суб'єкта 

такого права, що дає можливість його носію владувати над таким майном, 
а не над діями зобов’язаної особи, та застосовувати властиві речовому 

праву правила слідування і переваги.  
За відсутності режиму індивідуалізованого майна владування над 

майновим правом не виникатиме. 

У цьому випадку юридична влада поширюватиметься на дії 
боржника шляхом здійснення кредитором права вимоги.  

Індивідуалізація майнових прав можлива як юридичним (при 

передачі майна у володіння кредитора тощо), так і технічним 
відокремленням майнового права (спеціальний банківський рахунок 

тощо). 

Право власності на неіндивідуалізоване майнове право фактично є 
правом на виключний майновий інтерес, що у власному розумінні не 

може бути об'єктом права власності. 

Проведений аналіз українського законодавства і доктрини  
свідчить, що «термін «майно» далеко не завжди співпадає з поняттям 

«річ», тому до його складу включаються також права та обов’язки особи. 

У зв’язку з цим «власник майна» в дійсності виявляється не лише 

                         
1 Шимон С. І. Теорія майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин : монографія / С. І. Шимон. – К. : 

Юрінком Інтер, 2014. – (664 с.). – С. 325. 
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власником речей, але й уповноваженою особою щодо існуючих у нього 
прав вимоги або володіння, а також зобов’язаною особою щодо своїх 

боргів» (В. Маттеі, Є. О. Суханов)
1
. 

З огляду на це, категорія «майно» залежно від загального контексту 
може використовуватися як у вузькому, так і в широкому розумінні: як 

окрема річ або сукупність речей, як сукупність речей та майнових прав, 

або – в найбільш широкому розумінн – як сукупність речей, майнових 
прав та обов’язків

2
. 

Такий підхід українського законодавця відображає започатковану 

звичаєвим правом загальносвітову тенденцію щодо поширення положень 
про об’єкти права власності на окремі майнові права, тісно пов’язані з 

речовим правом. 

Зокрема, англійські  юристи поділяють рухоме майно (personal 
property) на два види – «майно в користуванні» (рухомі матеріальні 

предмети, такі як меблі, домашні тварини тощо) і «майно у вимогах» 

(матеріальні вимоги, такі як борги, патенти, авторські права, цінні папери 
тощо) (Дж. Чешир, П. Норт)

3
. 

Поділ особистої власності на «матеріальну» і «нематеріальну» 

відомий американському праву. 
«Матеріальна» особиста власність складається з матеріальних 

речей, які мають дійсну вартість. «Нематеріальна» особиста власність 
складається з «предметів», які не мають матеріальної форми матеріальних 

речей, які мають дійсну вартість
4
. 

В останньому випадку документи, що це засвідчують, є тільки 
доказом на право власності, а самі вони не є «предметом», яким 

володіють. 

Однак предмет особистої власності може включати як матеріальні, 
так і нематеріальні майнові права.  

Наприклад, навчальні матеріали, книги, фільми мають ознаки і 

матеріальної власності, бо вони фізично існують, і нематеріальної, 
мається на увазі власність на ідеї, що містяться у них

5
.   

Судова практика дотримується позиції, що майнові права разом з 

будь-якими рухомими, нерухомими речами, грошима, цінними паперами 

                         
1 Маттеи, В. Основные положения права собственности / [Текст] / В. Маттеи, Е. А. Суханов. – М., 1999. – С. 335. 
2 Право собственности в Украине [Текст] / под ред. Я. М. Шевченко. – М., 1996. – С. 127. 
3 Див.: Чешир, Дж. Международное частное право [Текст] / Дж. Чешир, П. Норт. – М., 1982. – С. 327; Arthur R. 

Miller and Michael H. Davis. Intellectual Property – Patents, Trademarks and Nutshell (West 1990). 
4 Берхем В. Вступ до права та правової системи США. – К.: Україна, 1999. – (554 с.). – С. 421. 
5 Див.: Simplicity Pattern Company, Inc. v. State Board of Equalization, 161 Cal. Rptr. 558 (Cal. App. 1980); Цит. по: 

Бернхем В. Вказ. пр. – С. 421. 
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є об’єктами цивільного обороту (Рішення Верховного Суду України: у 
справі ғ 6-29429св09 від 24 березня 2010 р.; у справі ғ 6-52295св10 від 

17 листопада 2010р.; ғ 6-32594св10 від 3 листопада 2010 р.)
1
. 

При розгляді справ з питань захисту права власності слід 
враховувати, що до майнових прав належать, зокрема, право вимоги, що 

виникає з приводу володіння, користування та розпорядження майном 

(наприклад, спадкові права; права вимоги особи за зобов’язаннями, за 
якими вона є кредитором; виключні права автора тощо), право вчиняти 

дії щодо оформлення права власності на майно. 

5. Передані в іпотеку майнові права на квартиру в 

незавершеному будівництвом житловому будинку за договором 

будівельного підряду 

У доктрині і судовій практиці актуальним є питання юридичної 
природи і захисту переданих в іпотеку майнових прав на квартири в 

незавершеному будівництвом житловому будинку за договором 

будівельного підряду. 
Згідно ст. ст. 1, 5 Закону України «Про іпотечне кредитування, 

операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» 

іпотека майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено, 
регулюється за правилами, визначеними цим Законом. 

За цим Законом предметом іпотеки може бути об’єкт 
незавершеного будівництва або інше нерухоме майно, яке стане 

власністю іпотекодавця після укладення іпотечного договору, за умови, 

що іпотекодавець може документально підтвердити право на набуття ним 
у власність відповідного нерухомого майна у майбутньому. 

Умовами договору іпотеки таких майнових прав передбачається, 

що після завершення будівництва та отримання право встановлювальних 
документів на зазначене нерухоме майно предметом іпотеки будуть 

квартири, майнові права на які за цим договором є предметом іпотеки. 

Водночас поняття «іпотека майнових прав» і регулювання відносин при 
передачі в іпотеку майнових прав у цьому Законі відсутні. 

Майнові права на об’єкт незавершеного будівництва віднесені до 

предмета іпотеки згідно із Законом України від 25 грудня 2008 р. «Про 
запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної 

галузі та житлового будівництва», яким були внесені зміни до 

законодавчих актів, у тому числі до Закону України «Про іпотеку». 
Майнове право на нерухомість, що є об’єктом будівництва 

                         
1 Григор’єва Л. І., Павловська С. В. Вказ. пр. – С. 29. 
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(інвестування), не є речовим правом на чуже майно, оскільки об’єктом 
цього права не є «чуже майно», а також не є правом власності, оскільки 

об’єкт будівництва (інвестування) не існує на момент встановлення 

іпотеки, а тому не може існувати й право власності на нього. 
Отже, майнове право на нерухомість, що є об’єктом будівництва, 

яке можна визначити як «право очікування», є складовою частиною 

майна як об’єкта цивільних прав. 
Таке майнове право є обмеженим речовим правом, за яким власник 

цього права наділений певними, але не всіма правами власника майна, та 

яке засвідчує правомочність його власника отримати право власності на 
нерухоме майно чи інше речове право на відповідне майно в 

майбутньому. 

Іпотекодавцем за іпотечним договором, предметом іпотеки за яким 
є майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, може 

бути забудовник – особа, яка організовує спорудження нерухомості для 

власних потреб чи для передачі її у власність іншим особам, або особа, 
власністю якої стане ця нерухомість після завершення будівництва (ч. 7 

ст. 5 Закону). 

За своєю юридичною природою майнове право, що є предметом 
іпотечного договору, – це обумовлене право набуття в майбутньому прав 

власності на нерухоме майно (право під відкладальною умовою), яке 
виникає тоді, коли виконані певні, але не всі правові передумови, що є 

необхідними й достатніми для набуття речового права. 

Замовник вважається таким, що повністю виконав свої грошові 
зобов’язання за умовами договору будівельного підряду, якщо повністю 

сплатив вартість об’єкта будівництва (стовідсоткова передоплата), що 

підтверджує вчинення дій, спрямованих на виникнення юридичних 
фактів, необхідних і достатніх для отримання права вимоги переходу 

права власності на об’єкт будівництва або набуття майнових прав на цей 

об’єкт (Постанова Верховного Суду України від 30 січня 2013 р. у справі 
ғ 6-168цс12)

1
. 

 

 
 

 

 

                         
1 Постанова Верховного Суду України від 30 січня 2013 р. у справі ғ 6-168цс12 // Григор’єва Л. І., Павловська С. 

В. Вказ. пр. – С. 177–185. 
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Анатолій Кодинець 

БЕЗТІЛЕСНІ РЕЧІ У РИМСЬКОМУ ТА СУЧАСНОМУ 

ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 

Розвиток та існування сучасної юриспруденції неможливий без 
впливу римського приватного права. Римські юристи не лише 

сформували основі засади сучасного приватного права, але й досить 

активно використовували його категорії, юридичні конструкції та норми. 
Більшість інститутів цивільного права виникли та набули свого 

поширення в римській юриспруденції, тому західноєвропейські держави 

формулюючи своє національне цивільне законодавство у 19 столітті 
застосовували надбання римського права як найбільш досконалої на той 

момент системи приватноправового регулювання суспільних відносин. 

«Контракт», «делікт», «корпорація», «кондомініум», «цесія», «фіск» та 
багато інших дефініцій були розроблені римськими юристами  і 

визначаються однаково практично в усіх країнах.  

Проте у римському праві існує ряд положень та норм, що взагалі не 
були сприйняті наступними епохами. Манципні та неманципні речі, 

легісакційний та формулярні процеси, батьківська влада (patria potestas) є 

притаманним, насамперед, римському праву. Водночас, римські юристи 
виробили ряд правових категорій щодо яких і наразі тривають активні 

дискусії та наукові спори. До таких неоднозначних положень римської 
юриспруденції, безсумнівно, належить конструкція «безтілесних речей» 

(res corporales). 

Відомості про безтілесні речи в римських першоджерелах 
практично вичерпуються фрагментом Інституцій Гая. Відомий римській 

юрист Гай зазначав, що безтілесні - це ті речі , які не можуть бути 

відчутні; до таких належать ті, що визначаються правом, наприклад, 
спадщина, узуфрукт, зобов'язання, укладені будь-яким способом. І не 

важливо те, що у спадщину включаються тілесні речі, бо і плоди, які 

збираються з землі , являються тілесними, а також і те, що нам належить з 
якого-небудь зобов'язанням, здебільшого є тілесною річчю, як земля, раб, 

гроші – тому що саме право спадкування, і право користування і 

отримання плодів, і саме право із зобов'язання  являється безтілесним. 
Права містких та сільських маєтків належать до цієї ж категорії.

1
 ( 

                         
1 Incorporales quae tangi possunt, qualia sunt ea quae iure consistunt, sicut hereditas ususfructus obligationes quoquo modo 

contractae. Nec ad rem pertinentur, et fructus qui ex fundo percipiuntur corporales sunt, et quod ex aliqua obligation nobis 

debetur id plerumque corporate est, veluti fundus homo pecunia; nаm ipsum ius successionis et ipsum ius utendi, fruendi et 

ipsum, ius obligationis incorporate est. Eodem numero sunt iura praediorum urbanorum et rusticorum... 
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Gai.2.14 ). Цей фрагмент практично дослівно перенесено в Дигести 
1
.  

Позиції вчених - романістів щодо трактування зазначеного 

положення давньоримського юриста Гая досить відрізняються від 

відкритого не сприйняття концепції безтілесних речей до її розуміння як 
універсальної правової категорії, що охоплює всі види прав та 

нематеріальних об’єктів.  

На початку ХХ ст. відомий російській цивіліст Ю.С. Гамбаров 
зазначав, що сама назва "тілесна річ "представляє собою плеоназм, так як 

будь-яка річ тілесна вже в силу свого поняття, а назва " безтілесна річ" 

містить в собі внутрішнє протиріччя, оскільки безтілесністю 
виключається саме поняття речі. Про відмінність між тілесними і 

безтілесними речами можна ще говорити стосовно об'єктів права в 

цілому, але для вчення про речі воно не має жодного значення. Ця 
відмінність зрівнює те, що не повинно бути урівнено, і призводить до 

метафізичних побудов 
2
. 

На думку Д.Д. Грімма не можна розглядати римське поділ речей на 
res corporales і res incorporales як поділ об'єктів права. Проте цей поділ має 

цілком визначений сенс, якщо розглядати res corporales і incorporales як 

складові частини майна: потрібно тільки виходити не з суто наукового, а 
з повсякденного уявлення про майно... На побутовому рівні право 

власності постійно змішується зі своїм об'єктом, ототожнюється з ним; 
ніхто не говорить: на цю книгу я маю право власності, а всі говорять : це 

моя книга  
3
.  

Негативно сприймав концепцію безтілесних речей К.П. 
Побєдоносцева, який наголошував, що приклад римського законодавства 

навряд чи заслуговує наслідування, бо римський поділ саме по собі не 

має юридичної визначеності і не практичною потребою викликаний, а 
заснований, скоріш за все, на неточному вживанні термінів, перенесених 

з просторіччя у сферу юридичних відносин 
4
. 

В.М. Хвостов, трактуючи положення про безтілесні речі у цьому 
аспекті відзначав: Гай класифікує..., не речі, а права, які входять до 

складу майна, і хоче сказати наступне. Деякі з суб'єктивних цивільних 

прав надають суб'єкту повне панування над річчю; говорячи про таке 
                         

1 Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. Под общей редакцией д.ю.н., проф., В.С.Нерсесянца. – 

2-е изд., изм. и доп. - М.: НОРМА-ИНФРА М, 1999 – 784 с. 
2 Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. - М.: Зерцало (в серии «Русское юридическое наследие»), 2003. 

- 816 c. 
3 Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. Под ред.: Томсинов В.А. М.: Издательство «Зерцало» (в серии 

«Русское юридическое наследие»), 2003. - 496 c. 
4 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. В трех частях. М.: «Статут» (в серии «Классика российской 

цивилистики»), 2002. Первая часть: Вотчинные права. 
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право, ми можемо прямо назвати його об'єкт - тілесну річ; інші ж 
суб'єктивні права - або мають об'єктом щось не тілесне, або ж надають 

суб'єкту неповне панування над тілесною річчю. Першого роду права, 

тобто права власності, Гай ототожнює з їх об'єктом і називає  res 
corporales, а другі, на противагу першим, він називає res incorporales. 

Таким чином, слово res вживається Гаєм, по суті, не в сенсі речі, а в сенсі 

права 
1
.  

Один із найбільш відомих дореволюційних романістів С.А. 

Муромцев  також вказував, що у Гая є поділи, які засновані на 

непорозуміннях, на співставленні ознак, помилково прийнятих за 
однорідні

2
. Таким є поділ речей на тілесні і на безтілесні. В цьому поділі 

за безтілесні речі прийнято те, що насправді становлять відносини, права. 

Саме сервітути називалися безтілесними «речами», але така помилка 
могла бути результативною в практичному сенсі, сприяючи тому, що для 

встановлення сервітутів не вимагалося ні манципації, ні традиції речі, а 

було достатнім лише однієї простої угоди сторін. 
Як слушно вказував Г.Ф. Дормидонтов  римський поділ речей на 

тілесні і безтілесні, з виключенням з останніх права власності, дуже 

турбував європейських юристів, які не могли пояснити, яким чином 
можна було віднести право власності до res corporales, та звинувачували 

римських юристів у непослідовності, змішанні понять, невмінні 
відрізнити саме право власності від його об'єкта. Всі ці вимоги були б 

справедливі , якби йшла  мова про логічний підрозділ всіх речей (rerum ) 

або предметів нашого судження, якби під res римські юристи розуміли 
будь-який предмет який підлягає як нашим зовнішнім відчуттям, так і 

осягаються тільки розумом… Юристи мають на увазі тільки речі в сенсі 

об'єктів майнового права... У цьому сенсі вони абсолютно послідовні, 
коли говорять , що до складу майна входять, по-перше, res corparales, 

тілесні речі, що належать особі на праві власності, і, по-друге, безтілесні 

речі – майнові права, за винятком права власності, яке вже позначено 
його об'єктом і входить до першої рубрики.  

У такому значенні ототожнення права власності з його об'єктом 

зовсім не являє, очевидно,  особливості римського права, a становить 
саме природне розуміння» 

3
. 

                         
1 Хвостов В.М. Система римского права. Учебник. Вступ. ст.: Суханов Е.А., Томсинов В.А. - М.: Спарк, 1996. - 

522c. 
2 Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. Отв. ред.: Рудоквас А.Д.; Науч. ред.: Ем В.С. - М.: Статут (в 

серии: «Классика российской цивилистики»), 2003. - 685 c. 
3 Дормидонтов Г.Ф. Система римского права. Общая часть. – Казань, 1910. -  [Электронный ресурс] – режим 

доступа -http://www.allpravo.ru/library/doc2527p/instrum4145/item4223.html. 

http://www.allpravo.ru/library/doc2527p0/instrum4145/
http://www.allpravo.ru/library/doc2527p/instrum4145/item4223.html
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Сучасний відомий романіст Д.В. Дождев також наголошує на 
практичному значенні поділу речей на тілесні та безтілесні – спеціальний 

аспект вчення про безтілесні речі полягає в тому, що навіть права можуть 

вважатися об'єктом володіння. Класифікація функціонально визначених 
прав на речі - як узуфрукт, сервітути - серед res incorporales відображає 

особливість підходу римської правової думки до таких явищ вважаючи, 

наприклад, узуфрукт res, об'єктом, римляни могли говорити про його 
належність особі за парадигмою "meum esse", так само як власнику 

належить тілесна річ в її функціональній цілісності, а також про 

володіння узуфруктом - quasi possesio (що відображало повноваження 
узуфруктарія на поссесорні інтердикти) 

1
. 

Таким чином, вчені-романісти наголошуючи на недосконалості 

римського поділу речей на тілесні і безтілесні, останні, з яких загалом не 
мають жодного стосунку до речей, оскільки річчю є завжди матеріальний 

обєкт, водночас, трактували природу res incorporales як прав, які, 

безумовно, не мають матеріального субстрату, проте також входять до 
категорії майна, що може переходити у порядку спадкування та на 

підставі інших цивільно-правових правочинів. 

Розгляд положень Гая про безтілесні речі та їх тлумачення 
сучасними та дореволюційними романістами дозволяє підкреслити ряд 

аспектів.  
По-перше, під категорією «безтілесних речей» давньоримські 

юристи розуміли, насамперед, не речі в їх звичайному матеріальному 

сенсі, а майнові права, що виникають з приводу речей, за винятком права 
власності. Останнє римські юристи не відокремлювали від його об’єкта, а 

тому відносили до групи тілесних речей. 

Це положення не викликає дискусій і серед сучасних прихильників 
концепції «безлітесних речей». Зокрема, Д.В.Мурзін 

2
 з посиланням на 

підручник І.Б.Новицького та І.С. Перетерского наголошує, що 

насамперед, треба відзначити -  абсолютно безперечним є тлумачення , 
згідно з яким доводиться визнати, що, розділяючи речі на тілесні і 

безтілесні, Гай розуміє під останніми не речі, в сенсі предметів 

зовнішнього світу, а саме права 
3
.   

Відомий вітчизняний романіст О.А.Підопригора також вказував на 

                         
1 Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. Под общей редакцией д.ю.н., проф., В.С.Нерсесянца. – 

2-е изд., изм. и доп. - М.: НОРМА-ИНФРА М, 1999 – 784 с. 
2 Мурзин Д.В. Бестелесные вещи. // Цивилистические запски: Межвузовский сборник научных трудов . Выпуск 3. К 

80-летию С.С.Алексеева. – М.: «Статут»; Екатеренбург: Иснтитут чстного права, 2004. – 462 с. 
3 Римское частное право. / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М.: ―Юристъ‖, 1996 – 314 с. 
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цю обставину: «наявнi джерела підтверджують, що до безтілесних речей 
римляни відносили не речi в значеннi предметів матеріального свiту, а 

саме права» 
1
. Тому позиція щодо розуміння римською юриспруденцією 

як безтілесних речей, насамперед, майнових прав не викликає суттєвого 
заперечення серед науковців.  

По-друге, метою поділу речей на тілесні та безтілесні була потреба 

обґрунтувати особливі способи передачі прав на «безтілесні речі», 
відмінні від передачі права власності на матеріальні речі (res corporales). 

У римському праві передача права власності відбувалася на підставі 

особливої процедури вручення набувачеві речі (traditio), якій мала 
передувати домовленість сторін. Передача майнових прав (безтілесних 

речей)  відбувалося на підставі домовленості суб’єктів, яку не потрібно 

було додатково підтверджувати зазначеною процедурою. Так, для 
виникнення права на сервітут достатньо було угоди між його власником 

та набувачем 
2
. Дождев Д.В. також наголошує, що набуття сервітутів 

здійснювалося за допомогою актів з реальним ефектом: mancipatio (для 
сервітутів сільських маєтків) і in iure cession (і для сільських, і для 

міських). Tradictio для цієї цілі не застосовувалася, оскільки сервітути 

вважалися res incorporales 
3
. 

Тому зазначений поділ речей мав важливе практичне значення - 

передача безтілесних речей відбувалася за процедурою передачі прав (in 
iure cession), а не за процедурою відчуження матеріальних речей 

(tradictio). 

По-третє, поділ Гаєм речей на тілесні та безтілесні базувався та 
відображав положення домінуючої у ті часи філософській концепції 

виокремлення світу речей та світу ідей.     

Відомий грецький філософ Платон вважав, що справжні цінності 
буття утворюють особливий позафізичний світ — Гіперуранію. Цей світ 

складають безтілесні прообрази, зразки, проекти, ідеї, ейдоси речей, 

тварин, людей, чеснот та цінностей. Ейдоси (ідеї) ніким і нічим не 
народжені, існують вічно, вони незмінні й непорушні. Позірний світ, 

доступний почуттям, утворюється при втіленні ейдосів у хаотичній, 

плинній змінній хорі (матерії). Світ, який ми знаємо — це лише тіні світу 

                         
1 Підопригора О.А. Римське приватне право: Підручник: Вид. 3 –є, перероб. та доп. – К.: Видавничий Дім ―Ін 

Юре‖, 2001. – 440 с. 
2 Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. Отв. ред.: Рудоквас А.Д.; Науч. ред.: Ем В.С. - М.: Статут (в 

серии: «Классика российской цивилистики»), 2003. - 685 c. 
3 Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. Под общей редакцией д.ю.н., проф., В.С.Нерсесянца. – 

2-е изд., изм. и доп. - М.: НОРМА-ИНФРА М, 1999 – 784 с. 
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ейдосів 
1
.  

На думку Дождева Д.В. цей поділ речей виходить з філософських 

побудов, представленим у Цицерона, який слідом за своїми грецькими 

вчителями розрізняв речі, які існують (res quae sunt), і речі, які мисляться 
(res quae intelleguntur), тобто матеріальні предмети і абстрактні поняття 

2
.  

Тобто, поділ речей на тілесні та безтілесні є відображенням в 

юриспруденції основних світоглядних принципів античної філософії - 
платонівської концепції про світ речей (матеріальний світ) і світ ідей 

(Гіперуранію) - тому, закономірно, що такий поділ набув поширення 

серед римських юристів, а у подальшому був закріплений у Дігестах.  
Цими факторами, мабуть, зумовлюється та обставина, що хоча 

поділ речей на тілесні та безтілесні у римському праві трактується 

романістами дискусійно, а подекуди, навіть, скептично, проте такий поділ 
мав ґрунтовні теоретичні передумови та важливе практичне значення.  

У сучасній цивілістичній науці до категорії «безтілесної речі» 

спостерігається неоднозначне ставлення. Окремі вчені загалом негативно 
оцінюють застосування цієї дефініції для характеристики цивільно-

правових явищ та процесів. Зокрема, М.К. Сулєйменов ставиться до 

"безтілесних речей" скептично: невірними є твердження про наявність так 
званих безтілесних речей. У даному випадку відбувається змішування з 

поняттям "майно", яке ширше , ніж поняття "річ" , і включає в себе, крім 
речей, ще й зобов'язальні права. Тому якщо на готівкові кошти у суб'єкта 

виникає право власності, то на безготівкові гроші , що знаходяться в 

банківському обороті , - зобов'язальне право вимоги 
3
.  

Інші науковці вважають за можливим використання категорії 

«безтілесних речей», у тому числі для формування правового режиму 

окремих об’єктів цивільних прав. Так, С.С. Алексєєв, обговорюючи нові 
прийоми регулювання приватної сфери в умовах сучасної економіки, 

зазначає, що всупереч думкам ряду дослідників, які сповістили про" 

кінець " класичного цивільного права, зазначені зміни знаходять цілком 
задовільне пояснення у фундаментальних цивільно - правових категоріях, 

наприклад, в понятті безтілесної речі, виробленому ще в римській 

юриспруденції. Та й подальший розвиток категоріального апарату 
цивільного права на такій основі - перспектива цілком виправдана, 

                         
1 http://uk.wikipedia.org/wiki/Платон. 
2 Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. Под общей редакцией д.ю.н., проф., В.С.Нерсесянца. – 

2-е изд., изм. и доп. - М.: НОРМА-ИНФРА М, 1999 – 784 с. 
3 Цит. по Братусь Д. Институт ¨бестелесных вещей¨ в гражданском праве.// Юрист. - 2004. - ғ 2. [Электронный 

ресурс] – режим доступа -http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docid=1236166. 
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конструктивна, очікувана 
1
. 

У цьому сенсі можна виокремити два підходи до визначення 

категорії «безтілесної речі». По-перше, концепція, згідно якої під 

«безтілесним майном» розуміються майнові права, які тільки формально 
віднесені до речей, хоча насправді не являються матеріальними речам. На 

думку її прихильників в основі такого підходу є практична доцільність, 

потреба в уніфікації правового режиму різнорідних об'єктів цивільних 
прав, хоча такий підхід не відображає суть самих явищ.  

Згідно позиції представників цього підходу під «безтілесними 

речами» найчастіше розуміються права, що мають вартість і грошову 
оцінку. У цьому випадку «безтілесні речі» зводяться до майнових прав, 

певним чином формалізованих і названих « речами». 

Зокрема, К.І. Скловський вважає, що коли права вимоги 
розглядаються як об'єкти права (безтілесні речі - res incorporales ), стає 

можливим застосовувати до цих прав, вважаючи їх за речі, режим 

речового права; цей прийом визнається іноді ефективним, а з точки зору 
юридичної техніки - зручним 

2
. 

Так, на думку Л.Р. Юлдашбаєвої фактично широке розуміння речей 

(що включає безтілесні речі ) в римському праві  є аналогом поняття 
майна, що включає як речі , так і майнові права, тому розподіл речей на 

тілесні і безтілесні не вносить нічого нового і повторює вже наявне поділ 
на речі (предмети матеріального світу ) та інше майно, в тому числі права 
3
.  

М.І. Брагінський на підставі всебічного аналізу російської та 
зарубіжної доктрини вказує, що зазначене обставина - право власності 

має об'єктом не тільки речі, але і права - набула широкого визнання 
4
. 

Прихильником ідеї безтілесного майна є  також Р. Саватье, який 
висловив думку , що з моменту, коли виникає можливість продажу права, 

це право стає річчю (безтілесною , зрозуміло) 
5
.  

В цілому, зазначена концепція відповідає уявленням 
давньоримських юристів про безтілесні речі, під якими розумілися, 

насамперед, майнові права. Вона знаходить своє законодавче закріплення 

також у ряді норм Цивільного кодексу України. Хоча ЦК України не 

                         
1 Алексеев С.С. Гражданское право в современную эпоху. // Алексеев С.С. Избранное. – М.:Статут, 2003 – 480 с. 
2 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. Учебно-практическое пособие. М.: Изд-во «Дело», 2000 – 

512 с. 
3 Юлдашбаева Л.Р.Правовое регулирование оборота эмиссионных ценных бумаг (акций, облигаций). М.: Статут, 

1999. 
4 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М. «Статут», 1997. - 682 с. 
5 Саватье Р. Теория обязательств. М.: «Прогресс», 1972. – 440 с. 
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містить категорію «безтілесної речі», а річ визначає як предмет 
матеріального світу щодо якого можуть виникати цивільні права та 

обов'язки (ст. 179 ЦК України), законодавством допускається можливість 

часті майнових прав у цивільному обороті.   
Так, згідно ч. ст.656 ЦК України предметом договору купівлі-

продажу можуть бути майнові права. До договору купівлі-продажу 

майнових прав застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, 
якщо інше не випливає із змісту або характеру цих прав. Майнові права, 

якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в 

майбутньому можуть бути також предметом договору дарування майнові 
права (ч. 2 ст. 718 ЦК України).   

Предметом договору найму, є насамперед, неспоживна річ, яка 

визначена індивідуальними знаками і яка зберігає свій первісний вигляд 
при неодноразовому використанні, проте ч.2 ст. 760 ЦК України 

відносить до предмету цього договору також майнові права.  

Згідно позиції представників іншої - широкої концепції розуміння 
сутності безтілесних речей - цією категорією охоплюються не лише 

майнові права, але і будь-які об’єкти, які представляють собою 

«ідеальний» нематеріалізований об'єкт. 
На думку Д.В.Мурзіна ця концепція означає відхід від класичної 

концепції речових прав, викликаний новими явищами в економіці, коли 
операції з майновими правами відтісняють на другий план операції з 

реальними речами. Однак в силу певної консервативності і статичності 

права, відповідно до цивільно- правової доктрини, щодо безтілесних 
речей (по суті, прав, що мають нематеріальний характер) діють деякі 

умови обігу, властиві для матеріальних, «тілесних» об'єктів права 

власності 
1
. 

Ю.С. Гамбаров ще на початку ХХ ст. писав, що європейська 

юриспруденція створює нову , відмінну від римської, категорію 

безтілесних речей, що охоплює собою «всі блага, які не мають тілесного 
буття, але захищаються об'єктивним правом. Це - не більш як фікція речі 

для таких об'єктів права, які, не володіючи властивостями речі, тим не 

менш, прирівнюються до цієї останньої. Звідси не випливає , однак, що " 
безтілесна річ" є фіктивна як об'єкт права: вона фіктивна як річ, але існує, 

як відмінний від речі і постійно зростаючий у своєму значенні об'єкт 

права. Сюди належать, головним чином так звані «нематеріальні блага», 

                         
1 Мурзин Д.В. Бестелесные вещи. // Цивилистические запски: Межвузовский сборник научных трудов . Выпуск 3. К 

80-летию С.С.Алексеева. – М.: «Статут»; Екатеренбург: Иснтитут чстного права, 2004. – 462 с.  
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тобто наукові, художні, промислові та інші духовні продукти нашої 
діяльності, які, проявляючись зовні, отримують відому самостійність і 

майнову цінність, що надають їм здатності бути предметом права і 

юридичного захисту - якщо не того ж змісту, як захист тілесних речей, то 
у близькій до неї формі абсолютних позовів, що діють проти всіх і 

кожного. Ця обставина і дає привід до перенесення на юридичні 

відносини в "нематеріальних благах" положень, визнаних для юридичних 
відносин в тілесних речах 

1
. 

На думку Д.Братуся розуміння під «безтілесними речами» лише 

майнових прав безпідставно звужує рамки потенційних об'єктів 
цивільних прав. Наприклад, такі види «специфічних» об'єктів, як енергія 

та майновий комплекс підприємства не відповідають заданим рамкам 

«безтілесні речі - майнові права». Хоча і являють собою яскраві зразки 
конструювання нематеріальних речей у цивільному праві 

2
. 

Прихильники широкої концепції «безтілесної речі» також 

наголошують, що слід з граничною ясністю заявити, що застосування 
категорії «безтілесної речі» є , звичайно, тільки юридико - технічним 

прийомом, що дозволяє поширити на нематеріальне майно найбільш 

принципові положення права власності. Дематеріалізовані об'єкти 
займають своє місце в системі цивільного права в парі «речові - 

зобов'язальні» правовідносини  
3
.  

По суті представниками зазначеного підходу здійснюється 

розмивання римської конструкції «безтілесної речі». Правовий режим 

безтілесної речі пропонується поширити не лише на майнові права як 
об’єкти цивільного обороту, але і на інші види об’єктів, які мають 

нематеріальну природу – енергію, інформацію, результати 

інтелектуальної, творчої діяльності тощо.  
Підставою обґрунтування зазначеного «оречевлення» 

нематеріальних благ через конструкцію безтілесної речі є необхідність 

законодавчого регулювання таких відносин, не за рахунок формування 
нового законодавства, які б адекватно регульовано відносини з приводу 

інтелектуальної власності чи інформації, а шляхом застосування 

інструментарію речового права. Так, Д.В.Мурзін підкреслює, що до того 
моменту, як правовідносини з приводу багатьох сучасних нематеріальних 

                         
1 Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. - М.: Зерцало (в серии «Русское юридическое наследие»), 2003. 
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3 Мурзин Д.В. Бестелесные вещи. // Цивилистические запски: Межвузовский сборник научных трудов . Выпуск 3. К 
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об'єктів будуть врегульовані законодавчо (а таке регулювання, можна 
припустити, все одно буде відставати від суспільних потреб), тільки 

принципове визнання цих об'єктів об'єктами права власності здатне 

забезпечити їх власникам адекватний і надійний захист 
1
. 

Зазначене положення видається достатньо сумнівним: замість 

розробки сучасного законодавства, яке б в умовах інформаційного 

суспільства належним чином регулювало інформаційні відносини та 
відносини у сфері творчої діяльності, автор пропонується 

використовувати інститут права власності, сформований римськими 

юристами ще в античну епоху.   
Водночас, саме у сфері тлумачення сутності прав на результати 

творчості знаходить своє значене поширення пропрієтарна концепція – 

теорія, що обґрунтовує поширення регулювання відносин у сфері 
інтелектуальної діяльності та інформації нормативних положень речового 

права. Прихильників пропрієтарної теорії у сучасній юриспруденції 

можна умовно поділити на дві групи. Перші виступають за автоматичне 
перенесення на результати інтелектуальної, творчої діяльності правового 

режиму власності, вказуючи на необхідність визнання ―права власності 

на всі результати інтелектуальної діяльності‖, підкреслюючи, що 
―принципової різниці у правомочностях власника і суб’єкта права 

інтелектуальної власності немає‖ 
2
. Інші – характеризують право 

інтелектуальної власності як особливий вид права власності, об’єктом 

якого є безтілесні речі, зміст права на які не відрізняється від прав 

власника 
3
.  

Зокрема, Т.С.Демченко зазначає, що ―товарний знак є беззаперечно 

майном – безтілесною річчю, має економічну цінність та може бути 

привласненою, а правові можливості його власника за обсягом нічим не 
відрізняються від прав власника матеріального об’єкта‖ . Виходячи з 

наведеного, автором зроблено висновок, що ―за своєю сутністю право на 

товарний знак є правом власності‖ 
4
. 

Вищенаведені доводи видаються дещо суперечливими. 

Насамперед, викликає заперечення тлумачення товарного знака як 

безтілесної речі та поширення на нього категорії ―майна‖. Як було вище 

                         
1 Мурзин Д.В. Бестелесные вещи. // Цивилистические запски: Межвузовский сборник научных трудов . Выпуск 3. К 

80-летию С.С.Алексеева. – М.: «Статут»; Екатеренбург: Иснтитут чстного права, 2004. – 462 с. 
2 Право інтелектуальної власності. Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, 

О.Д.Святоцького. – К.: ―Ін Юре‖, 2002 – 624 с. 
3 Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави і 

права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004 - 181с. 
4 Там само. 
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зазначено, у римському праві категорією ―безтілесні речі‖ охоплюються 
права майнового характеру, що можуть виступати об’єктами цивільного 

обороту. Водночас, результати інтелектуальної, творчої діяльності, що є 

об’єктами охорони права інтелектуальної власності цивільне 
законодавство визначає як нематеріальні блага. Оскільки останні 

становлять самостійний об’єкт цивільних прав, відмінний від поняття 

―суб’єктивного права‖, тому на них не може бути поширена конструкція 
безтілесної речі.  

Поняття майна, під яким у римському праві розумілося сукупність 

тілесних і безтілесних речей, у ЦК України тлумачиться як окрема річ, 
сукупність речей, а також майнові права та обов’язки (ст. 190). 

Буквальний аналіз ст. 190 ЦК України свідчить, що даною категорією не 

охоплюються немайнові блага, у тому числі результати інтелектуальної, 
творчої діяльності. Вона поширюється лише на речі та майнові праві 

тобто, з позицій римського права, на тілесні та безтілесні речі. Тому 

підхід щодо належності товарних знаків до безтілесних речей видається 
дискусійним.  

Поширення конструкції «безлітесної речі» на відносини у сфері 

інформації та результатів інтелектуальної діяльності має важливе 
практичне значення – розпорядження та захист таких нематеріальних 

благ здійснюватиметься у формі договорів та способів захисту речових 
прав, насамперед, права власності. Проте наразі не викликає суттєвих 

заперечень той факт, що віндикація, купівля-продаж, оренда, та 

дарування чи поставка не можуть застосовуватися для захисту та 
розпорядження правами інтелектуальної власності. Регулювання таких 

відносин відбувається на підставі особливих договорів (ліцензійний 

договорі, договір про передання виключних майнових прав 
інтелектуальної власності, договір про створення за замовлення та 

використання об’єкта інтелектуальної власності тощо), а їх захист також 

має свої особливості. Тому норми, положення та інститути речового 
права не можуть застосовуватися для регламентації відносин у сфері 

нематеріальних благ, навіть, у випадку, якщо за ними закріпити правовий 

режим безтілесних речей.     
Підсумовуючи слід наголосити, що поділ речей на тілесні та 

безтілесні та розвиток конструкції «безтілесних речей» (res corporales) у 

римському праві є відображенням та трансформацією римською 
юриспруденцією античної філософської концепції про світ речей та світ 

ідей. Проте такий поділ мав важливе практичне значення – передача 
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безтілесних речей відбувалася за процедурою передачі прав, а не за 
процедурою відчуження матеріальних речей (traditio). Аналіз 

першоджерел та поглядів вчених-романістів підтверджує той факт, що до 

безтілесних речей римляни відносили не речi як предмети матерiального 
свiту, а саме майнові права, які виникають у сфері цивільного обороту.  

У сучасній юриспруденції конструкція безтілесної речі також може 

застосовуватися, але у тому значенні, якого їй надавали розробники, 
тобто для позначення майнових прав. За ЦК України майнові права 

можуть бути предметом цивільно-правових договорів, набуватися та 

відчужуватися різними способами та формами. Проте у сучасному 
законодавстві відсутні передумови для розширеного тлумачення категорії 

«безтілесної речі», за якого нею охоплюватимуться не лише права, і будь-

які нематеріальні блага, які є об’єктом цивільних прав. За такого підходу 
здійснюватиметься штучне перенесення правового режиму речей на 

нематеріальні блага, у тому числі інформацію та результати 

інтелектуальної, творчої діяльності, що, безумовно, ускладнюватиме 
адекватне правове регулювання відносин з приводу їх використання, 

належний та ефективний захист їх суб’єктів.  

У цьому контексті слід пригадати влучне висловлювання Г.Ф. 
Шершеневича, який наголошував, що порядок виникнення, переходу, 

припинення, захисту речових прав розрахований саме на їх матеріальний 
зміст, і тому поширення цих правил на зовсім іншу сферу може створити 

небажане змішання уявлень в теорії та практиці. Поширювати поняття 

про речові права на права, не мають своїм об'єктом речі, уявляється 
теоретично незручним 

1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
1 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. [Электронный ресурс] – режим доступа  - 

http://lawdiss.org.ua/books/912.doc.html#_Toc42402181. 
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Наталія Майданик 

НАТУРАЛЬНІ ЗОБОВЯЗАННЯ В ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 

СТАРОДАВНЬОГО РИМУ 

1. Концепції походження норм про натуральні зобов’язання 

Інститут натуральних зобов’язань, відомий більшості сучасних 

правопорядків, сформувався протягом багатьох століть використання в 

різні історичні епохи. 
Найбільш важливий внесок у становлення сучасного розуміння 

натуральних зобов’язань був зроблений юристами Стародавнього Риму, 

юридичні правила яких і по цей час становлять основу цієї правової 
конструкції. 

У самому загальному вигляді в римському праві натуральними 

зобов’язаннями (obligatio naturalis) визнавалися зобов’язання, що не 
користуються позовним захистом, але за якими сплачене не може бути 

витребуване назад
1
. 

Вважається, що конструкція натуральних зобов’язань у римському 
праві була «прямим результатом концепції природного права (jus naturale) 

і його найближчого брата, права народів (jus gentium). Інколи коріння 

зазначених зобов’язань вбачають «у справедливості (aequitas) або 
природному почутті (naturalis ratio)»

2
. 

Зазначені концепції розглядалися «філософсько-правовим 
підгрунтям протиставлення природного – цивільному, звичайного – 

штучному, … визнання більш широкої дії за jus gentium як правом, 

властивим всім народам і тому справедливим та природним, на відміну 
від цивільного права (jus civile) як права даного народу, що також 

проявилося в протиставленні окремих зобов’язань – натуральних, які не 

можуть бути здійсненими примусово, але мають добровільно виконаними 
за почуттям справедливості, – зобов’язанням, виконання яких 

забезпечувалось позовним захистом»
3
. 

Вироблені класичним римським правом (I ст. до н. е . – III ст. н. е.) 
поняття aequitas та jus naturale виступали «критеріями витлумачення та 

зміни чинних правових норм, розробки нових правових положень, що 

утверджували критичне ставлення до старого квіритського (цивільного) 
права шляхом посилань на вимоги справедливості і природного права». 

                         
1 Агарков М. М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х т. Т.I. – М.: АО «ЮрИнфоР», 2002. – С. 248. 
2 Майданик Р. А. Натуральні зобов’язання в цивільному праві: еволюція і сучасність // Наукові записки. Том IV. 

Економічний факультет. Юридичний факультет // КНУ імені Тараса Шевченка, КПВД «Педагогіка», Київ, 2004. – С. 

190. 
3 Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское 

правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». 2-е изд., испр. – М.: «Статут», 2003. – С. 33, 35, 36. 
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На відміну від аequitas, що було поняттям суб’єктивним, зміст 
якого постійно змінювався, jus naturale визнавалося об’єктивною і 

незмінною за своїм змістом категорією, при цьому взаємозалежність між 

ними виражалась у тому, що через отримання санкції з боку права 
природного самі принципи справедливості набували об’єктивного 

вираження aequitas. 

Наведені поняття не протиставлялися одне одному, а, навпаки, 
зазвичай застосовувалися римськими юристами як рівнозначні за своїм 

змістом категорії. Так, при визначенні поняття gentium Гай говорить: 

«Що становить натуральну підставу у всіх людей, то у всіх народів 
розглядається як справедливе і називається правом народів»

1
.  

Відповідно, на думку Гая, все природне є в той же час 

справедливим, і в цьому сенсі між наведеними категоріями немає ніякої 
різниці. При цьому О. С. Іоффе слушно відзначає, що на цій підставі не 

можна робити зворотного висновку і стверджувати, що все справедливе 

охоплювалось римським поняттям природного
2
. У відомому визначенні 

Ульпіана природне розглядається як щось одночасно притаманне людині 

і тварині
3
, виводиться із «природи речей», незмінність і обмеженість сфер 

застосування якого обумовлювало необхідність доповнення категорії jus 
naturale категорією aequitas у римській юриспруденції. 

2. Поняття і місце натуральних зобов’язань у системі 

римського зобов’язального права 

У системі римського зобов’язального права натуральні 

зобов’язання визнавалися різновидом аномальних зобов’язань і такими, 
що пов’язані із зобов’язальними узами та існували поряд із 

зобов’язаннями права цивільного та преторського. 

Характерною рисою натуральних зобов’язань за римським 
приватним правом була відсутність у кредитора права на судовий захист 

належного йому права вимоги доборжника. Водночас виконання за 

такими зобов’язаннями не вважається виконанням неналежного (solutio 
indebiti) і може бути по праву утримано кредитором (solutio rentio)

4
. 

Таким чином, зобов’язання боржника носило характер зобов’язання 

доброї волі, оскільки виконання зобов’язання залежало лише від bonae 
fides боржника, і кредитор не мав можливості вжити імперативних 

                         
1 Gajus, 1.2; Цит. за: Иоффе О. С. Вказ. пр. – С. 34. 
2 Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское 

правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». – С. 34. 
3 D. 1. 1.1.2. Ulpianus; Jus naturale est guod natura omnia animalia docuit; Цит. по: Иоффе О. С. Вказ. пр. – С. 34. 
4 Дождев Д. В. Римское частное право. – М., НОРМА-ИНФРА. – М., 1999. – С. 476. 
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заходів для спонукання боржника до виконання зобов’язання. 
У літературі зазначається, що поряд з натуральними, римське 

приватне право також знало й інший вид зобов’язань, кредитор в яких був 

позбавлений права на судовий захист. Йдеться про зобов’язання, які 
виникли з непоіменованих контрактів (contractus innominati), тобто з 

контрактів, які не мали визначення у формальному (писаному) jus civile, і, 

відповідно, за формальними ознаками були позбавлені судового захисту. 
Такими зобов’язаннями, зокрема, були зобов’язання з міни, 

інспекції, комісії. Проте з розвитком преторського права, такі 

зобов’язання отримали право на судовий захист за допомогою інституту 
позовів, заснованих на факті (actions civiles in factum). 

Водночас натуральні зобов’язання відрізнялися від непоіменованих 

контрактів наявністю аморальної каузи (задоволення егоїстичних 
мотивів), а не вадами форми непоіменованих контрактів, що обумовлено 

особливостями суспільно-історичного розвитку римського суспільства в 

період формування правової категорії натуральних зобов’язань. 
Сам термін і поняття obligatio naturalis було вироблено римськими 

юристами протягом двох перших століть нашої ери в межах концепції 

зобов’язання (obligatio). Юридичне значення зобов’язання (з контрактів, 
деліктів тощо) отримували через регулювання державною владою їхнього 

виконання, чим зводило їх у ранг гарантованих відносин
1
. 

Правилами цивільного права спочатку передбачалася можливість 

домагатися примусового виконання зобов’язань, що виникали внаслідок 

укладання договорів. Тому такі зобов’язання стали називатися 
цивільними, на відміну від тих зобов’язань, що через різні причини були 

позбавлені такого позовного захисту, а тому називалися зобов’язаннями 

натуральними
2
.  

Натуральні зобов’язання з договорів могли бути виконані лише 

добровільно. У даному випадку спостерігається щось подібне з тією 

ситуацією, що панувала до врегулювання договорів нормами цивільного 
права, з тією лише різницею, що помста, самоуправство тощо 

припинялися санкцією держави
3
. 

У зрілій своїй формі зобов’язання розуміли правовідношенням, в 
силу якого визначений суб’єкт (боржник) зобов’язаний був провести на 

                         
1 Кофанов Л. Л. Обязательственное право в архаическом Риме: Долговой вопрос (VI–IV вв. до н. э.). – М.: Юрист, 

1994. – С. 63. 
2 Харитонов Є. О. Історія приватного права Європи: Східна традиція. – Одеса: Юридична література, 2000. – С. 

185. 
3 Берестова І. Є. Зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави: дис. …канд. юрид. 

наук. – Х., 2004. – С. 14. 
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користь іншого суб’єкта (кредитора) визначені дії майнового характеру 
(надання), що знайшло відображення в закріпленому в Інституціях 

Юстиніана класичному визначенні зобов’язання: «зобов’язання – це 

правові узи (окови, juris vinculum), в силу яких ми, тобто і кредитор і 
боржник, пов’язані необхідністю (примушуємося) до виконання чого-

небудь згідно з правом нашої держави (p.r. J. 3.13)»
1
. 

Наведене визначення є відлунням старого національно-римського 
цивільного права, яке на ранніх стадіях свого розвитку (зокрема, за 

законами XII таблиць) давало можливість кредитору пов’язувати 

неоплатного боржника реальною мотузкою або путами певної ваги. 
Реальні окови були піддані еволюції і в класичному Римі перетворились у 

правові узи – juris vinculum. Поступово витончений розум юриста-

класика знайде інші, менш архаїчні і більш відповідні інтересам 
кредитора способи їх забезпечення. Якщо наведене Інституцією 

Юстиніана воскресає старовинне поняття зобов’язання на ранніх стадіях 

рабовласницького суспільства, то істотно наближує нас до суті справи 
визначення Павла, згідно з яким «сутність зобов’язання не в тому 

полягає, щоб зробити який-небудь предмет нашим, або який-небудь 

сервітут нашим, але щоб пов’язати іншого перед нами, щоб він дав що-
небудь або зробив чи надав» (Д. 44.7.3)

2
. 

Отже, за римським правом зобов’язання в юридичному значенні 
існувало лише тоді, коли воно захищалося позовом. Якщо в даному 

випадку претором не встановлено позов, то наявним було так зване 

натуральне зобов’язання (obligatio naturalis), яке щодо двох осіб 
виступало несанкціонованим правом.  

Спочатку концепція натурального зобов’язання допускала його 

виникнення головним чином з дій осіб, які перебували під владою 
paterfamilias: смисл визнання існування цих зобов’язань полягав у тому, 

що якщо, наприклад, раб приймав на себе (натуральне) зобов’язання, а 

потім звільнявся на волю, то його зобов’язання в ряді випадків 
визнавалося дійсним і могло дати право позова до нього. Як бачимо, в 

цих випадках визнання натуральних зобов’язань корінилось в найбільш 

повному захисті інтересів рабовласників – контрагентів раба. 
Пізніше римські юристи істотно поглибили теорію натуральних 

                         
1 Див.: Всеобщая история государства и права: Учебник для вузов в двух томах. Т. 1 Древний мир. Средние века / 

Под редакцией В. А. Томсинова. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. – С. 306; Римское частное право: Учебник / Под ред. 

И. Б. Новицкого и И. С. Перетерского. – М.: Юриспруденция, 2002. – С. 203. 
2 Див.: Новицкий И. Б., Перетерский И. С. Вказ. пр. – С. 203–204; Дигесты Юстиниана / Пер. и коммент. И. С. 

Перетерского. – М.: Юридическая литература. – 1984. – С. 17. 
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зобов’язань (наприклад, встановили, що виконання за натуральним 
зобов’язанням не могло бути витребуване назад)

1
, що істотно вплинуло 

на зміст ознак та правової природи цієї правової конструкції. 

Наведені етапи формування концепції зазначеної конструкції дало 
можливість римським юристам вказати на дві основні ознаки, за 

наявності яких до відповідних відносин застосовувався термін 

«натуральне зобов’язання»: 1) кредитор позбавлений права вимагати, 2) 
боржник, який, незважаючи на це, виконав зобов’язання, не може 

вимагати назад виконане
2
. 

Зазначені особливості змісту натурального зобов’язання не повною 
мірою відповідають цивільному зобов’язанню, тобто зобов’язанню у 

власному розумінні. Римські юристи вважали, що сама сутність 

зобов’язання полягає в присутності в його змісті юридичних уз, що 
проявлялося у відповідному actio in rem. У випадку невиконання 

зобов’язання, кредитор зазвичай міг добиватися примусового здійснення 

своїх прав. Римське право під боржником розуміло того, у кого за його 
небажання (сплатити) гроші могли бути витребувані

3
.  

Незважаючи на це, римська суспільна свідомість вбачала в окремих 

випадках, точне визначення яких викликає, правда, спори, дебетно-
кредитні економічні відносини, які в силу певних причин не породжували 

юридичні узи (vinculum juris), і тому не визнавалися як цивільні 
зобов’язання (civilis obligatio). Однак такі відносини породжували так 

звані натуральні зобов’язання (лат. natura debitum, naturalis obligatio, рос. 

естественные обязательства). 
Практично будь-яка сучасна національна система права 

використовує ті чи iнші види натуральних зобов’язань, що являють собою 

групу суб’єктивних цивільних прав, вимоги за якими позбавлені судового 
захисту. 

Для з’ясування причини того, чому жодна із сучасних систем права 

не змогла обійтися без інституту натуральних зобов’язань, доцільно 
звернутися до генези цієї правової конструкції, концептуальні засади якої 

були сформульовані в приватному праві Стародавнього Риму, і 

застосовуються, хоч і в дещо зміненому вигляді, більшістю сучасних 
правопорядків. 

                         
1 Всеобщая история государства и права: Учебник для вузов в двух томах. Т. 1 Древний мир. Средние века / Под 

редакцией В. А. Томсинова. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. – С. 306–307. 
2 Агарков М. М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х т. Т. I. – М.: АО «ЮрИнфоР», 2002. – С. 248. 
3 Римское частное право: Учебник / Под ред. И. Б. Новицкого и И. С. Перетерского. – М.: Юриспруденция, 2002. – 

С. 205. 



 

65 

 

Ольга Кучмієнко  

ВПЛИВ ПОЛОЖЕНЬ ПРО КОРПОРАЦІЇ (КОЛЕГІЇ) ТА 

ТОВАРИСТВА У РИМСЬКОМУ ПРАВІ НА ФОРМУВАННЯ 

СУЧАСНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ КОРПОРАТИВНОГО ТИПУ 

Актуальність теми дослідження зумовлена відсутністю єдиного 

підходу до поняття «корпорація» в сучасній теорії і практиці цивільного 

права, що обумовлює необхідність вивчення історичних витоків даного 
явища та з'ясування причин та процесів формування сутнісних ознак 

даної категорії. Для виявлення зв'язку сучасних корпорацій та колегій і 

товариств за римським правом необхідно дослідити сутнісні ознаки 
останніх двох категорій, а також відповісти на питання, як ці 

характеристики проявляються у сучасних корпораціях.  

Римське право стало своєрідним джерелом, з якого беруть свої 
витоки майже всі галузі сучасного права. Значна кількість положень 

римського цивільного права дійшла до нашого часу, що позначилося на 

законодавстві багатьох країн світу. Сучасне корпоративне законодавство 
базується на низці вихідних фундаментальних положеннях, закладених 

ще у римському цивільному праві
1
. 

У римському праві не було сформульовано цілісного вчення або 
системи загальних положень щодо колективних або майнових 

організацій
2
, тобто фактично римському праву не було відоме поняття 

юридичної особи. В той же час римські юристи не ототожнювали статус 

окремих фізичних осіб та статус установ (театрів, органів державної 

влади, спілок пекарів тощо).  
Вже у стародавні часи в Римі з'являються різноманітні приватні 

корпорації: союзи з релігійними цілями (sodalitates, collegia sodalicia) та 

професійні спілки ремісників (pistorum, fabrorum і т. д.). Про такі приватні 
корпорації згадується вже у Законах XII таблиць: за свідченнями Гая, 

членам collegia sodalicia (sodales) надавалося право створювати для себе 

правила і статути, з єдиною вимогою аби ці статути не суперечили 
закону. Ці примітивні, на перший погляд, утворення ще не були 

юридичними особами, але вже мали деякі ознаки сучасних корпорацій 
3
. 

У період республіки таких приватних корпорацій розвивається ше 
                         

1 Становлення і розвиток корпоративних відносин і корпоративного права в Україні (стислий історичний огляд). 

Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.kneu.dp.ua/moodle-

new/pluginfile.php/24112/mod_resource/content/0/1.2.pdf 
2 Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: Казусы, иски, институты / Перевод с испанского; Отв. Ред.. Л.Л. 

Кофанов. – М.: Статут, 2005. – С.230. 
3 Становлення і розвиток корпоративних відносин і корпоративного права в Україні (стислий історичний огляд). 

Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.kneu.dp.ua/moodle-

new/pluginfile.php/24112/mod_resource/content/0/1.2.pdf 

http://www.kneu.dp.ua/moodle-new/pluginfile.php/24112/mod_resource/content/0/1.2.pdf
http://www.kneu.dp.ua/moodle-new/pluginfile.php/24112/mod_resource/content/0/1.2.pdf
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більше: з'являються корпорації apparitorum (нижчих служителів при 
магістратах), корпорації взаємодопомоги (поховальні – collegia 

funeraticia) і т. д. Всі ці корпорації мали, звичайно, певну організацію і 

деяке загальне майно – зокрема, загальну касу (arca communis), але це 
майно юридично розглядалося або як майно всіх окремих членів (за 

правилами товариства, societas) у певних частках, або як майно одного з 

них – того, хто є скарбником. У зовнішніх відносинах колегія як окрема 
юридична особа не виступала: треті особи мали справу тільки з окремими 

членами. Вироблений принцип юридичної особи, застосовуваний до 

муніципій, пізніше був перенесений на різні приватні корпорації, collegia, 
які починали наділятися цивільною правоздатністю «за зразком 

муніципій» – "ad exemplum rei publicae". Таким чином, наприкінці 

республіканського періоду – на початку періоду ранньої імперії 
прототипами юридичних осіб були муніципії та приватні корпорації

1
. 

Висновок про наявність лише прототипів, але не юридичних осіб у 

власному розумінні, беззаперечно підтримується в науці цивільного права 
з огляду на наступні аргументи. По-перше, корпорація не могла 

виступати учасником цивільного процесу у власному розумінні
2
. По-

друге, І.А. Покровський звертав увагу на відсутність у римському праві 
достатньої самостійності волі юридичної особи від волі її членів

3
. По-

третє, така корпорація не була наділена дієздатністю: в окремих випадках 
від її імені міг виступати представник, який укладав угоди, пред'являв 

позови; до того ж його права були ідентичними правами приватних осіб.
4
 

Загалом попри відсутність остаточно сформованої концепції 
юридичної особи у римському праві, беззаперечним є факт зародження 

ідеї про юридичну особу, а також окремих елементів її практичного 

втілення: наприклад, вироблення поняття правоздатності, незалежної від 
фізичної особи, штучної дієздатності, а також основних типів юридичних 

осіб (корпорації та установи).
5
 

Існують і факти, які свідчать про зародження певних категорій, які 
на сьогодні є визначальними ознаками корпорацій. Зокрема, такі 

утворення могли мати свій Статут, повинні були представлятися через 

довірену особу та мати свою касу
6
. Вони були наділені достатньою 

абстрактністю для збереження своєї сутності у разі зміни персонального 
                         

1 Покровский И.А. История римского права / И.А. Покровский. – СПб: «Летний сад», 1999. – С. 311. 
2 Новицкий И.Б. Римское право. – М.: Изд. «ГЕИС», 2002. – С. 70. 
3 Покровский И.А. История римского права / И.А. Покровский. – СПб: «Летний сад», 1999. – С. 309. 
4 Поліно Н.А. Методичні рекомендації з дисципліни «Основи римського права». – К., 2012. – С. 55. 
5 Покровский И.А. История римского права / И.А. Покровский. – СПб: «Летний сад», 1999. – С. 317. 
6 Поліно Н.А. Методичні рекомендації з дисципліни «Основи римського права».– К., 2012. – С. 54. 
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складу членів: це пояснювалось тим, що адміністрацію, яка давала дозвіл 
на створення корпорації, не цікавив персональний склад її членів

1
. В 

період Республіки йде мова про встановлення дозвільного порядку 

створення корпорацій
2
: корпорація визнавалася законною сollegium 

licitum, якщо її існування дозволене сенатом, ex senatus consulto coire 

licet;
3
 однак для окремих корпорацій реєстрація відбувалась у порядку 

повідомлення (наприклад, для поховальних організацій)
4
. 

Окрема увагу слід приділити становленню особливого правового 

статусу майна корпорації, що стало важливим етапом в процесі 

наближення даного утворення до юридичної особи у сучасному 
розумінні. Перехід від неподільної власності учасників до відокремленого 

майна традиційно розглядається як завершальний етап утворення 

інституту корпорації з огляду на підвищення стійкості майнових 
відносин

5
. 

Відмінним за своєю правовою природою від корпорацій був 

договір товариства. Договір товариства фактично являв собою однин із 
видів консенсуальних контрактів, за яким два або більше учасники 

зобов'язувалися взаємно надавати товари або роботи задля спільного 

ведення справ, розділяючи між собою отримані доходи та збитки
6
. 

Товариство було наділено, крім консенсуальності, і такими ознаками, як: 

взаємність прав та обов'язків товаришів, що випливала з внесків 
учасників; оплатність – право на отримання прибутку, який міг бути 

розподілений як в рівних частинах між його учасниками, так і за іншим 

принципом, залежно від особистого вкладу (праці) учасника; діяльність 
кожного із учасників товариства створювала права і обов’язки тільки для 

самої цієї особи, а те, що вона отримувала, підлягало розподілу між всіма 

учасниками товариства
7
. Остання ознака вказує на суттєву відмінність 

товариств та колегій у римському праві, а також на ступінь схожості 

даних інститутів з сучасними корпораціями.  

Товариство не було юридичною особою, тому у зовнішніх 
відносинах кожен з товаришів діяв від власного імені. У разі порушення 

                         
1 Медведев. В.Г. Субъекты права в Древнем Риме // Вектор науки ТГУ. – 2009. – ғ 5(8). – С. 67. 
2 Хвостов В. М. Система римского права: учебник / В. М. Хвостов. – М.: Спарк, 1996. – С. 117. 
3 Попсуєнко Л.О. Виникнення та припинення церковних організацій: до історії питання. Електронний ресурс. – 

Режим доступу: http://www.apdp.in.ua/v48/47.pdf, вільний. – Назва з екрані. 
4 Медведев. В.Г. Субъекты права в Древнем Риме // Вектор науки ТГУ. – 2009. – ғ 5(8). – С. 67. 
5 Медведев. В.Г. Субъекты права в Древнем Риме // Вектор науки ТГУ. – 2009. – ғ 5(8). – С. 67. 
6 Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: Казусы, иски, институты / Перевод с испанского; Отв. Ред.. Л.Л. 

Кофанов. – М.: Статут, 2005. – С. 582. 
7 Бермічева О.В. Просте і таємне (негласне) товариство: поняття та співвідношення // Вісник Академії адвокатури. 

– 2012. – ғ1 (23). – С. 40-41. 
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договору, укладеного від імені товариства з третьою особою, перед цим 
зовнішнім контрагентом відповідав той, хто уклав договір. Лише після 

передачі усього отриманого за договором у касу товариства зовнішній 

контрагент міг пред’являти вимоги до інших товаришів
1
.  

Сьогодні в ЦК України передбачені такі форми спільної 

діяльності,як договори простого товариства та договір про спільну 

діяльність, які характеризуються особистісним характером такої 
діяльності, що зберігся ще з часів римського права. 

На відміну від колегій, де зміни особистого складу учасників не 

тягнули за собою змін в статусі колегії, договір товариства припинявся у 
разі виходу зі складу учасників або смерті хоча б одного учасника. 

Щоправда, згодом певні винятки були зроблені для спадкоємців та 

товариствах публіканів, однак вони не змінювали загальної сутності 
товариства

2
. 

Наступною відмінністю колегій та товариств був статус такого 

утворення: як самостійного суб'єкта права від імені якого можуть 
вчинятися певні дії (колегії) або без утворення нового суб'єкта (договір 

товариства)
3
. Тоді як учасники товариства діяли спільно, але кожен від 

свого імені, у випадку колегій можна вести мову про перші спроби 
сформувати окрему волю об’єднання, відносно відокремлену від волі 

його членів. 
Правовий статус майна колегій та товариств був досить 

неоднозначним. З одного боку, на пізніх етапах існування колегій їхнє 

майно вважалося відокремленим від майна учасників, з іншого – якщо 
колегія успадковувала майно (тобто виступала як окремий суб'єкт права), 

таке майно ділилось порівну між її учасниками (тобто встановлювався 

режим спільності, а не відокремленості майна).  
У товариствах про наявність відокремленого майна можна вести 

мову лише в контексті його об'єднання для досягнення певної мети, проте 

учасники товариства несли відповідальність за зобов'язанням за рахунок 
власного майна

4
.  

Втім, ще в дореволюційній науці зверталась увагу, що дана 

                         
1 Основи римського приватного права. Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://www.jurfak.univer.kharkov.ua/kafedry/kaf_civil-prav/lekc_cpd/pakty.pdf, вільний. – Назва з екрану. 
2 Слепцова Е.Н. Societates в римском классическом праве и в гражданском кодексе Российской Федерации. 

Електронний ресурс. – Режим доступу: http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3049, вільний. – Назва з екрану. 
3 Слепцова Е.Н. Societates в риском классическом праве и в гражданском кодексе Российской Федерации. 

Електронний ресурс. – Режим доступу: http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3049, вільний. – Назва з екрану.  
4 Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: Казусы, иски, институты/ Перевод с испанского; Отв. Ред. Л.Л. 

Кофанов. – М.: Статут, 2005. – С. 233. 

http://www.jurfak.univer.kharkov.ua/kafedry/kaf_civil-prav/lekc_cpd/pakty.pdf
http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3049
http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3049
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відмінність, хоч і мала місце, відігравала загалом другорядну роль
1
. 

Ключовою ж відмінністю визнавалася наявність «спільної каси», що в 

свою чергу відособлювало особисті та спільні зобов'язання в корпораціях, 

на відміну від товариств. 
З огляду на викладене вище слід відзначити, що і корпорація, і 

прості товариства не визнавались юридичними особами за римським 

правом, разом з тим вказані два інститути сьогодні розглядаються в 
якості прототипів юридичних осіб.  

Переходячи до дослідження зв'язку сучасних корпорацій та 

римських колегій і товариств, необхідно визначитись із обсягом поняттям 
корпорації. Широкий підхід включає до його складу не лише 

господарські товариства, а й інші господарські організації. Згідно з 

вузьким підходом, до корпорацій належать лише господарські 
товариства

2
. Для цілей нашого дослідження розглядатимемо в якості 

суб'єктів корпоративних правовідносин лише господарські товариства, 

статутний капітал яких поділено на частки, з яких випливає право на 
управління товариством: акціонерні товариства, товариства з обмеженою 

та додатковою відповідальністю, оскільки спорів щодо цих суб'єктів не 

виникає. 
Розглядаючи значення досліджуваних інститутів для формування 

юридичних осіб корпоративного типу в сучасному праві, необхідно 
відзначити вплив обох утворень (як колегій, так і товариств) на 

формування уявлення про корпорації, проте з огляду на суворий 

особистий характер товариств в римському праві, вони так і зберегли 
свою природу у вигляді договорів простого товариства, передбаченого ст. 

1132 ЦК. Разом з тим, можна вести мову про існування в даному 

утворенні окремих зачатків корпоративних прав, зокрема права на 
прибуток, а також про можливість встановлення залежності між 

вкладеним майном та працею і розміром прибутку. Римському праву був 

відомий договірний порядок розподілу прибутків, що в принципі не 
заборонено в сучасному праві (наприклад, виплати за привілейованими 

акціями), але не застосовується у корпораціях з огляду на встановлення 

залежності прибутку від розміру частки в статутному капіталі. 
Слід окремо звернути увагу на те, що римське право забороняло 

                         
1 Соколовский П.Е. Договор товарищества по римскому гражданскому праву / П.Е. Соколовский. – К.: Тип. Ун-та 

св. Владимира, 1893. – С. 135. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/1045899, вільний. – 

Назва з екрану. 
2 Глусь Н.С. Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту: Автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. – К., 2000. – С. 10. 
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існування «левових товариств», у яких один учасник отримував всі 
прибутки, а на інших покладались всі збитки

1
. Це правило може 

розглядатися як першооснова положення про пропорційність розподілу 

прибутку і збитків через розподіл прибутків після виплати з «загальної 
каси» за всіма зобов'язаннями (розподіл чистого прибутку). 

Колегії у Стародавньому Римі мали більше схожих ознак із 

сучасними корпораціями, які проявлялись у відокремленості майна, 
наявності представника, який має право діяти від імені особи, а також 

фактичному визнанні такої особи самостійним суб'єктом права. 

Отже, і товариства, і колегії мали певні риси, які стали основою 
формування корпорацій у сучасному розумінні цього слова. Проте з 

огляду на відсутність комплексного вчення про юридичну особу та 

уніфікованого підходу до її сутнісних ознак можна говорити про велику 
роль наступних історичних етапів формування даної категорії.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
1 Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: Казусы, иски, институты / Перевод с испанского; Отв. Ред. Л.Л. 

Кофанов. – М.: Статут, 2005. – С. 583. 
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Валентин Бажанов 

ПОНЯТТЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В РИМСЬКОМУ ПРАВІ ТА 

ЙОГО РЕЦЕПЦІЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ 

Роль римського права в становленні різних правових систем 
сучасності важко переоцінити. 

Значення римського права визначається його величезним впливом 

не тільки на подальший розвиток права, а й на розвиток культури в 
цілому

1
. 

Підтримуємо точку зору, що «життя римського права після смерті», 

тобто його функціонування після падіння держави, яка його створила та 
застосовувала протягом усього свого існування, є феноменом в історії 

права. Жодна антична правова система не здійснила такого відчутного 

впливу на правову систему сучасної Європи як культурної спільноти, 
жодна зі стародавніх правових систем не стала таким потужним 

«джерелом вічного живого натхнення»
2
. 

Водночас, звертаємо увагу, що надзвичайно важливим інститутом 
римського права був та наразі залишається інститут зобов’язання. 

Т.С. Ківалова відзначає, що у ранньому римському цивільному 

праві йшлося не про «зобов'язання» як такі, а про способи придбання 
речей та захист прав, що виникали у процесі вчинення зазначених дій 

(actio). Лише з часом, вже у добу класичного римського приватного 
права, сформувалося поняття зобов'язань (obligatio) як правового зв'язку 

між конкретно визначеними суб'єктами (персонами) і почалися 

дослідження зобов'язань як окремої правової категорії
3
.  

У джерелах римського права зобов’язання (obligatio) визначається 

наступним чином: 

1. Зобов’язання – це правові ланцюги, що змушують нас щось 
виконувати відповідно до законів нашої держави – obligatio est juris 

vinculum, quo necessitate abstringimur solvendae rei secundum nostrae 

civitatis jura; 
2. Сутність зобов’язання полягає не в тому, щоб зробити нашим 

якийсь тілесний предмет або який-небудь сервітут, а щоб пов’язати 

іншого таким чином, щоб він нам що-небудь дав, зробив або надав – 
                         

1 Новицкий И.Б. Римское право: Изд. 6-е, стереотипное. – М., 1997.– 245 с. [Електронний ресурс] / Режим 

доступу:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/nov/intro2.php 
2 Caenegem R.C. van. European in the Past and the Future. Cambridge, 2002; Ibbetson D.J., Lewis A.D. The Roman Law 

Tradition. Cambridge, 1994;Stein P. Roman Law in European History. Cambridge, 1999. Цит. за: Римське право в 

Університеті Святого Володимира: у 2 кн. – К.: Либідь, 2010. – (Пам’ятки правничої думки Київського університету). 

– Кн. 1 / уклад. І.С. Гриценко, В.А. Короткий; за ред. І.С. Гриценка. – 528 с. – с. V. 
3 Т.С. Ківалова. Поняття та система зобов’язань у цивільному праві України. [Електронний ресурс] / Режим 

доступу: http://www.apdp.in.ua/v38/05.pdf 
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obligationum substantia non ideo consistit, ut aliquid corpus nostrum aut 
servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel 

faciendum vel praestandum
1
.  

Чезаре Санфіліппо вказує, що зобов'язання являє собою 
правовідношення, в силу якого певний суб'єкт (боржник) зобов'язаний 

вчинити на користь іншого суб'єкта (кредитора) певні дії майнового 

характеру (надання). Характерну особливість прав, що випливають із 
зобов'язань, які протиставлені речовим правам, утворює той факт, що їх 

носій не в змозі задовольнити власний інтерес своїми силами, а лише 

через сприяння іншого суб'єкта – саме того, який є «зобов'язаним» щодо 
нього

2
. 

На думку ряду вчених під зобов’язанням в римському праві слід 

розуміти: 
1. Правовідношення, що складається з права вимагати та обов’язку 

задовольнити дану вимогу; 

2. Таке юридичне відношення між двома або декількома особами, в 
силу якого одна з них підпорядковується юридичній необхідності 

вчинити на користь іншої особи дію, що має майновий характер
3
. 

О.А. Підопригора зазначає, що зобов’язання – це складне юридичне 
поняття, правовідношення, в якому сторонами є кредитор і боржник, а 

змістом – права і обов’язки сторін.  
Сторона, що має право вимагати називається кредитором, а 

сторона, яка зобов’язана виконати вимогу кредитора – боржником. Зміст 

вимоги кредитора є його правом на певну поведінку боржника, яка може 
проявлятися в якій-небудь дії. Тому предметом зобов’язання завжди є дія, 

що має юридичне значення і правові наслідки. Різноманітність дій 

римляни поділяли на такі групи: 
- dare – дати; 

- praestare – надати; 

- facere – зробити
4
. 

У той же час, Чезаре Санфіліппо відзначає, що за змістом 

зобов’язальне відношення може мати потрійний характер: dare, що 

складається з перенесення власності або із встановлення особливого 
                         

1 Підопригора О.А. Римське приватне право: Підручник для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів: Вид. 3-є, 

перероб. та доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 440 с. – с. 248. 
2 Санфилиппо Чезаре. Курс римского частного права: Учебник/Под ред. Д.В. Дождева. – М.: Издательство БЕК, 

2002. – 400 с. – с. 211 
3 Римське право в Університеті Святого Володимира: у 2 кн. – К.: Либідь, 2010. – (Пам’ятки правничої думки 

Київського університету). – Кн. 2 / уклад. І.С. Гриценко, В.А. Короткий; за ред. І.С. Гриценка. – 432 с. –  с. 425. 
4 Підопригора О.А. Основи римського приватного права: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: 

Вентурі., 1997. – 336 с. – с. 172. 
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речового права; facere, що включає будь-яку іншу особисту діяльність, 
позитивну або негативну (non facere); praestare, початковий зміст якого 

точно не встановлений, але можливо, що дане поняття виникло як 

пов'язане з обов'язком надання процесуальної поруки
1
. 

Отже, можна зробити висновок, що інституту зобов’язання в 

римському праві притаманні наступні характерні ознаки: 

1. Зобов’язання – це правовідношення, яке, на відміну від речового, 
має відносний характер; 

2. У зобов’язанні є дві сторони – кредитор та боржник (термін 

«кредитор» походить від лат. «credere» – довіряти, вірити; термін 
«боржник» походить від лат. «debere» – бути зобов’язаним

2
); 

3. Між кредитором та боржником завжди є правовий зв’язок; 

4. Змістом зобов’язання є дії, що мають юридичне значення та 
створюють правові наслідки, та які можна класифікувати на три групи: 

dare, facere, praestare. 

Необхідно відзначити, що положення римського права щодо 
зобов’язань були рецепійовані правовими системами ряду європейських 

країн. 

Так, Цивільне уложення Німеччини містить Книгу 2, яка має назву 
«Зобов’язальне право». Відповідно до § 241 Цивільного уложення 

Німеччини в силу зобов’язання кредитор має право вимагати від 
боржника здійснити виконання. Виконання також може полягати в 

утриманні від дії
3
.  

У ст. 1 Книги 6 Цивільного кодексу Нідерландів зазначено, що 
зобов’язання – це специфічне правовідношення, зазвичай, між двома 

особами – кредитором з однією сторони та боржником, з іншої, що 

виникає або на підставі договору (контракту), або в силу закону, згідно 
якого одна особа наділена правом вимагати виконання, а інша особа 

повинна здійснити таке виконання
4
. 

Відповідно до ч. 1 ст. 288 Цивільного кодексу Республіки 
Білорусьу силу зобов'язання одна особа (боржник) зобов'язана вчинити на 

користь іншої особи (кредитора) певну дію, як-то: передати майно, 

                         
1 Санфилиппо Чезаре. Курс римского частного права: Учебник/Под ред. Д.В. Дождева. – М.: Издательство БЕК, 

2002. – 400 с. – с. 211. 
2 Основы римского частного права: Учебное пособие / С.А. Слипченко, О.И. Смотров, В.А. Кройтор, Р.Б. Шишка; 

Под ред. С.А. Слипченко, О.И. Смотрова. – Харьков: Эспада, 2007. – 192 с. – с. 116. 
3 Гражданское уложение Германии. [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://books.google.de/books?id=RUVV5KCkf4oC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onep

age&q&f=false 
4 Dutch Civil Code. Book 6. The law of obligations. [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook066.htm 
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виконати роботу, сплатити гроші тощо, або утриматися від певної дії, а 
кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку

1
. 

У ч.(1) ст. 512 Цивільного кодексу Республіки Молдова зазначено: 

«У силу зобов’язального відношення кредитор має право вимагати від 
боржника здійснення виконання, а боржник зобов’язаний здійснити його. 

Виконання може складатись з надання будь-чого, певної дії чи утримання 

від певної дії»
2
. 

Варто також звернути увагу, що Книга 3 Цивільного кодексу 

Франції
3
 «Про різні способи, за допомогою яких набувається власність» 

не містить спеціального титула, присвяченого загальним питанням 
зобов’язань. Титул 3 «Про контракти та про договірні зобов’язання 

взагалі» Книги 3 Цивільного кодексу Франції  не надає легального 

визначення терміна «зобов’язання». Дана прогалина була заповнена 
французькою правовою доктриною, що визначає зобов’язання як 

правовий зв’язок, у силу якого одна особа зобов’язана по відношенню до 

іншої особи – кредитора вчинити дію або утриматися від дії.  
Вказане поняття було розроблене на підставі досліджень ст. 1101 

Цивільного кодексу Франції, в якій наведене легальне визначення 

договору
4
.  

Проаналізувавши наведені підходи щодо розуміння поняття 

«зобов’язання» у різних Європейських країнах, можна із впевненістю 
стверджувати, що здобутки римського права у сфері дослідження 

зобов’язань використовувались для регламентації зобов’язальних 

правовідносин на законодавчому рівні у більшості країнах Європи, 
оскільки у цивільному законодавстві країн континентальної Європи під 

зобов’язанням, в основному, розуміється відносне правовідношення, 

сторонами якого є кредитор та боржник, відповідно до якого кредитор 
наділений правом вимагати виконання, а боржник зобов’язаний здійснити 

таке виконання. 

Варто відзначити, що Цивільний кодекс України також увібрав у 
себе здобутки римського права щодо визначення поняття «зобов’язання».  

Так, відповідно до  ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України 

зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) 
                         

1 Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07 декабря 1998 года. [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=hk9800218&p2={NRPA} 
2 Гражданский кодекс Республики Молдова от 06 июня 2002 года. [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.gk-md.ru/kn1_1_100.html 
3 French civil code. [Електронний ресурс] / Режим доступу:  

file:///C:/Users/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD/Downloads/Code_22.pdf 
4 Гражданское и торговое право зарубежных государств: В 2-х томах. ¬– 4-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. Е.А. 

Васильев, А.С. Комаров. – М.: «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ», 2008. – Т.І. – 560 с. – с. 418-419. 
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зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію 
(передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) 

або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від 

боржника виконання його обов'язку
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
1 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року ғ 435-IV // ВВР, 2003, ғ 40-44, ст. 356. 
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Катерина Лукіша 

ІНСТИТУТ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В РИМСЬКОМУ 

ПРИВАТНОМУ ПРАВІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ 

Римське право є «материнським» щодо Західної європейської 
традиції права, яка визначається як система правових цінностей, 

категорій та інститутів, властивих західноєвропейській локальній 

цивілізації та заснованих на світогляді, культурі та ментальності 
Західного світу, що веде родовід від Грецької та Римської Античності. На 

підгрунті Західної традиції європейського права зараз формується нова 

уніфікована система права Європейських співтовариств та Євросоюзу. 
В процесі адаптації вітчизняного цивільного законодавства до 

стандартів Європейських співтовариств та Євросоюзу необхідним є 

безпосереднє вивчення здобутків римського приватного права. 
Актуальність теми дослідження пояснюється тим, що зобов'язання 

належать до числа основних правових засобів, які опосередковують 

торговий обіг на різних етапах розвитку людства, а відтак визначення 
кола підстав їх виникнення дає можливість з'ясувати динаміку цивільного 

обігу та напрямки вдосконалення правового регулювання відповідних 

відносин. 
Інститут зобов'язання був одним з основних інститутів римського 

приватного права. Визначаючи зобов'язання як правовий зв'язок між 
суб'єктами права, унаслідок якого одна особа (боржник) повинна щось 

дати, зробити або надати іншій особі (кредитору), римські правознавці 

наголошували на тому, що «сутність зобов'язання полягає не в тому, щоб 
зробити якийсь предмет або сервітут нашим, але в тому, щоб зобов'язати 

іншого дати нам щось, або зробити, або надати (залишити, виконати)» (D. 

44.7.3 рг.)
1
. Тим самим, кожен у зобов’язанні має власний інтерес. 

Сьогодні дослідження проблем рецепції проводяться досить 

активно. Вплив ідей римських юристів на концепцію окремих інститутів і 

правових категорій у цивільному праві України досліджено у працях 
таких науковців як:  І. Г. Бабич, І.А. Безклубий, І.Й. Бойко, В.А. Бек,       

В. В. Васильченко, А. М. Гужва, Ю. О. Заіка, О. Д. Кутателадзе,                     

Р. А. Майданик, Є. М. Орач, О. А. Підопригора,   Б. Й. Тищик,                      
П. М. Федосєєв, Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова та ін.  

Одним із інститутів цивільного права, що почав формуватися ще у 

стародавньому римському праві, були actiones — способи придбання 

                         
1 Дигесты Юстиниана [Текст] : в 8 т. / [пер. с лат. Щеглова А. В., Смышляева А. Л., Марея А. В. и др.] ; отв. ред. Л. 

Л. Кофанов. — М. : Статут, 2002. — Т. VII. Полутом 2. — 2005. — 564 с. 
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речей і захисту цивільних прав, котрі з часом отримали ще одне 
найменування — obligatio — зобов’язання. Римське зобов’язальне право 

стало фундаментом національних правових систем. Його норми 

пронизують зміст багатьох кодифікованих актів країн Європи 
(Французький цивільний кодекс, Німецьке цивільне уложення та ін.), 

протягом не одного тисячоліття вони діяли в якості чинних правил в 

національному праві, що привело до їх визнання населенням власним 
надбання. 

Зустрічається й інше розуміння терміну «зобов’язання». Спочатку 

ним позначали акт, як документ у силу якого виникали правовідносини
1
. 

З часом його значення поступово розширюється. Ним позначають суворо-

замкнуті правовідносини між конкретним кредитором і конкретним 

боржником, а також результат і основний зміст правовідносин: з одного 
боку, право вимагати здійснення дії, а з іншого — боргове зобов’язання 

боржника виконувати цю дію на користь кредитора
2
.  

Тому зобов’язання розуміли як право вимоги кредитора 
(«зобов’язання на себе»), стан зобов’язаного («я перебуваю у 

зобов’язанні»), зобов’язальний акт (у виразах: verborum litterarum 

obligatio). Термін «obligatio» застосовувався для позначення відношення 
заставоодержувача до заставленої речі — pignoris obligationem dare — 

constituere та ін. 
Погляди вітчизняних та зарубіжних вчених-романістів з приводу 

підґрунтя виникнення зобов’язань в римському праві розділились на де-

кілька напрямів. Одні науковці дотримується теорії зміст якої полягає в 
тому, що зобов’язання в римському праві виникло на основі незаконного 

акту - делікту
3
. 

Водночас італійський вчений Дженнаро Франчозі вважає, що 
договірні і позадоговірні зобов’язання в римському архаїчному  

суспільстві співіснували паралельно
4
. Разом з тим, його співвітчизник 

Чєзаре Санфіліппо зайняв сторонню позицію у цій дискусії: «...мы не ста-
нем здесь занимать какой-либо определѐнной позиции по ставшему 

поводом для оживлѐннейших дискуссий по вопросу о том, возникло ли 

впервые римское обязательство из «законного акта» (из сделки) или, 
                         

1 Рождественский, Н. Римское гражданское право : Изложенное по Маккельдею [Текст] : в 2 т. / Н. 

Рождественский. — Санкт-Петербургъ : Типографія Карла Крайя, 1830. — Т. 2 : Особенная часть. — 1880. 
2 Марецоллъ, Т. Учебникъ римскаго гражданскаго права [Текст] / Т. Марецолль ; [переводъ с немескаго 

подлинника]. — М., 1867. — 487 с. 
3 Харитонов Е. О. Основы римского частного права.Ростов н/Д.: Изд-во ―Феникс‖, 1999. - С. 197; Римское частное 

право: Учебник / Под. ред. проф. И. Б. Новицкого и проф. И. С. Перетерского. - М.: Юриспруденция, 2002. - С. 424. 
4 Франчози Дж. Институционный курс римского права / Перевод с итальян.; Отв. ред. Л. Л. Кофанов. - М.: Статут, 

2004. - 428с. 
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напротив, из «незаконного акта» (из «деликта»)»
1
. 

Доволі аргументовану точку зору, з приводу спірного питання, 

запропонували відомі македонські вчені Пухан Іво та Полєнак-

Акімовська Мір’яна. Вони слушно зауважують, що приватні делікти не 
завжди були джерелом зобов’язань. Так, в архаїчний період у випадку 

посягання на інтереси інших осіб, якщо потерпілий і дєліквєнт належали 

до різних суспільних груп, діяв принцип таліону. Відповідно в період 
застосування помсти за вчинені делікти не надавали права потерпілому 

вимагати відшкодування зазнаних збитків, або виплати штрафу. 

Наслідком деліктів було виникнення не зобов’язань, а помсти
2
. 

Аналогічної точки зору дотримується Д. В. Дождсв, він наголошує на 

тому, що не кожну гіпотезу особистого підпорядкування потрібно 

розглядати як зобов’язання
3
. Така позиція автора, є відображенням певної 

наукової дискусії щодо підстав виникнення зобов’язання. 

Історично першою підставою виникнення зобов'язань у римському 

праві були делікти. Контракти, які хоча й виникли вже на ранніх етапах 
розвиту римського права, за характером відповідальності за порушення їх 

умов тривалий час не відрізнялися від деліктів. Контракти посіли місце 

головної підстави виникнення зобов'язань у добу римського класичного 
приватного права. 

У письмових джерелах римського права термін contractus 
використовувався до зобов’язань, що виникають на підставі 

правовідносин, не пов’язаних з договором, як-от: ведення чужих справ 

без доручення, заповідальний відказ, спільна власність, опіка тощо. 
Наступним етапом формування визначення зобов’язань є їх 

розподіл на три категорії: з контракту, з делікту, з різного виду підстав. 

Подаючи перелік випадків зобов’язань з різних видів підстав, Гай 
називає ведення чужих справ без доручення, опіку, відмову по заповіту із 

зобов’язальним ефектом
4
. Чи був цей перелік вичерпним - невідомо. В 

іншому творі Гая ми знаходимо аналіз зобов’язання з підстав виплати не 
заборгованого, яке він відділяє від договірних правовідносин

5
. 

                         
1 Санфилшто Чезаре. Курс римского частного права: Учеб. / Под ред. Д. В. Дождева - М.: Изд-во БЕК, 2002. - 400 

с. 
2 Пухан Иво, Полиненак-Акимовская Мирьяна. Римское право. Пер. с макед. д. ю. н. проф. В. А.Томсинова и Ю. В. 

Филиппова / Под ред. проф. В. А. Томсинова. - М.: ИКД ―Зерцало‖, 2003 - 448 с. 
3 І.ДождевДі В. Римское частное право: Учебник для вузов / Под. ред. акад общ. РАН, д. ю. н., проф. В. С. 

Нерсесянца. - М.: Норма, 2004.-784 с. 
4 І.ДождевДі В. Римское частное право: Учебник для вузов / Под. ред. акад общ. РАН, д. ю. н., проф. В. С. 

Нерсесянца. - М.: Норма, 2004.-784 с. 
5 Римское частное право: Учебник / Под ред. ф. И. Б. Новицкого и проф. И. С. Перетерского. - М: Юриспруденция, 

2002. - 448 с. 
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Для того, щоб повною мірою з’ясувати сутність зобов’язання за 
римським приватним правом слід більш детально розглянути його ознаки. 

Зобов’язання є особистим правовідношенням, так як конкретний боржник 

зобов’язується вчинити дію в інтересах конкретного кредитора. Саме за 
цією ознакою зобов’язання відрізняється від речового права, де право 

власності власника речі має силу перед усіма людьми, які зобов’язані 

визнавати його права на річ. У зобов’язальному праві право вимоги 
кредитора обов’язкове лише для конкретного боржника

1
. Тому речове 

право є абсолютним, а зобов’язальне — відносним. Як зазначає                          

М. Капустін, особи, пов’язані один з одним становлять суть rei, з яких 
одна сторона є creditor, reus credendi, а інша debitor, reus debendi: сам 

зв’язок становить зобов’язання, а вимога однієї із сторін є actio, так як 

вона є можливістю примусити до виконання
2
. 

Певний час в європейській практиці була поширена доктрина, 

відповідно до якої зобов’язання розглядалося у вигляді будь-якого 

речового відношення. Його визначали jus ad rem — право до речі: воно не 
є, говорили, речовим правом чи правом на річ (jus in rem), а правом до 

речі (брали інший прийменник). На думку В. В. Єфімова, це було 

зроблено для того, щоб дати можливість учаснику зобов’язання діяти і 
проти третіх осіб (за аналогією з речовим позовом)

3
. 

Досить своєрідну позицію щодо сутності зобов’язання займав 
професор А. Брінц, який розглядає їх як obligatio personae, так і obligatio 

rei. Так, в своїх пандектах він пише, що зобов’язання є відповідальність, а 

відповідальністю ми називаємо факт, за яким особа чи річ призначена 
служити кредитору для його задоволення . Тобто, на його думку, 

предметом зобов’язання є особа чи річ, а зобов’язанням — право, на 

підставі якого особа чи річ відповідають собою для сатисфакції іншої 
особи. 

Предметом зобов’язання є дії боржника, позитивні чи негативні, 

дії, що мають економічне значення для кредитора, яке може бути 
визначено в грошовій сумі. Тобто предметом зобов’язання є чужа дія — 

facere в загальному розумінні, яка могла бути спрямоване на ad dandum, 

ad faciendum, ad praestandum. Однак не будь-яка дія може бути 
предметом зобов’язання. 

                         
1 Гринько С. Д. Поняття та предмет зобов’язань за римським приватним правом. – Університетські наукові записки, 

2010, ғ3 (35). – с. 38-51 
2 Капустин, М. Институціи римскаго права [Текст] / М. Капустин. — М. : Типографія М. Н. Лаврова, 1880. — 392 

с. 
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Для того, щоб бути предметом зобов’язання, дія повинна 
відповідати наступним вимогам: 

1) бути можливою; 

2) дія повинна бути неаморальною; 
3) характеризується чіткою визначеністю; 

4) має становити інтерес для кредитора. 

Для того щоб дія була предметом зобов’язання вона повинна бути 
можливою, при цьому можливість могла бути фізичною (суб’єктивною) 

та юридичною (об’єктивною). У зв’язку з цим, не можуть бути предметом 

зобов’язання: 
1) facta natura impossibilia (фізично неможливі дії); 

2) facta jure impossibillia (дії юридично неможливі). 

Так, фізична можливість чи неможливість дії визначалася 
суб’єктивно (наприклад, обіцяна річ не існує реально). Відносно 

юридичної можливості чи неможливості, то дії визнавалися такими 

об’єктивно, тому зобов’язання неможливі для зобов’язаної особи не 
розглядаються джерелами, як зобов’язання неможливі і нікчемні 

(наприклад, обіцянка доставити у власність іншому вільну людину) 

(Д.50.17.185)
1
. 

При цьому моментом визначення неможливості є момент вчинення 

правочину (Д.17.144.1). Наслідком неможливого зобов’язання є визнання 
його недійсним

2
. «Impossibilium nulla est obligatio est», тобто 

«неможливість дії не є предметом зобов’язання», так писав Цельс у 8-й 

книзі «Дигест» (Д.50.17.185)
3
. 

Предметом зобов’язання можуть бути лише моральні дії, тому 

аморальні дії facta turpia не створюють жодного зобов’язання.  

Наприклад, умови, що додаються (до заповіту) всупереч добрим 
звичаям, повинні бути анульовані, як: «Якщо він не викупить свого 

батька з полону» або «Якщо він не надасть своїм батькам чи патрону 

засобів для існування» (Д.28.7.9)
4
. 

Наступною вимогою до дії як предмету зобов’язання є її 

визначеність: ніяке зобов’язання не вчинялося під такою умовою: «якщо 

я захочу» — так як вважалося несказаним те, за що тебе не можна 

                         
1 Дигесты Юстиниана [Текст] : в 8 т. / [пер. с лат. Щеглова А. В., Смышляева А. Л., Марея А. В. и др.] ; отв. ред. Л. 

Л. Кофанов. — М. : Статут, 2002. — Т. VII. Полутом 2. — 2005. — 564 с. 
2 Дорн, Л. Б. Догма римскаго права. Особенная часть [Текст] / Л. Б. Дорн. — С.-Петербургъ : Типографія Муллеръ 

и Богельманъ, 1891. 
3 Дигесты Юстиниана [Текст] : в 8 т. / [пер. с лат. Щеглова А. В., Смышляева А. Л., Марея А. В. и др.] ; отв. ред. Л. 

Л. Кофанов. — М. : Статут, 2002. — Т. VII. Полутом 2. — 2005. — 564 с. 
4 Там само. 
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притягнути до відповідальності, якщо не захочеш цього дати (Д.44.7.8)
1
. 

За римським правом вимагалося, щоб предмет зобов’язання був 

визначений заздалегідь, тобто на момент виникнення зобов’язання: 

«condicio vero efficax est, quae in constituenda obligatione inseritur, non quae 
post perfectam eam ponitur», тобто дійсною є умова, яка вводиться при 

встановленні зобов’язання, а не та, яка вводиться після його встановлення 

(Д.44.7.44.2)
2
. 

Визначеність конкретного предмету зобов’язання на момент його 

виникнення або його невизначеність зумовило поділ зобов’язань 

римськими юристами на obligationes certe та obligationes incerte. 
Зазначений поділ зобов’язань мав переважно процесуальне значення і 

знаходився у зв’язку із поділом позовів stricti juris. Головним чином 

визначав більший чи менший простір діяльності судді при розгляді 
спірних правовідносин і постанові рішення за позовом. Якщо предметом 

позову був certum, то суддя обмежувався даною йому формулою і слід 

було вирішити лише, чи має право позивач одержати річ; якщо ж 
предметом був incertum, то суду слід вирішити питання не лише про 

право, але і визначити якість і кількість речей, які повинен доставити 

відповідач
3
. 

Однак, якщо давнє римське право суворо вимагало визначеності дії 

за зобов’язанням, то новітнє право задовольнялося лише загальними 
вимогами, тобто для нього досить юридичної визначеності. Саме тому 

інколи мова йде про зобов’язання щодо incertum, а не щодо certum
4
. 

Окрім основного предмету, зобов’язання може містити і 
додатковий предмет. Наприклад, у разі позики грошей чи речей, боржник 

зобов’язаний передати окрім суми позики ще й плату за користування 

ними. Як відзначає М. Капустін, «така плата визначається або за 
домовленістю сторін, або за законом і судом. Останній випадок має місце 

лише в зобов’язаннях bonae fidei. Договори stricti juris повинні були 

містити особливу умову про проценти, що існувала поряд із головною»
5
. 

Римські юристи допускали можливість змінювати як основний, так 

                         
1 Дигесты Юстиниана [Текст] / [пер. с лат. Литвинов Д. А., Рудоквас А. Д., Щеголев А. В., Марей А. В. и др.] ; отв. 
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4 Марецоллъ, Т. Учебникъ римскаго гражданскаго права [Текст] / Т. Марецолль ; [переводъ с немескаго 

подлинника]. — М., 1867. — 487 с. 
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і додатковий предмет зобов’язання шляхом зменшення чи збільшення 
його розміру, залежно від певних обставин. До найбільш загальних 

фактів, що зумовлювали зміну розміру виконання, належали наступні: 

недобросовісність чи вина як з боку кредитора, так і з боку боржника, 
затримка чи прострочка, особливі відносини між кредитором і 

боржником чи їх спеціальне становище (Д.42.1.6.2; Д.42.1.7).  

До спеціальних фактів, які були підставою для зменшення розміру 
виконання, римські юристи відносили: вступ боржника на військову 

службу, якщо виконання зобов’язання призвело б боржника до крайньої 

бідності, чи якщо в становищі кредитора і боржника знаходилися батьки 
відносно дітей, чоловік і дружина, патрон і вільновідпущений (Д.42.1.6; 

Д.42.1.6.; Д.42.1.16; Д.42.1.17; Д.42.1.18; Д.42.1.19). Навпаки, виконання 

збільшувалося удвічі, у разі неправильного спору однієї із сторін: lis 
infitiando crescit in duplum

1
. 

Зміст зобов’язання становить обов’язок однієї особи (боржника) 

вчинити дію на користь іншої особи (кредитора). Відповідно кредитор 
наділений в силу зобов’язання правом вимоги до боржника. Однак 

зустрічається інше тлумачення романістами змісту зобов’язання. Як було 

вже зазначено, А. Брінц розглядає зобов’язання як право одного над 
іншим чи над особистістю іншого

2
. Аналогічної позиції притримується Л. 

Б. Дорн, так як зазначає, що право кредитора є особливим встановленим 
правом одного над іншим, а не таким правом, яке відповідає обов’язку 

всіх
3
.  

Однак, як вірно зазначає В. В. Єфімов, таке розуміння зобов’язання 
є невірним, оскільки воно приймає один із наслідків зобов’язання за 

повний його зміст. Зобов’язання, дійсно, може мати своїм наслідком 

примусовий вплив кредитора на боржника, який не виконує обов’язкової 
дії; однак це є лише наслідком, що випливає із юридичної природи 

зобов’язання
4
.  

Зміст зобов’язання становить не лише обов’язок передати річ у 
відповідне речове право чи виконати іншу дію, але й нести 

відповідальність у разі невиконання чи неналежного виконання 

покладеного на боржника обов’язку. Як зазначав Р. Зом, відповідальність 
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Балашева, 1894. — 379 с. 
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за зобов’язанням вичерпується обов’язком боржника відшкодувати 
збитки внаслідок несвоєчасного виконання. Боржник вільний діяти 

супроти своєму зобов’язанню. Він повинен лише відшкодувати збитки 

контрагенту. У зв’язку з цим фактично немає jus ad rem, тобто 
зобов’язання не породжує зв’язок волі боржника відносно об’єкту боргу 

(Jus ad rem за найдавнішим загально-правовим ученням надається правом 

вимоги, пов’язаним з річчю і діючим супроти будь-якої третьої особи). 
Хоча продавець і зобов’язаний передати річ покупцю, він може передати 

її у власність будь- якій іншій особі, тобто, наприклад, ще раз продати річ 

і віддати її іншому покупцю. Покупець має лише право вимоги до 
продавця (про відшкодування збитків), але не має «права на річ», тобто 

права, пов’язаного з річчю і діючого проти третього (хоча і 

недобросовісного) набувача
1
. При цьому боржник відповідає особисто за 

виконання боргу (чи відшкодування збитків).  

За старим правом особиста відповідальність означала 

відповідальність тілесну. За класичним римським і сучасним правом вона 
означає відповідальність будь-яким майном, так як у майні зосереджена 

вся приватноправова сила особи. Майнова відповідальність здійснюється 

примусовим виконанням. З цим пов’язаний actio Pauliana (позов 
вірителя) до недобросовісного набувача з метою повернення набутого 

проти безоплатного набувача, наприклад, обдаровуваного, якщо він 
добросовісний, позов пред’являється для видачі їм збагачення. Цей позов 

випливає не з делікту набувача і не з обмеження розпорядчої влади 

неспроможного боржника, а лише із відповідальності боржника всім (не 
зменшеним) своїм майном

2
. 

Зобов’язання завжди є строковими, тобто вони не можуть існувати 

безперервно, на відміну від речових прав, існування яких не обмежено 
будь-яким строком. Як зазначає М. Капустін, володіння, що становить 

безпосередньо зміст речових прав, досягається в зобов’язаннях лише 

після їх виконання чи припинення (solutio). Тому зобов’язання носять 
тимчасовий характер. Виконання в різних формах становить зміст 

зобов’язального права; воно співпадає з погашенням зобов’язання і з 

перетворенням його в речове право
3
. 

Окрім вищеназваних ознак зобов’язань, що випливають із двох 
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наведених визначень, римські юристи виділяли й інші. Так, Павло 
зазначає, що «для того, щоб виникло зобов’язання, недостатньо, щоб 

гроші особи, яка їх надає, стали належати одержувачу, але також 

(необхідно), щоб дача і прийняття здійснювалися з тим наміром, щоб 
було встановлено зобов’язання» (Д.44.7.3). Характерною для зобов’язань 

римського права є вимога про реальність настання наслідку вчинення 

зобов’язання, тобто того типового юридичного наслідку, задля якого 
виникають правовідносини — встановлення прав та обов’язків для їх 

учасників. 

У перекладі Дигест Юстиніана за редакцією Л. Л. Кофанова, 
сентенцію Павла «Obligationum fere quattuor causae sunt: aut enim dies in 

iis aut condicio aut modus aut accession» (Д.44.7.44) перекладено 

наступним чином: взагалі існує чотири ознаки зобов’язань: в них 
встановлюється або строк (платежу), або умова, або застереження, або 

доповнення
1
. Однак «obligationum fere quattuor causae sunt» при 

буквальному перекладі означає, що «існує близько чотирьох підстав 
зобов’язань».  

Так, першою умовою дійсності зобов’язань була вимога щодо 

строковості встановлення зобов’язання, друга умова про момент 
встановлення предмету та змісту зобов’язання, в третій та четвертій умові 

говориться про варіанти визначеності предмету зобов’язання. Лише 
першу умову дійсності зобов’язання можна розглядати в якості ознаки 

зобов’язання
2
. Так, зобов’язання мають тимчасовий характер — є 

строковими: «Circa diem duplex inspectio est: nam vel ex die incipit obligatio 
aut confertur in diem», тобто відносно строку, існують два варіанти: 

зобов’язання виникає або з конкретного дня, або встановлюється до 

конкретного дня (Д.44.7.44.1)
3
. 

ЦК УСРР 1922 р. містив спеціальну норму (ст. 106), присвячену 

визначенню підстав виникнення зобов'язань, яка встановлювала, що 

«зобов'язання виникають із договорів та інших передбачених законом 
підстав, зокрема внаслідок безпідставного збагачення і внаслідок 

завдання іншій особі шкоди». 

Концепція радянського цивільного права періоду дії ЦК УРСР 1963 
р. у сфері визначення підстав виникнення зобов'язань ґрунтувалася на 

                         
1 Дигесты Юстиниана [Текст] : в 8 т. / [пер. с лат. Ахтерова О. А., Рудоквас А. Д., Сморчков А. М., Тузов Д. О., 

Кофанов Л. Л.] ; отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М. : Статут, 2002. — Т. VI. Полутом 2. — 2005. — 564 с. 
2 С. Д. Гринько Поняття та предмет зобов’язань за римським приватним правом. – Університетські наукові записки, 

2010, ғ3 (35). – с. 38-51 
3 Дигесты Юстиниана [Текст] : в 8 т. / [пер. с лат. Ахтерова О. А., Рудоквас А. Д., Сморчков А. М., Тузов Д. О., 

Кофанов Л. Л.] ; отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М. : Статут, 2002. — Т. VI. Полутом 2. — 2005. — 564 с. 
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визнанні тієї обставини, що поняття підстав виникнення цивільних прав і 
обов'язків є ширшим за поняття виникнення зобов'язань, тому 

правознавці фактично розрізняли як підстави виникнення зобов'язань 

договори (глави 20 - 32, 34 - 38), публічну обіцянку винагороди (глава 
39), заподіяння шкоди (глава 40), рятування соціалістичного майна (глава 

41), придбання або збереження майна за рахунок коштів іншої особи без 

достатніх підстав (глава 42), інші дії суб'єктів цивільного права, зокрема, 
пов'язані з розрахунковими та кредитними відносинами (глава 33). Отже, 

в ЦК УРСР 1963 р. були присутні елементи римської концепції summa 

divisio, в той час, як вплив римського права на радянське цивільне 
законодавство офіційно заперечувався. 

У процесі сучасної кодифікації цивільного законодавства України 

концепція визначення підстав виникнення зобов'язань зазнала певних 
змін, що знайшло своє відображення у ЦК України 2003 р. У частині 

першій ст. 11 ЦК України, котра називається «Підстави виникнення 

цивільних прав та обов'язків», передбачається, що цивільні права та 
обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного 

законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за 

аналогією породжують цивільні права та обов'язки. У частині другій ст. 
11 ЦК України наголошується на тому, що підставами виникнення 

цивільних прав та обов'язків, передусім, є:  
1) договори та інші правочини;  

2) створення літературних, художніх творів, винаходів та інших 

результатів інтелектуальної, творчої діяльності;  
3) завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій 

особі;  

4) інші юридичні факти. 
На сьогодні в цивільному законодавстві України присутні всі 

відомі римському праву види реальних та консенсуальних договорів. Але 

з реципованих реальних договорів в ЦК України тільки позика 
залишилася власне реальним договором. Договори ж позички та 

зберігання зараз можуть бути як реальними, так і консенсуальними. 

Момент виникнення зобов’язань за договором застави залежить від 
форми цього договору і від того, чи передається заставлене майно 

заставодержателю. Щодо таких консенсуальних договорів римського 

права, як купівля-продаж, договір найму (окрім договору підряду), то 
вони зараз можуть бути як реальними, так і консенсуальними. Договори 

підряду, доручення та товариства (зараз договір про спільну діяльність) 
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збереглися в сучасному цивільному праві України в якості 
консенсуальних договорів. 

Однак здається невиправданим те, що в ЦК України залишилися 

без уваги такі види контрактів римського права, як літеральні та 
інномінальні. До категорії літеральних договорів в цивільному праві 

України можуть бути віднесені сучасні боргова розписка та вексель, які з 

точки зору реквізитів, мають всі ознаки прихованої (латентної) рецепції 
положень римського літерального контракту — хірографа. 

В римському приватному праві існувала усталена система 

контрактів, яка доповнювалася інномінальними контрактами — 
самостійним видом договорів, таким гнучким і мобільним, що ним могли 

охоплюватися практично будь-які угоди, які не суперечили приписам 

норм права. 
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Наталія Майданик  

ЗДОРОВ’Я ЯК ОСОБЛИВИЙ ОБ’ЄКТ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ 

НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ): 

РИМСЬКЕ ПРАВО І СУЧАСНІСТЬ 

Сучасний стан наукових досліджень у сфері цивільного права і 

медичного права характеризується тенденцією до переосмислення 

переліку та характеру благ, які становлять об’єкт цивільних 
правовідносин. Специфіка елементів правовідносин із надання медичної 

допомоги (медичних послуг) значною мірою зумовлена їх спрямованістю 

на здоров’я людини, що є невід’ємною складовою людини як біологічної 
та соціальної істоти.  

Спрямованість цього виду правовідносин на здоров’я людини 

ставить до порядку денного питання щодо поняття здоров’я, визнання 
його атиповим (аномальним) об’єктом правовідносин, виявлення 

співвідношення з категорією «послуга». 

Сучасне розуміння об’єкту правовідносин значною мірою було 
сформульовано ще з часів приватного права Стародавнього Риму, яке 

розглядалося як один з елементів зобов’язання, поряд із його змістом та 

суб’єктним складом. 
Об’єкт «надання» (що складався з «боргу» та «відповідальності») 

міг полягати в матеріальній речі або в послузі; в certum або в incertum. 
Поряд із головним об’єктом, в окремих випадках боржник може бути 

зобов’язаний надати ще й додаткові: природні – такі, як приріст, 

прирощення, плоди об’єкта, який слід передати; або ж юридичного 
характеру – такі, як проценти (usurare) з капіталом (sors)

1
. 

Заслуговує на увагу сформована римським правом категорія 

аномальних видів зобов’язань, для яких характерні відхилення в одному 
із визначальних (формуючих) елементів зобов’язального відношення. 

Вони можуть мати місце в суб’єктах, в об’єктів або в самих 

зобов’язальних зв’язках. 
Відхилення, пов’язані з об’єктом зобов’язання, римське право 

пов’язувало з наявністю альтернативних та факультативних зобов’язань. 

Зокрема, альтернативне зобов’язання передбачало зазначення в 
зобов’язанні на альтернативній основі двох речей або більше, так що всі 

вони виявляться рівною мірою належними передачі, однак боржник 

звільняється від зобов’язання, якщо надається лише одна з речей
2
. 

                         
1 Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д. В. Дождева. – М.: Издательство БЕК, 2000. – (400 с.). – С. 

211–212. 
2 Санфилиппо Ч. Вказ. пр. – С. 236–237. 
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Приватне право Стародавнього Риму не передбачало категорій 
особистих немайнових прав як об’єктів цивільних прав, зокрема, права  

на життя, на охорону здоров’я тощо. Однак римська ідея аномального 

зобов’язання продовжує існувати в сучасних правопорядках у вигляді 
переліку видів аномальних зобов’язань, до якого входять як сформовані 

ще за часів римського права, так і невідомі йому, сформовані в більші 

пізні історичні періоди правові конструкції, до яких може бути віднесено 
зобов’язання з наданням медичних послуг (медичної допомоги), 

аномальність кого значною мірою зумовлена складною (дворівневою) 

структурою об’єкта правовідносин – медична послуга і здоров’я пацієнта.  
Розуміння зобов’язання з надання медичної послуги (медичної 

допомоги) як зобов’язання з відхиленнями від правила (аномального 

зобов’язання) зумовлене існуючими в сучасній доктрині права підходами 
щодо поняття об’єкта правовідносин. 

У сучасній цивілістичній доктрині обгрунтовано різні підходи 

щодо поняття об`єкта правовідносин, що значною мірою викликано 
розмаїттям та особливостями об’єктів цивільних прав. 

Окремі науковці до об`єкта правовідносин відносять як речі 

(матеріальні блага), так і дії їх учасників, інші – лише дії (поведінку) 
зобов`язаної особи, треті – речі та права. У сучасній юридичній літературі 

висловлена також думка, що об`єктом цивільних правовідносин буде 
правовий режим деякого визначеного майна (речі, дії, грошей, цінних 

паперів тощо). 

Така складова цивільних правовідносин як поведінка їх учасників 
завжди направлена на матеріальні або духовні блага, за рахунок яких 

вони задовольняють свої потреби. Тому матеріальні і духовні блага, 

заради яких суб`єкти вступають у цивільні правовідносини варто 
розглядати об`єктом відповідних правовідносин. 

При цьому зазвичай об’єктом цивільних правовідносин вважається 

або матеріальне або нематеріальне благо; їх поєднання зазвичай не 
допускається.  

За своїм характером відносини з надання медичної допомоги і 

медичних послуг є цивільно-правовими, об`єктом цих відносин фактично 
виступає здоров`я пацієнта, оскільки на це благо визначально спрямовані 

дії суб`єктів зазначених правовідносин. 

Разом з тим цивілістична наука прямо не визнає зазначеного 
підходу щодо розуміння здоров’я як атипового (аномального) об’єкту 

правовідносин і розглядає здоров’я предметом правовідносин. 
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Аналіз співвідношення предмету та об’єкту такого 
правовідношення дає підстави розглядати здоров’я та медичну 

послугу/медичну послугу якщо не рівнопорядковими категоріями, то в 

усякому разі фактичним об’єктом такого правовідношення. При цьому 
здоров’я має ознаки особистого немайнового невідчужуваного блага 

фізичної особи. Здоров’я є фактичним об’єктом правовідносин з надання 

медичної допомоги/медичних послуг, зумовлює особливості медичної 
допомоги/медичних послуг, які становлять юридичний об’єкт зазначених 

правовідносин. 

Дії з надання медичної допомоги (медичних послуг) завжди прямо 
чи опосередковано пов`язані із впливом на організм людини, зокрема, на 

такі особисті немайнові блага як життя та здоров`я. 

З огляду на це, справедливо звертається увага на те, що будь-яка 
цілеспрямована дія на організм людини в межах професійної медичної 

діяльності допускає або припускає завдання шкоди стану здоров`я. Це 

пояснюється тим, що в такого роду відносинах завжди наявний 
професійний ризик. 

Складність формулювання уніфікованого  поняття об’єкту 

правовідносин iз надання медичної допомоги (медичних послуг) 
зумовлене неоднозначністю доктринального розуміння категорії 

«здоров’я» юридичною і медичною наукою. 
Формулювання юридичною наукою єдиного поняття відповідного 

правового явища, сприятиме однаковому його розумінню і застосуванню 

в правозастосовній практиці. Наведене свідчить про значимість 
вироблення науково обґрунтованого зазначеного поняття. 

Термін «здоров`я» може розглядатися у загально-соціальному 

розумінні, як певний об`єкт нематеріального світу, що вносить 
об`єктивний психологічний характер, і є таким, що існує поза межами 

правового впливу.  

Тому в найбільш загальному розумінні «здоров`я людини» 
визначається, як природній стан організму, що характеризується його 

повною рівновагою із біосферою та відсутністю будь яких виражених 

хворобливих змін. 
Поряд із загально-соціальним розумінням, поняття «здоров`я» 

розглядається в спеціально-правовому значенні, згідно з яким здоров’я 

виступає як об`єкт відповідних правовідносин. Здоров’я як правова 
категорія являє собою певну соціальну цінність, яка попри  загальний 

характер, має конкретну юридичну природу, яка визначає його місце в 
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системі права.  
У свою чергу, аналіз поняття здоров`я як правової категорії дає 

можливість визначити його спеціально-галузеву, а саме цивільно-

правову, належність до кола особистих немайнових благ, що робить 
зазначену категорію такою, що набуває ознак юридичної небайдужості. 

У цьому контексті важливе значення має врахування 

багаторівневості визначень «здоров’я» в законодавчо закріпленому 
понятті цієї категорії, сформульованому як на міжнародному, так і на  

національному рівнях.  

Відповідно до Статуту Всесвітньої організації охорони здоров`я 
(Статут ВООЗ) «здоров`я» – це стан повного фізичного, душевного і 

соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних 

дефектів (ч. 2 ст. 3 Закону України «Основи законодавства України про 
охорону здоров`я») (Основи законодавства). У ст. 201 Цивільного кодексу 

України здоров`я закріплено як особисте немайнове благо фізичної особи, 

які охороняються цивільним законодавством, але без розкриття його 
змісту. Зазначені положення цивільного кодексу містять законодавче 

закріплення права на охорону здоров`я. 

Аналіз поняття «здоров’я», передбаченого Статутом ВООЗ й 
Основами законодавства, дає можливість виявити основні його вади 

законодавчого формулювання. Визначення надається через поняття 
«благополуччя», а саме через фізичне, душевне і соціальне благополуччя. 

Однак не враховується та обставина, що за своєю природою «здоров`я» є 

категорією динамічною, якій властиві фізіологічні та патологічні зміни. 
Тому динаміка тих чи інших ознак загального поняття дає підстави 

вважати, що вони можуть призвести до порушення поняття 

«благополуччя», як основоположної складової. При цьому відсутність 
благополуччя свідчить і про відсутність самого здоров`я як блага. 

В іншому випадку соціальне благополуччя не може слугувати 

критерієм стану здоров`я, оскільки це, перш за все, суспільний статус 
особи. Таке закріплення має абсолютний характер і саме за цим критерієм 

формується межа ідеального здоров`я, до якого кожен повинен прагнути, 

адже це є еталоном. Такий підхід відображає сутнісну характеристику 
здоров`я у вигляді конкретного стану організму людини, що 

характеризується сукупністю індивідуальних фізіологічних і 

психологічних ознак. При чому абсолютно повне фізичне і психічне 
здоров`я – це явище доволі рідкісне, тому що організм людини перебуває 

під постійними зовнішніми впливами, які так чи інакше на впливають на 
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стан здоров’я. 
Законодавчо закріплене поняття «здоров`я» відображає в дійсності 

ідеальний  стан здоров’я, який є недосяжним для сучасного рівня науки. 

Тому таке розуміння здоров’я можна вважати як стан абсолютного 
здоров`я, до якого повинна прагнути кожна людина. 

Здоров`я не може бути стабільним під впливом оточуючого 

середовища, тому поняття «здорова людина» краще замінити поняттям 
«практично здорова людина», оскільки не можна цілковито виключати в 

організмі людини наявність хворобливих початків. Як правило, здоров`я 

визначається як правильна, нормальна діяльність організму, його повне 
фізичне і психічне благополуччя, причому не варто забувати, що стан 

здоров`я змінюється  з часом, воно не є постійним. У цілому в медицині 

виділяють стан між здоров`ям і хворобою, і до нього відносять 
перенапруження захисних механізмів організму, перевтому, адаптація до 

умов, що змінилися. Ці ознаки, мабуть не варто виділяти на 

законодавчому рівні, однак про них не варто забувати. 
У свою чергу, існує так званий коефіцієнт резерву, тобто хвороба 

певним чином сумісна із здоров`ям: часто це не сама хвороба, а нестача 

здоров`я. Дефіцит здоров`я може бути також пов`язаний з так званими 
донозологічними змінами в організмі, що є передпаталогічним станом, 

станом неповного здоров`я, який втілюється в непевності у самопочутті: 
не має ні хвороби, але немає і повного здоров`я. 

Отже, здоров`я – це категорія динамічна, якій властиві фізіологічні 

та патологічні зміни. Звідси випливає сучасне тлумачення здоров`я як 
категорії суспільного та індивідуального характеру, важливою рисою 

цього поняття є здоров`я як кожного окремо, так і суспільне здоров`я. 

У цьому зв’язку заслуговує на увагу позиція А. М. Савицької, яка  
розглядає медичні послуги, послуги з лікування об’єктом правовідносин, 

які існують між хворим і лікувальною установою. Ці послуги відносяться 

до категорії нематеріальних благ
1
. 

При цьому Р. А. Майданик небезпідставно зауважує, що медичні 

послуги помітно вирізняються серед інших цивільно-правових послуг 

суто майнового характеру своїм предметом: впливом на найбільш цінні 
немайнові блага – життя і здоров'я людини

2
. 

Аналіз зазначених вище позицій щодо медичних послуг, дає 

                         
1 Савицкая А. Н. Возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим врачеванием. – Л.: Вища школа, 1982. – (196 

с.) – С. 44–45. 
2 Майданик Р. Питання цивільно-правової відповідальності за договором про надання медичних послуг // Право 

України. – 2011. – ғ 11–12. – (С. 82–90). – С. 91. 
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підстави співвідносити категорії «медична послуга» і «здоров’я» як 
«об’єкт правовідносин» («медична послуга») та його предмет («здоров’я 

людини»). Ускладнює формування єдиного підходу в застосуванні 

зазначених правових категорій той фак, що на законодавому рівні поняття 
«медична послуга» не вживається. Так, Основи законодавства України 

про охорону здоров'я (далі – Основи) оперують такими термінами, як 

«медична допомога», «медичне обслуговування», «домедична допомога». 
Тому не бажано самостійно вживати термін «медична послуга» без 

узгодження з категорією «послуга», адже цей термін власне випливає із  

загально-цивільного поняття послуги, яке й має зумовлювати поняття 
послуги при наданні медичної допомоги. 

Правова категорія «здоров’я» тісно пов’язана з поняттям «охорона 

здоров'я». У цьому зв’язку в юридичній літературі заслуговує на увагу 
визнання здоров’я об'єктом охорони, а її засобами – медичної допомоги й 

інших заходів політичного, економічного, правового, соціального, 

культурного, наукового, медичного, санітарно-гігієнічного і 
протиепідемічного характеру. Охорона здоров'я спрямована на 

збереження і зміцнення фізичного й психічного здоров'я кожної людини, 

підтримання її довголітнього активного життя. 
Право на охорону здоров'я являє собою природне право людини, 

що закріплене в законодавстві та дає кожній людині можливість 
використовувати усі дозволені засоби задля збереження, розвитку, 

зміцнення та відновлення у разі порушення стану свого організму, не 

обмежуючи при цьому права інших осіб, таке право гарантується 
державою

1
. 

Проведений аналіз дає підстави для визначення поняття здоров`я у 

юридичному розумінні як особистого немайнового невідчужуваного 
блага фізичної особи, що належить кожній життєздатній особі від 

народження, є фактичним об’єктом правовідносин із надання медичної 

допомоги/медичних послуг, зумовлює особливості медичної 
допомоги/медичних послуг як юридичного об’єкту зазначених 

правовідносин, проявляється у двох його видах – фізичному та 

психічному здоров`ї, що виражається у відсутності патології, і забезпечує 
нормальне функціонування організму людини. Здоров’я є особистим 

нематеріальним благом людини і найвищою соціальною цінністю, що 

перебуває під охороною держави. 
Зобов’язання з надання медичної послуги (медичної допомоги) 

                         
1 Майданик Р. А. Права людини в сфері охорони здоров'я: практикум. – К.: Алерта, 2013. – С. 40. 
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являє собою аномальний вид зобов’язань з наданням медичних послуг 
(медичної допомоги), аномальність якого значною мірою зумовлена 

складною (дворівневою) структурою об’єкта правовідносин – медична 

послуга і здоров’я пацієнта, що впливає на особливості виконання, зміну, 
припинення та відповідальність за його невиконання чи неналежне 

виконання.  
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Оксана Михальнюк 

ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН 

ПОДРУЖЖЯ У РИМСЬКОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 

На сучасному етапі в українському сімейному праві спостерігаєтся 
тенденція застосування приватно-правових засад та підвищення ролі 

договору у регулюванні сімейних відносин. В умовах, коли впродовж 

радянського періоду нашої історії сімейне право вважалося публічною 
галуззю права, корисним слід визнати досвід римського приватного 

права, де сімейне право було частиною цивільного права, а сімейні 

правовідносини піддавалися регулюванню на договірних засадах із 
застосуванням приватно-правових  домовленостей. Дослідження процесу 

трансформації договірних сімейних правовідносин в історичному аспекті 

дозволить сформувати основні напрямки розвитку сучасного сімейного 
законодавства.  

Розглядаючи питання використання договорів (домовленостей) у 

римському приватному праві варто зазначити, що поява сімейних 
договірних відносин пов’язується із існуванням двох видів сімейних 

відносин, а саме: cum manu - повна влада чоловіка над жінкою та sine 

manu - збереження попереднього статусу жінки у шлюбі, а також 
існуванням станів у римському суспільстві (римляни, латини, перегріни, 

вільновідпущеники та раби, які фактично були лише instrumenta vocale - 
«речами, які говорять»). 

Майнові відносини подружжя при шлюбі cum manu (з чоловічою 

владою) відзначалися патріархальною суворістю. Дружина не мала 
юридичної самостійності. Більш того, влада чоловіка над нею була 

практично необмеженою. Чоловік міг піддавати її будь-яким покаранням, 

витребувати її (як річ) назад, якщо вона самовільно залишила його дім, 
продати в рабство або кабалу. Так само як раби і діти, дружина була 

повністю позбавлена правоздатності.  

Все майно, яке дружина мала до шлюбу або набувала яким-небудь 
чином під час шлюбу (наприклад, одержувала у спадщину), автоматично 

ставало власністю чоловіка. Дружина практично не могла бути 

власницею майна і, отже, укладати цивільно-правові правочини. Повне 
безправ'я дружини певною мірою пом'якшувалось лише одним — вона 

могла бути спадкоємицею після смерті чоловіка нарівні з дітьми. 

Таким чином, за першого виду сімейних відносин мова про сімейні 
договори як такі не йшла, хоча фактично існували вербальні 

домовленості (вербальні контракти) між батьками - главами сімейств 
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(pater familias) обох із подружжя. При вступі у шлюб дружина втрачала 
усі свої зв’язки із своєю сім’єю та підпорядковувалась владі чоловіка та 

його батьку, набуваючи статусу дочки батька свого чоловіка (це так звані 

«агнатські» відносини). Згодом такі відносини дещо змінились і 
внаслідок переважання «доктрини кровних сімейних відносин» дружина 

чоловіка вже не втрачала свого статусу та не прирівнювалась до дочки 

батька свого чоловіка, хоча все ще підпорядковувалась їхній владі 
(«когнатські» відносини). 

За другого виду сімейних відносин (при шлюбі sine manu - без 

чоловічої влади) ситуація була дещо іншою у зв’язку з тим, що права 
чоловіка та дружини зазнали важливих змін. Чоловічої влади над 

дружиною як такої вже не було. Дружина зберігала правовий статус, який 

мала до шлюбу. Якщо вона була під владою домовладики (свого батька), 
тобто була особою чужого права (persona alieni juris), то таке її становище 

зберігалося і після шлюбу, а коли не була під владою свого домовладики, 

то залишалася вільною
1
. 

Жінка у шлюбі sine manu могла бути власником майна, а, отже, 

виступати стороною обмеженого кола контрактів (у переважній більшості 

контрактів управненою стороною все ще був чоловік), спадкувати майно 
свого чоловіка та своїх батьків тощо. Тому в цей період з’являються і 

письмові сімейні договори, в яких чітко визначаються умови вступу у 
шлюб, права та обов’язки сторін (зокрема, вірність тощо). 

В основі регулювання майнових відносин подружжя лежав 

принцип роздільності майна чоловіка і дружини. Все, що було у власності 
дружини до шлюбу або набуто нею під час шлюбу, залишалось її 

власністю, якщо вона юридично була самостійною. Дружина могла 

самостійно володіти, користуватися і розпоряджатися цим майном, не 
питаючи дозволу чоловіка. 

Варто також зазначити, що у римському приватному праві істотний 

вплив на сімейні відносини мав поділ осіб на стани. Шлюб вважався 
законним лише у разі його укладення між громадянами Риму, а також між  

представниками інших станів один із одним. Якщо вказана умова не 

виконувалась, то відносини між особами або вважалися шлюбними, але 
не в повній мірі (дітьми від такого шлюбу не успадковувались права 

подружжя, не виникало у разі чого аліментних відносин тощо) або не 

вважалися шлюбними (це були фактичні шлюбні відносини, діти від яких 
були безправними щодо майна чи ін. прав подружжя). 

                         
1 Васильева Т. Г., Пашаева О. М. Римское право: Конспект лекций. – М.: Высшее образование, 2008. -  С.104. 
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Ураховуючи вищевказані історичні передумови у сімейному праві 
Риму чільне місце зайняв шлюбний договір (pacta dotalia), роль якого на 

той час було важко переоцінити. У стародавніх римлян шлюбні договори 

надавали жінці значну майнову свободу і розглядали її як рівноправного 
шлюбного партнера. 

Він мав свої істотні умови: відповідність вимогам, визначеним у 

Дигестах Юстиніана, надання нареченій під час заручин посагу, а 
нареченому майна зі своєї сторони у забезпечення свого обов’язку взяти її 

за дружину, вірність один одному, перехід майна у разі порушення умов 

шлюбу - повернення дружині її посагу або надання у власність 
забезпечувального майна чоловіка.  

Норми про шлюбний договір були пов’язані з такою історичною 

формою римського шлюбу як «шлюб без чоловічої влади» (sine manu). Як 
уже зазначалося вище, у такому шлюбі відносини подружжя базувалися 

на засадах роздільності майна, за винятком приданого, а тому основний 

зміст шлюбних договорів Стародавнього Риму становили умови, які 
визначали права та обов’язки подружжя стосовно приданого. 

Вже з самого початку становлення шлюбу без чоловічої влади 

ввійшло у звичай в момент його укладання передавати чоловікові певне 
майно — посаг (dos). Ним було не все майно дружини, а тільки 

спеціально призначене для цієї мети, що передавалося чоловікові самою 
дружиною, її домовладикою чи іншими особами. Спочатку метою 

приданого було полегшення майнового тягаря чоловіка по утриманню 

сім'ї, а пізніше — забезпечення непохитності шлюбного союзу. Таким 
чином, придане (dos) можна визначити як майно, що походить з боку 

дружини та передається чоловікові під час укладення шлюбу і 

знаходиться у чоловіка в період шлюбу. 
В республіканський період придане відразу переходило в повну 

власність чоловіка і після припинення шлюбу дружині не поверталося ні 

за яких умов, що швидко спричинило ряд негативних наслідків. 
Наприкінці періоду республіки через повну свободу розлучення і 

притуплення моральних устоїв кількість розлучень надто зросла. Шлюб 

став зручною формою безсоромного збагачення. Це обурювало багатих 
батьків нареченої, вони вимагають від женихів перед шлюбом певних 

обіцянок на випадок його припинення. Подібні обіцянки поступово 

перетворюються в шлюбні договори.  
Дослідження природи pacta dotalia дає змогу зробити висновок про 

обмеження свободи застосування цього інституту (приданого). Таке 
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обмеження було спрямовано, по-перше на забезпечення використання 
приданого відповідно до його призначення; по-друге, обмеження свободи 

договору стосувалися забезпечення повернення приданого у випадку 

припинення шлюбу; по-третє, не допускалося включення в договір умов, 
які б суперечили загальним принципам права чи принципам 

справедливості. Крім того, такий договір не міг містити умов, які 

погіршували становище дружини порівняно із законом та які передбачали 
її відмову від права пред’являти  

передбачені законом позови
1
. 

Особлива увага в шлюбному договорі приділялася поверненню 
приданого у випадку припинення шлюбу. За загальним правилом це 

майно після припинення шлюбу поверталося в родину дружини. 

Вважалося справедливим повернути його разом з покинутою дружиною. 
Як зазначав Л. М. Казанцев, ще в Законах XII таблиць була норма, яка 

проголошувала — при розлученні «забери з собою свої речі 
2
.  

Водночас, в шлюбних договорах встановлювалися і інші правила з 
цього приводу. Так,  якщо шлюб припинявся через смерть дружини, 

придане, за загальним правилом, залишалося чоловікові. Проте якщо воно 

було встановлено батьком дружини, який на момент смерті дочки був 
живий, то придане поверталося йому. Коли шлюб припинявся у зв'язку зі 

смертю чоловіка, то придане в усіх випадках поверталося дружині.  
При розлученнях діяло інше правило: якщо в розлученні винен 

чоловік - придане поверталося дружині, а коли винна дружина — придане 

залишалося чоловікові. Проте Юстиніан ще більше обмежив права 
чоловіка на придане, встановивши правило, за яким придане залишалося 

чоловікові лише за умови розлучення з вини дружини, в інших випадках - 

поверталося спадкоємцям дружини або їй самій.  
Варто також зазначити, що чоловік тривалий час залишався 

власником приданого. Це давало йому можливість в будь-який час під час 

шлюбу відчужити його. Тому з метою захисту інтересів дружини згодом 
у шлюбних договорах було заборонено відчужувати придане без згоди на 

те дружини.  

Вимога дружини про повернення їй приданого вже в класичному 
праві задовольнялася переважно перед вимогами інших кредиторів 

чоловіка. Зазначена перевага в праві Юстиніана перетворилася в законну 

                         
1 Олійник О.С. Шлюбний договір: порівняльно-правовий аналіз законодавства різних правових систем: Автореф. 

дис...канд. юрид. наук.: 12.00.03 / О.С. Олійник. - К., 2009. - С.7. 
2  Казанцев Л. Н. О разводе по римскому праву в связи с историческими формами римского брака / Л.Н. Казанцев. 

– Киев,  1892. - С.120-121. 
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іпотеку на все майно чоловіка. Отже, незважаючи на те, що чоловік 
визнавався власником приданого, проте все ж мали рацію римські 

юристи, які заявляли: ―Хоча придане знаходиться в майні чоловіка, все ж 

воно належить дружині‖
1
. По суті чоловік тільки користувався приданим 

під час шлюбу і міг залишити його собі як штраф в разі припинення його 

з вини дружини. 

Шлюбний договір був нерозривно пов'язаний із існуючими 
традиціями та звичаями,  найперше з інститутом заручин, під час яких 

вирішувались майнові питання, найважливішим з яких було так зване 

дошлюбне дарування (donatio ante nuptias) - дарунок з приводу заручин.  
Спочатку таке дарування розглядали як звичайний знак уваги 

жениха до нареченої. Якщо ж з тих чи інших причин шлюб не укладався, 

то таке дарування поверненню не  підлягало
2
. Вважалося, що якщо 

дружина у випадку безпідставного розлучення зі свого боку ризикує 

втратою приданого, вона зацікавлена в тому, щоб чоловік, отримуючи 

придане, виділяв певну (приблизно рівну приданому) частину свого 
майна для подібної гарантії дружині.  

Дарування майбутнього чоловіка майбутній дружині увійшло у 

звичай за часів правління імператора Костянтина (306—337 pp.). Чоловік 
виділяв частку майна, що дорівнювала приданому, та дарував нареченій. 

Спочатку майно передавалося перед укладанням шлюбу, за часів 
правління імператора Юстиніана (527—565 pp.) допускалося дарування і 

під час шлюбу 
3
.  

В дійсності, з правової точки зору дарування як такого не 
відбувалося. Чоловік залишався власником майна, яке обіцяв дружині 

замість приданого, користувався ним, як і раніше, але при розлученні з 

його вини це майно переходило у власність дружини як штрафна 
компенсація. На думку В.С.Макарчук, ймовірніше це був заклад на 

випадок розлучення, при настанні якого дружина не тільки мала право 

вимагати назад придане, а й домогтися від чоловіка передачі цього 
умовного дарування 

4
. 

У після класичний період дошлюбне дарування набуває нових 

функцій: воно закріплює заручини, карає чоловіка в разі розлучення з 
його вини і забезпечує жінку й дітей у разі смерті чоловіка. Якщо шлюб 

                         
1  Підопригора О. А. Основи римського приватного права: Підручник / О.А,Підопригора.- К.: Вентурі, 1997. – С. 75. 
2 Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б.Новицкого и проф. И.С.Перетерского. – М.: 

Юриспруденция, 2005. – C. 110. 
3 Ульяненко О.О. Шлюбний договір у сімейному праві України: Дис...канд. юрид. наук.: 12.00.03 / О.О. Ульяненко. 

- К., 2003. - С. 26.  
4 Макарчук В. С. Римське приватне право: Навчальний посібник / В.С.Макарчук.- К.: Атіка, 2007. - C.157. 
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припинявся з вини жінки, то вона втрачала на користь чоловіка придане і 
не могла вимагати передачі donatio. Якщо шлюб припинявся з вини 

чоловіка, то він повинен був повернути жінці dos і передати їй donatio. 

 Положення про дошлюбне дарування у римському приватному 
праві не стало нормою, правовим обов'язком чоловіка, проте його суворо 

дотримувалися через моральні устої. Дарування майбутнього чоловіка 

майбутній дружині міцно увійшло в звичай та набуло досить чіткого 
регулювання у шлюбному договорі.  

В шлюбних договорах могли міститися й інші домовленості, 

наприклад, щодо подарунків до укладення шлюбу; про відшкодування  на  
випадок,   якщо    заручини  з  вини   однієї з сторін не приведуть до 

укладення шлюбу, і та ін.
1
. 

Крім шлюбного договору, подружжя могло укладати будь-які 
цивільно-правові правочини між собою - купувати, наймати майно тощо. 

Дружина могла доручити чоловікові управління своїм майном. Також 

стародавні римляни одними з перших почали застосовувати поділ майна 
за контрактом. 

Водночас, характерною особливістю майнових відносин подружжя 

при шлюбі без чоловічої влади була категорична заборона дарування між 
ними, аби не допустити матеріальної залежності жінки від чоловіка; з 

одного боку, забезпечити їй повну майнову свободу, а з іншого - зберегти 
чистоту і щирість шлюбної угоди, яка має бути заснована на сердечному 

коханні, а не на матеріальній заінтересованості. Ульпіан писав: «Наші 

предки забороняли дарування між жінкою і чоловіком; вони оцінювали 
гідну поваги любов лише на основі душевного настрою і піклувалися про 

репутацію подружжя, аби (подружня) угода не мала вигляду набутого 

засобом ціни і аби кращий не впадав в бідність, а гірший не збагатився»
2
. 

Як уже було зазначено вище, заборона дарування між подружжям, яка 

діяла у римлян із кінця Республіки, не стосувалася подарунків, зроблених 

перед шлюбом. 
Виходячи із проведеного аналізу, варто зробити висновок, що роль 

сімейного договору у римському приватному праві була дуже важливою, 

а сімейні відносини піддавалися диспозитивному регулюванню.  
Поява сімейних договорів пов’язується із існуванням двох видів 

сімейних відносин: cum manu - повна влада чоловіка над жінкою та sine 

manu - збереження попереднього статусу жінки у шлюбі. За першого виду 

                         
1 Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право / Перевод В.А.Томсинова. - М.: Зерцало, 1999. - С. 105. 
2  Дождев Д. В. Римское частное право: Учебник / Д.В.Дождев. - М.:Норма, 2003. - С. 319. 
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сімейних відносин дружина практично не могла бути власницею майна і, 
отже, укладати будь-які правочини, в тому числі і сімейно-правові. Хоча 

в сімейній сфері існували вербальні домовленості (вербальні контракти) 

між батьками - главами сімейств (pater familias) обох із подружжя. У 
шлюбі sine manu жінка могла бути власником майна, а, отже, виступати 

стороною обмеженого кола контрактів. В цей період з’являються 

письмові сімейні договори, в яких чітко визначаються умови вступу у 
шлюб, права та обов’язки сторін тощо. 

Також можна констатувати, що договірне регулювання майнових 

відносин між подружжям залежало від стану особи, виду сімейних 
відносин тощо. Зміни можна відстежити і стосовно форми сімейних 

договорів, а саме: спочатку вони укладалися усно; згодом була 

запроваджена письмова форма сімейних контрактів.  
У римському приватному праві поширення набули майнові 

договори подружжя, які в тій чи іншій формі супроводжували і 

зміцнювали шлюб. Право стародавнього Риму приділяло увагу 
договірному регулюванню майнових відносин між подружжям, зокрема, 

подружжя могло укладати будь-які цивільно-правові правочини між 

собою - купувати, наймати майно тощо, за винятком договору дарування. 
Дружина могла доручити чоловікові управління своїм майном. Також 

стародавні римляни одними з перших почали застосовувати поділ майна 
за контрактом. 

Серед майнових договорів подружжя у сімейному праві Риму 

чільне місце займав шлюбний договір (pacta dotalia). Він мав свої істотні 
умови: надання нареченій під час заручин посагу (dos), а нареченому 

майна у забезпечення свого обов’язку взяти її за дружину (так зване 

дошлюбне дарування (donatio), а також перехід майна у разі порушення 
умов шлюбу - повернення дружині її посагу або надання у власність 

забезпечувального майна чоловіка. Шлюбний договір регулював як 

майнові, так і особисті немайнові правовідносини подружжя, зокрема, 
включав умови про вірність подружжя тощо. 
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Анастасія Єфіменко  

ПОНЯТТЯ ШЛЮБУ В РИМСЬКОМУ ПРАВІ ТА В 

УКРАЇНСЬКОМУ СУЧАСНОМУ ПРАВІ 

Взагалі, шлюб — це добровільний, рівноправний союз між жінкою 
і чоловіком, спрямований на створення сім'ї. Шлюб — суспільно 

визнаний і санкціонований юридично, чи звичаєвим правом союз, який 

має на меті створення сім'ї, її легалізацію в суспільстві. Шлюб — це 
соціальна форма відносин між чоловіком і жінкою, яка історично 

змінюється. Через шлюб суспільство впорядковує і санкціонує їх статеве 

життя, встановлює подружні і батьківські права й обов'язки. 
1
 

Щодо шлюбу в римському праві, то ця категорія інституту 

сімейного права, за римським юристом Модестіном (ІІІ ст. н. е.) 

визначалася як союз чоловіка і дружини, з'єднання усього життя, 
спільність божественного і людського права.  Це визначення, проте, не 

відповідало дійсному стану речей. Справа в тому, що першою формою 

шлюбу в Римі був шлюб під назвою cum manu - шлюб, що встановлював 
владу чоловіка над дружиною. Вступивши в такий шлюб, жінка 

потрапляла під владу чоловіка або його домовладики.
2
 

Проте вже в давнину жінка могла уникнути влади чоловіка. Для 
цього вона повинна була укласти шлюб іншого виду -  без дотримання 

всяких формальностей ( sine manu ) - шлюб, який не передбачав владу 
чоловіка над дружинною. Якщо протягом року після укладення такого 

шлюбу, жінка три ночі поспіль проводила поза домом чоловіка, вона не 

ставала підвладною чоловіку. Така процедура могла бути щорічно 
повторювана. Якщо дружина не відлучалася з дому, то вона потрапляла 

під владу чоловіка і шлюб перетворювався на шлюб з владою чоловіка 

(cum manu). 
Зрештою, шлюб sine manu - це форма шлюбу, яка заснована на рівності 

подружжя, незалежності дружини від чоловіка. Дружина була 

господинею дому і матір'ю дітей. Решта питання перебували у віданні 
чоловіка. Імовірно в другий період республіки ця форма шлюбу прийшла 

на зміну cum manu і стала переважаючою в римському сімейному праві.  

У I в . до н. е. з'явилася особлива форма шлюбу - конкубінат, тобто  
дозволене законом постійне (а не випадкове) співжиття чоловіка і жінки, 

проте не відповідає вимогам законного шлюбу. Конкубінат не розділяв 

соціального стану чоловіка, діти від конкубінату не підлягали 
                         

1 Соціологія - Вербець В.В. -Вид-во 2009 р. 
2 Памятники римского права:Законы XII таблиц. Институции Г Дигесты Юстиниана. Учебное пособие. Набор - Н. 

Кашинская Корректура - Л. Васягин Верстка -Л.Верхолетовг. 000 "Издательство "Зерцало"  
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батьківської влади. Це постійне співжиття двох осіб, жодне з яких не 
перебувала у шлюбі з метою створення життєвої спільності. Народжені у 

такій формі шлюбу  діти не вважалися законними, тому були обмежені в 

спадкових правах
1
. Пізніше позиція церкви, що вживала репресивних 

заходів до пар, які жили в «блуді», призвела до тотальної заборони 

конкубінату, тим не менше, так і не змогла витіснити його повністю.  

Таким чином, можна виділити три форми шлюбу в римському 
сімейному праві.  

Щодо сучасного українського права, то Сімейний кодекс України 

від 10 січня 2002 року, а точніше стаття 21 цього кодексу, дає таке 
визначення шлюбу:  шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, 

зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану.
2
 

Загалом українське законодавство передбачає зареєстрований в 
визначеному Сімейним кодексом порядку та фактичний шлюб, який було 

введено в юридичний обіг з прийняттям Сімейного кодексу. Про 

існування другої категорії в українському національному праві свідчить 
стаття 74 Сімейного кодексу.  У чинному Сімейному кодексі фактичний 

шлюб набуває юридично вагомих наслідків, проте законодавець не 

вводить спеціального терміна для позначення відповідного явища, що 
було би доцільно зробити.  

Чинний СК України вочевидь реагуючи на потреби часу та 
практики, нормативно визнає спільне проживання чоловіка та жінки 

однією сім’єю, тобто як таке, що пов’язує осіб спільним побутом та 

взаємними правами й обов’язками, а також визнає майно, набуте за 
час такого спільного проживання, спільною сумісною власністю цих 

осіб.
3
 

Отже, можна зробити висновок, що сімейне право Риму знало три 
форми шлюбу, а сучасне українське законодавство фактично пропонує 

дві форми шлюбу.  

Щодо певних умов для вступу в шлюб, римське сімейне право 
знало такі критерії, як вік, кровні зв’язки, згода та статус.  

Щодо віку, дівчата могли бути віддані заміж після досягнення 

повноліття, тобто у віці 12 років (дівчина вважалася лат. Viri potens - «в 
змозі приймати чоловіків» ) , хлопчики в 14 років (лат. pubes). Причинами 

рано видавати дочку заміж були рання смертність жінок і дітей і нижча 

                         
1 Махинчук В., Звезла С. Конкубинат в Семейном кодексе // Юридическая практика. – 2004. – ғ4. 
2 Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року // Офіційний вісник України. – 2002. – ғ7. – ст. 135.  
3 Кузьмич М. А. «Конкубінат в сімейному праві України»: студентка Юридичного інституту Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 
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очікувана тривалість життя. Іноді дівчинки жили в будинку нареченого з 
більш раннього віку, однак для такої нареченої обов'язки дружини в 

повному обсязі наступали строго за законом. На думку деяких учених, 

насправді дівчата найчастіше виходили заміж у віці між 17 і 23 роками, а 
чоловіки одружувалися в середньому в 27-30 років. Проте один із 

сучасників імператора Траяна вважав, наприклад, рекомендований 

сучасний вік для вступу в шлюб (18 років) досить пізнім.  
Щодо кровних зв’язків, подружжя не повинні були складатися у 

родинних стосунках. Шлюби, в яких чоловік і дружина були родичами до 

4 коліна, вважалися інцестом і каралися стратою (пізніше посиланням). 
Також були заборонені шлюби між прийомними дітьми та батьками.

1
   

Для укладення шлюбу була обов’язкова згода батька сім'ї. У ранній 

період римської історії не була потрібна згода дітей, проте пізніше глава 
сім'ї не міг вплинути на рішення сина. Для заручення та шлюбу дочки , за 

словами Ульпіана , її згода розглядалася як явище формальне. Дівчина 

могла не погодитися на весілля тільки в тому випадку, якщо батько 
вибрав для неї недостойного (наприклад, за характером або поведінкою) 

або «заплямованого ганьбою» нареченого.
2
 Більш дорослі діти часто самі 

обирали собі подружжя , а з введенням законів серпня діти могли 
звернутися до магістрату, якщо батько не давав дозволу на шлюб.

3
  

І нарешті, останній критерій – статус. Право на створення сім'ї (лат. 
conubium) мали лише вільні римські громадяни. Шлюб був заборонений 

особам, які займали певні посади і які мали певний статус: наприклад, 

опікунам та їх підопічним, магістратам провінцій під час перебування на 
посаді, солдатам та чужинцям, рабам.

 7 
 

В українському законодавстві присутні такі самі критерії умов для 

вступу в шлюб, окрім статусу особи. 
Взаємна згода на вступ до шлюбу передбачає вільне волевиявлення 

жінки і чоловіка на реєстрацію шлюбу, тобто відсутність при цьому будь-

якого насильства фізичного або психологічного, погрози з боку батьків, 
родичів та інших осіб. 

Другою умовою вступу до шлюбу є досягнення певного шлюбного 

віку. У статті 22 CК України шлюбний вік встановлено: 18 років для 
чоловіків і  для жінок. 

В окремих випадках (коли фактично вже склалися шлюбні 

відносини, настала вагітність, народилася дитина) державні адміністрації 
                         

1 Дигесты XXIII 2, 1 (Дигесты Юстиниана. В 8 т. Т.4. М., 2004. С.275, пер. Д. А. Литвинова). 
2 Дигесты XXIII 1, 12 (Ульпиан) 
3 Цицерон. Ad Atticum 6.6. I; Ad familiares 3.12.2 
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районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчі комітети міських і 
районних у містах Рад народних депутатів можуть у виняткових випадках 

знижувати шлюбний вік на прохання самих неповнолітніх чи одного з 

них.
 4
  
Також, кровні зв’язки мають згадування в статті 26 Сімейного 

Кодексу України. Шлюби між особами, які мають кровні зв’язки 

заборонені законодавством.  
Аналіз положень сучасного сімейного права України, які 

стосуються шлюбу,дозволяє зробити висновок, що в регулюванні цього 

інституту є відчутною рецепція римського приватного права. 
Отже, можна ще раз підтвердити великий внесок римського права в 

світову історію права, яке як феномен не перестало існувати з 

припиненням існування Римської імперії, а навпаки набуло ширших 
ознак розвитку, і поширило свій вплив на велику кількість держав. Не 

стала виключенням і українська правова система, яка належить до 

романо-германської правової системи світу, яка ґрунтується на джерелах 
та засадах римського права. Феномен римського права значно вплинув на 

українське законодавство, і інститут сімейного права та така категорія, як 

шлюб не стали виключеннями и завозили багато основних засад свого 
функціонування саме з римського права та його джерел. 

 

Насамперед шлюбом оголошується вільний союз, тобто заснований 
на вільному волевиявленні осіб, а будь-який примус укладати шлюб 

вважається неприпустимим. Під час реєстрації шлюбу висуваються 

вимоги його дійсності (шлюбний вік, відсутність близького споріднення, 
психічного захворювання, іншого зареєстрованого шлюбу). Підстави 

недійсності шлюбу доповнено новою вимогою щодо взаємної обізнаності 

наречених про стан здоров'я та проходження медичного обстеження. 
Проблемою у сімейному законодавстві України є відсутність 

чіткого правового врегулювання існування «конкубінату», що 

автоматично виключає одноманітний підхід судових органів до 
вирішення пов'язаних із ним суперечок.  

На сучасному етапі розвитку права країн романо-германського 

типу правової системи важливим стало визнання єдиних принципів 
регулювання шлюбно-сімейних відносин, унаслідок якого було ухвалено 

та ратифіковано Конвенцію ООН «Про згоду на вступ у шлюб, 

мінімальний шлюбний вік і реєстрацію шлюбів» (1962 р.)
1
, яка фактично 

базується на певних гуманістичних положень римського права.  Цей 

                         
1 Конвенція про згоду на вступ у шлюб, мінімальний шлюбний вік і реєстрацію шлюбів (1962 р.). 
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документ спрямований на досягнення вільної та цілковитої згоди обох 
сторін, що беруть шлюб, на подолання застарілих законів, звичаїв і 

практики, які уможливлюють шлюби в ранньому віці (дитячі шлюби) та 

шлюби без згоди жінки. Хоч Україна не є учасницею конвенції, її 
законодавство з цього питання цілковито відповідає міжнародним 

стандартам. 

До того ж з 3 вересня 1981 року Україна стала учасницею 
Конвенції ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок» 

(1979 р.)
1
, стаття 16 якої стосується проблеми дискримінації жінок у 

сфері особистого життя, зокрема в галузі сімейного законодавства. Так, 
конвенція гарантує однакові права чоловіків та жінок під час одруження 

та на вільний вибір подружжя і на одруження лише зі своєї вільної й 

цілковитої згоди. Приєднання до такого акту є проявом гуманізму та 
вдосконалення правої системи України і фактично унеможливлює 

законний шлюб такого типу як cum manu в римському сімейному праві та 

захищає рівні права жінок в шлюбі.  
Отже, український інститут сімейного права запозичив основні 

поняття та категорії шлюбу, вдосконалюючи їх згідно з нормами 

міжнародного права, власним менталітетом, Конституцією та виключив 
положення та норми, які можуть порушувати права осіб, демократичні 

засади держави тощо.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
1 Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, 1979 р. 
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Богдан Кольченко 

РОЗЛУЧЕННЯ ЗА РИМСЬКИМ І УКРАЇНСЬКИМ ПРАВОМ 

Право Стародавнього Риму мало визначний вплив на становлення й 

розвиток однієї з найпотужніших правових систем світу — романо-
германської. Українське право входить до романо-германської правової 

сім'ї, і тому воно також зазнало впливу римського права як у вигляді 

західної рецепції (через правотворчу діяльність Речі Посполитої), так і 
східної рецепції (Візантійське право). Така конкретизуюча галузь, як 

сімейне право не втрачало свого значення у всі часи, тому не буде 

перебільшенням сказати, що джерелом його були не лише норми моралі й 
звичаєве право України, а й рецепійоване в різних формах римське 

приватне право. Тому наразі є доволі актуальним питання дослідження й 

розширення знань про римське приватне право та його вплив на галузі 
українського права, в нашому розумінні — сімейного. 

Метою статті є розгляд й порівняння законодавчої бази розлучення 

за римським і українським законодавством, як одного із видів припинення 
шлюбу. 

З історичних джерел відомо, що в римському суспільстві існувало 

дві основні форми шлюбу: це cum manu (―з рукою‖, тобто під владою 
чоловіка або глави сім'ї чоловіка) і sine manu (―без руки‖, де дружина 

перебувала не під владою свого чоловіка, а під владою батька чи опікуна). 
Sine manu є протилежним до старого виду шлюбу. Sine manu укладався 

звичайною згодою й нагадував певною мірою конкубінат (у римському 

праві — постійне не випадкове дозволене законом співжиття чоловіка й 
жінки. При конкубінаті соціальне становище чоловіка не розділялося. 

Особливістю є те, що, на відміну від багатоженства, жінка й діти від 

такого зв'язку не мали права на батьківський спадок).
1
 Також варто 

закценувати на двох видах споріднення, яке існувало в сімейному праві 

стародавнього Риму — це агнатське й когнатське. Агнатське споріднення 

— це тип такого споріднення, у якому всі члени сім'ї були підвладній 
одному домовладиці, лише по чоловічій лінії. Когнатське споріднення — 

засноване на природному, кровному спорідненні. Воно виникло внаслідок 

розвитку товарно-грошових відносин, що позначилося на зростанні 
добробуту римських сімей, їх прагенні закріпити частину своїх набутих 

благ за агнатами — перш за все, дітьми. Однак останні перебували під 

владою домовладики.
2
 Саме тому все частіше перевага почала надаватися 

                         
1 Римское частное право. Под ред. профессора И.Б. Новицкого и профессора И.С. Перетерского. М. 1997, 512 

стр. 
2  Бартошек М. Римское право / М. Бартошек. – М., 1989. – 477 с.  
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когнатському спорідненню, як на способі недопуску зникнення 
матеріальних благ в руках чоловіка. У шлюбі сum manu дружина 

перебувала у становищі дочки (агнатське споріднення), у sine manu мати й 

діти перебували в кровному когнатському спорідненні.  
Не завжди стосунки в сім'ї складалися так, як хотіло того 

подружжя, тому виникала потреба припинити співжиття. Це завдання 

досягалося через припинення шлюбу.  Перш за все, варто розглянути 
шляхи і законодавчу базу, звдяки яким особа мала право на розлучення. 

Припинявся шлюб через смерть одного з подружжя, ―громадянською 

смертю‖ чоловіка або дружини — тобто втрата свободи і розлученням. 
Визначний німецький юрист Зом зазначає, що шлюб припиняється 

смертю одного із членів подружжя, але римському праву також відомо і 

про припинення шлюбу через юридичну згоду між подружжям.
1
 

У Стародавньму Римі існувало два терміни на позначення 

розлучення: repudium і divortium. Більшість дослідників римського права 

вважає, що у Стародавньому Римі розлучення позначалося двома 
термінами, які є різними за змістом, і які мають такі назви: repudium — 

односторонній і divortium — двосторонній (Дернбург, Грім, Хвостов). 

Хоча Макарчук, наприклад, розглядає repudium як спрощену форму 
divortium: тобто в шлюбі sine manu розлучалися або за взажмною згодою 

сторін, або за подання односторонньої заяви про відмову від шлюбного 
життя.

2
 Боголєпов зазначає, що розлучення називалося  repudium і 

divortium. Також автор пише, що у шлюбі sine manu лише батько міг 

вимагати розлучення своєї дочки, якщо остання була підвладною йому.
3
 

При шлюбі з чоловічою владою (cum manu) лише чоловік міг 

вимагати розлучення, що іноді викликало зловживання останніми цим 

правом. Законодавство згодом визначило підстави, які надавали право 
чоловікові у шлюбі  сum manu вимагати розлучення. Такими підставами 

були: порушення подружньої вірності дружиною, чаклунство стосовно 

дітей, та, як не дивно, обмеження чоловікові доступу до алкоголю. 
Розлучення в такому разі відбувалося з дотриманням обряду, 

протилежного за змістом тому, що передував шлюбові. Якщо дружина 

була куплена в pater familias з дотриманням правил мансипації (спосіб, у 
якому дружина ―бралася в руки‖, — тобто переходила під владу чоловіка 

у присутності п'яти свідків і промовлялися при цьому строго визначені 

                         
1  Зом Р. Институции римского права / Рудольф Зом. – Москва, 1888. – 488 с.  
2  Макарчук В. С. Основи римського приватного права. Навчальний посібгник / В. С. Макарчук. – К.: Атіка, 

2000. – 176 с.  
3   Боголєпов Н. Учебник истории римского права / Н. Боголєпов. – М., 1907. – 640 с.  
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формули), то чоловікові поверталася вся сума викупу.  Це був так званий 
шлюб, установлений за допомогою coemptionem. Якщо ж шлюб був 

укладений через confarreatio, то припинявся він особливим чином, через 

diffarreatio. До нашого часу детального опису не дійшло, нам залишилося 
тільки відомим те, що ця форма носила більш релігіозний характер. Богам 

приносилася жертва. Зом зазнчає, що diffarreatio відбувалося через 

принесення жертви богу Юрітеру —  богу шлюбу. Але тут є деяке 
уточнення, яке могло впливати на подальшу долю шлюбу: жрець міг 

відмовити у задоволенні прохання на розірвання шлюбу, якщо не було 

надано вагомих доказів. Також Зом пише, що при мансипації дружини 
остання не розлучалася, а юільш за все виходила з-піж влади чоловіка (це 

з формальної точки зору). Процес розлучення в juris gentium (вільний 

шлюб) був без будь-яких особливих форм його здійснення. Тільки для 
доведення серйозності своїх намірів необхідно було залучити сімох 

свідків (lex Julia de adulteriis).
1
 Для дійсності розірвання шлюбу необхідна 

не лише сім чоловік — не повинні бути відпущеники ініціатора 
розлучення (включаючи відпущенників його батька, діда тощо). Формула 

в юридичному контексті мала таку назву: A menca et toro — (від стола і 

ложа — тобто відлучити). 
При шлюбі sine manu, вказує Боголєпов, не вимагали якої-небудь 

особливої формули розлучення. Чоловік міг якимось чином виразити 
своїй дружині, що він хоче розлучитися. У найдавніші часи звичайною 

формою для втілення цього бажання було відібрання ключей від будинку 

у дружини, а згодом — слова : або tuas res tibi habeto (у мене є для тебе 
твої речі), або tuas res tibi agito (піклуйся про свої справи). 

У Римській державі законодавці з часів імператора Августа, 

вбачаючи небезпеку в частих розлученнях між громадянами, що несло 
небезпеку підриву суспільної моралі й миттєвого зменшення 

дітонароджуваності, намагалися обмежувати розлучення. Дігести знають 

приклад, коли чоловіка, що привів чужу дружину й надіслав розвідну її 
чоловікові, імператор Адріан заслав на три роки. Тобто, робимо висновок, 

що свобода розлучення не мала сильного впливу на суворий регламент 

порядку розлучення. Але навіть у більш важкі умови для розлучення 
жінка навіть у шлюбі cum manu мала права на розлучення, які рятували її 

від безчестя. Це були: імпотенція чоловіка упродовж трьох років (проте на 

дружині був обов'язок onus probandi — тягар доведення); полон чоловіка і 
якщо протягом п'яти років немає звістки про останнього; постриження 

                         
1  Зом Р. Институции римского права / Рудольф Зом. – Москва, 1888. – 488 с.  
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дружини в черниці. Юстиніан, наприклад, зробив такі нововведення — за 
нього заборонялося розлучатися за спільною згодою подружжя. Якщо 

тільки була порушена подружня вірність, відбувся замах на життя одного 

з подружжя не зі сторони третьої особи, а одного із подружжя, і, знову-
таки, постриження у ченці (черниці). Якщо не було надано доказів, то 

безпричинне розлучення каралося значним штрафом (retentiones). Цей 

вид покарання був ще розроблений у часи республіки, та краще втілився в 
життя за Імперії. Ці штрафи не досягали своєї цілі, однак деяким чином 

стримували свавілля в розлученнях, зробили можливим існування 

причин, через які можна без штрафу здійснити розірвання шлюбу 
(divortium bona gratia). 

У Дігестах Юстиніана зазначається, що якщо розлучення не буде 

дотримано згідно правил, то подарунки, які будуть надані після 
розлучення будуть недійсними, адже шлюб вважатиметься недійсним.

 

Доволі цікавою деталлю у принципі й можливості розлучення є пункт 2, 4 

у книзі 24 Дігестів: людина, яка має душевні розлади, не могла 
розлучитися ні сама, ні зі згоди опікуна. Такий дозвіл міг дати лише 

батько (направляючи до чоловіка ―посланця‖). Отримати ж розвід 

душевнохвора людина могла, бо була в становищі тієї, з котрою 
розлучаються без відома. Цікавим є дослідження Казанцева щодо 

розлучення. Він указує — ідея розлучення завдячує своєю появою купівлі 
як виду оформлення шлюбу. Шляхи розлучення (котрі ми розглянули 

вище) удосконалювалися с більш кращим розумінням терміну шлюб, з 

покращенням майнового та особистого стану дружини. Тому й суттєво 
змінювалась процедура розлучення. У ранній період Римської держави 

відбувалося лише за бажання чоловіка й через вину дружини. 

Обговорювали вину дружини члени її родини, які разом з чоловіком 
утворювали сімейний суд (цей суд обмежував свавілля чоловіка). Також 

автор описує випадок, коли Карвілій Руга розлучився з невинною 

дружиною через її безпліддя — саме так з'явився шлюб sine manu, й 
Казанцев зазначає, що цей новий тип шлюбу призвів до падіння моралі. 

Шлюб без влади чоловіка над дружиною руйнував давні основи 

сімейного ладу римлян, адже нові норми не були на той час створені. Хоча 
плюси все-таки існували — жінка отримала майнові й особисті права, 

стала маже незалежною від чоловіка. Через це Казанцев визначає шлюб 

sine manu як найвищу форму шлюбного договору, незважаючи на падіння 
моралі жінки. Також Казанцев зауважує таку деталь: відповідно до закону 

розлучення за етичними нормами вважалося непотрібним, але відповідно 
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до юридичного закону він не був під забороною римської влади. 
Як уже було зазначено, уплив римського приватного права 

позначився на становленні й розвиткові сучасного українського права, у 

тому числі й сімейного. Розглянемо більш детально. Так, ст.110 Сімейного 
кодексу України вказує , що позов про розірвання шлюбу може бути 

наданий одним з подружжя.
  
 

Розлучення(розірвання шлюбу) — один з видів припинення шлюбу 
поряд зі смертю або оголошення померлим одного з подружжя (як і в 

римському праві). Припинення шлюбу внаслідок його розірвання 

(розлучення) згідно зі ст. 105 Сімейного кодексу України може мати місце 
у передбачених законом випадках: 1) державним органом реєстрації актів 

цивільного стану за спільною заявою подружжя або за заявою одного з 

подружжя; 2) судом за спільною заявою подружжя або за заявою одного з 
подружжя. Розлучення у відділі РАЦС за спільною заявою чоловіка і 

дружини можливе за відсутності дітей (ст. 106 СК України). Це 

найлегший варіант. У такому випадку державний орган реєстрації актів 
цивільного стану виносить постанову про розірвання шлюбу після 

закінчення одного місяця з дня подання такої заяви. Заява про розлучення 

до закінчення цього терміну може бути відкликана.
1
 Ст. 107 кодексу 

вказує, що шлюб може бути розірваний в односторонньому порядку, якщо 

другий з подружжя: визнаний безвісно відсутнім, визнаний недієздатним 
або засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на строк не 

менше трьох років. Під процесом розлучення, як правило, розуміється 

процедура розлучення через суд. Таким шляхом, за спільною заявою, 
розривається шлюб у пари, що має дітей (ст.109 СК України). У цьому 

випадку суд також виносить рішення про розірвання шлюбу після 

закінчення одного місяця з дня подання заяви. До закінчення цього строку 
дружина і чоловік мають право відкликати заяву про розлучення 

2
. 

Крім того, можливо розірвати шлюб шляхом подання позову до 

суду одним з подружжя відповідно до статті 110 Сімейного кодексу 
України (далі СКУ). Стаття 112 СКУ визначає підстави для розірвання 

шлюбу за позовом. Відповідно до частини 2 зазначеної статті суд 

виносить рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що 
подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б 

інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення. 

                         
1   Райчук А. Б. Деякі питання розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя / А. Б. Райчук. // Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2005. – ғ67. – С. 101–103.  
2  Михальнюк О. Поняття та особливості сімейно-правового договору / О. Михальнюк. // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – ғ4. – С. 27–32.  
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При розірванні шлюбу необхідна реєстрація в державному органі 
реєстрації актів цивільного стану, за заявою колишньої дружини або 

чоловіка. Після цього останньому (останній) видається Свідоцтво про 

розірвання шлюбу. 
Але варто знати, що  розлучення через суд можна розділити на два 

види: мирний — подружжя подають спільну заяву про розлучення з 

договором щодо утримання дітей. Конфліктний — коли один подає позов 
до суду, а інший заперечує. У сучасні умови життя розлучення 

стримується не через падіння моралі чи той факт, що держава 

отримуватиме збиток,— зазвичай перепоною стає розділ майна 
подружжя. 

Розподіл майна подружжя, хоча й пов'язаний з розлученням, однак 

не є перешкодою для нього. Цю проблему вирішує шлюбний договір, 
який передбачений українським законодавством, проте, як і раніше, є 

вкрай непопулярним у майбутнього подружжя. 

Не можна подавати позов або заяву про розлучення протягом 
вагітності дружини і протягом одного року після народження дитини, 

крім випадків протизаконних дій по відношенню до подружжю. Дружина 

має таке право.
1 

Чоловік або дружина мають право пред'явити позов про 
розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного року, якщо батьківство 

по відношенню до нього визнано іншою особою або за рішенням суду 
інформація про чоловіка як батька дитини виключена з актів запису про 

народження дитини.Чоловік, який змінив своє прізвище у зв'язку з 

реєстрацією шлюбу, мають право після розірвання шлюбу і надалі 
іменуватися цим прізвищем або відновити своє дівоче прізвище. 

За заявою зацікавленої особи розірвання шлюбу, здійснене в РАЦСі 

, може бути визнана судом фіктивним, якщо було встановлено, що 
колишні дружини продовжували жити однією сім'єю і не мали наміру 

припиняти шлюбні відносини. За заявою подружжя або за позовом одного 

з них суд може прийняти рішення про встановлення для подружжя 
режиму окремого проживання в разі їх неможливість або небажання 

проживати спільно. Скільки триває процес розлученя в суді? Терміни 

процедури розірвання шлюбу тривають так: якщо через суд за згодою 
подружжя —  в середньому до 1,5 місяця. Через суд без згоди одного з 

подружжя - від 1 до 3 місяців. У деяких випадках, якщо протилежна 

сторона зволікає,— понад трьох місяців. 

                         
1  Райчук А. Визнання шлюбу недійсним: теорія та практика / А. Райчук. // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – ғ77. – С. 102–105.  
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 Прийняття цього режиму не скасовує прав і обов’язків подружжя, 
встановлених Сімейним кодексом України та шлюбним договором, однак, 

у разі встановлення режиму окремого проживання майно, придбане в 

майбутньому чоловіком і дружиною, не буде вважатися придбаним у 
шлюбі; а дитина, котра була народжена дружиною після закінчення 10 

місяців, не буде вважатися дитиною її чоловіка. Стаття 30 СКУ вказує, що 

наречені повинні бути обізнаними про стан здоров'я одне одного. 
Приховування відомостей про стан здоров'я одним з наречених, наслідком 

чого може стати (стало) порушення фізичного або психічного здоров'я 

іншого нареченого чи їхніх нащадків, може бути підставою для визнання 
шлюбу недійсним.  

Отже, римське право мало значний вплив на становлення 

українського права. Дослідивши законодавчу базу розлучення у 
Стародавньому Римі й Україні, робимо висновок, що римське приватне 

право поряд із звичаєвим правом України дало основи сімейного права 

України як конкретизуючої галузі. Дане дослідження поглиблює  
розуміння походження сучасного процесу розлучення на основі римського 

права, його особливості, а також завдяки об'єднанню й порівнянню 

сучасності й минулого в історично-правовому аспекті розуміти структуру 
розірвання шлюбу. Римське право заклало її фундамент, а українське 

законодавство з плином часу додавало свої характерні норми та 
удосконалювало попередні, що дозволяє кожному громадянину повністю 

реалізовувати свої права. 
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Наталія Войцешина 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОНЯТТЯ INJURIA У РИМСЬКОМУ 

ПРАВІ 

Феномен римського приватного права, яке пережило епоху свого 
створення та лягло в основу законодавства багатьох західноєвропейських 

країн, відіграє значну роль у розумінні сучасного цивільного права. 

Деліктні зобов'язання або делікти займають чільне місце у процесі 
вивчення римського права. Серед них варто виділити такий вид 

позадоговірного правопорушення як injuria, дослідженню розвитку і 

трансформації якого і присвячена дана стаття. Взагалі, концепт поняття 
injuria є одним з найбільш вражаючих досягнень римської правової 

думки. Ще досі, понад дві тисячі років потому, дане поняття існує у тій 

чи іншій формі в різних правових системах світу. 
Актуальність теми дослідження пояснюється тим, що детальне 

вивчення трансформації поняття injuria дасть можливість з'ясувати 

динаміку розвитку і напрямки вдосконалення правового регулювання 
відповідних відносин.    

У Стародавньому Римі під терміном Injuria (інюріа) розуміли будь-

які неправомірні дії, все, що здійснювалося не по праву - omne quod non 
jure fit. Поняття мало і більш вузьке, соціальне значення — особиста 

образа. Її зміст складали чітко виражені дії однієї особи відносно іншої, 
які порушували гордість або тілесну недоторканість, чи те й інше 

одночасно. Римські юристи вважали, що образа здійснюється предметом 

чи словом; предметом мається на увазі - в ударі рукою, тоді як словом - 
без руки. Варто зазначити, що за різних етапів розвитку Римської 

держави поняття injuria і його зміст варіювалися відповідно до соціальних 

і політичних умов. Так, уперше досліджуване поняття згадується у 
Законах ХІІ таблиць, які визначають injuria наступним чином: «это 

посягательство только на телесную неприкосновенность римского 

гражданина и притом посягательство, выражающееся в определенных, 
предусмотренных законом действиях, из которых каждое влечет за 

собою отличные от других последствия»
1
. Взагалі, питання про первинне 

значення iniuria належить до ще повністю  незрозумілих проблем 
римського права. Так, Нілз Янсен у своїй книзі «Die Struktur des 

Haftungsrechts: Geschichte, Theorie und Dogmatik außervertraglicher 

Ansprüche auf Schadensersatz» зазначає, що дане поняття у Законах ХІІ 

                         
1 Законы XII таблиц // В кн.: Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. 

— М.: Зерцало, 1997 
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таблиць використовується в розумінні саме простого нападу без 
серйозних травм, і, що воно пізніше згадується у більш специфічному 

значенні образи особистості
1
. За Законами ХІІ таблиць існувало три види 

особистої образи: 
1. Найважча ступінь — членоушкодження (membrum ruptum), яке 

мало наслідком помсту постраджалого - око за око, зуб за зуб (talio), якщо 

не досягнуто згоди між сторонами(si membrum rupsit ni cum eo pacit talio 
esto); 

2. Другий щабель займали менш важкі ушкодження (os fractum), 

які уже несуть за собою лише обов'язок заплатити потерпілому штраф у 
розмірі 300 асів, якщо потерпілий-вільна людина, і у розмірі 150 асів, 

якщо дане ушкодження вчинене рабу; 

3. Наступною була найлегша injuria — нанесення побоїв (без 
поранень), образливих ударів і т.д. (verberatio, pulsatio), за які той хто 

наніс їх повинен був заплатити штраф у розмірі 25 асів.  

Отже, відповідно до Законів ХІІ таблиць injuria охоплює лише 
посягання на тілесну недоторканість, які мали наслідком обов'язок 

сплатити одноразовий штраф у певному розмірі.  

Однак, з часом стало зрозуміло, що така форма відшкодування була 
недостатня, оскільки номінальна вартість штрафів залишалася незмінною, 

а інфляція знецінювала гроші. Так, у Книзі ІІІ (с. 223) своїх Інституцій 
Гай зазначає: «Эти денежные наказания казались в те времена (авт. у 

часи Законів ХІІ таблиць) достаточными ввиду большой бедности 

жителів». Крім того, формальна оцінка не могла взяти до уваги всі 
суб’єктивні моменти нанесеної образи. Варто звернути увагу, що у часи 

преторського права і надалі поняття injuria розширило свій зміст, 

включивши в нього честь, гідність, сімейні відносини та інші 
нематеріальні блага. Передумовою, яка трансформувала поняття інюріа в 

римському суспільстві можна вважати подію, про яку свідчив римський 

юрист Цельз у ІІ ст. н.е. Згадується про чоловіка, на ім’я Верацій, який, за 
словами Цельза, «за удовольствие считал» ходити вулицями і давати 

ляпаси прохожим. За ним йшов раб з мішком грошей і тут же виплачував 

кожному потерпілому по 25 асів. Римські претори, тобто магістрати, які 
займались правотворчістю, досить швидко відреагували на цю ситуацію. 

Даний випадок і спричинив видання преторського едикту, який з ІІ ст. до 

н.е. змінив порядок призначення штрафу за injuria. Було введено нове 

                         
1 Nils Jansen, Die Struktur des Haftungsrechts: Geschichte, Theorie und Dogmatik außervertraglicher Ansprüche auf 

Schadensersatz, Mohr Siebeck, 2003 – s. 210 
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правило, за яким з’являвся оціночний збиток даного делікту, тобто кожна 
особа мала змогу самостійно вирішити на скільки ж його образили. Так 

з’являється штраф за нанесений моральний збиток та оцінка морального 

збитку. З’являється actio injuriarum aestimatoria, за яким розмір штрафу, 
при наявності injuria atrox, у кожному окремому випадку коригувався 

претором, а в інших випадках вирішувався суддею in iudicio:«Претор 

позволяет нам самим оценивать обиду, и судья присуждает такую 
сумму, на которую мы оцениваем обиду или меньше согласно своему 

усмотрению»
1
. Разом з тим, «Atrox (ущерб) оценивается сообразно 

действию, месту или лицу», тобто зверталась увага на кваліфікацію 
образи (тяжкої чи менш важкої), на яку стала впливати не тільки вчинена 

шкода, але й місце нанесення шкоди (наприклад, при скупченні людей) і 

характер шкоди. 
Крім того, претори стали практикувати певні розміри штрафів на 

свій розсуд в залежності від характеру особистої образи. Так, поняттям 

особистої образи стало охоплюватися не лише будь-яка образа дією, але і 
все, що принижує гідність, сімейні відносини, зневажливе ставлення до 

іншої особи.  

Найбільш широка характеристика інюріа подана в Інституціях Гая. 
«Injuria совершается не только тогда, когда кто-нибудь, например, 

кулаком или палками будет бит или даже высечен, но и когда кого-либо 
бесчестят, например тем, что один объявляет о продаже имущества 

другого лица как будто должника, зная, что тот ему ничего не должен, 

или тем, что напишут и обнародуют книжку или стихотворение с целью 
обесславить лицо, или тем, что ухаживают постоянно за матерью 

семейства или отроком, наконец — многими другими способами. 

По-видимому, мы терпим injuria, не только нам самим нанесенную, 
но и нашим подвластным детям, нашим женам, хотя бы они и не 

находились  в нашей супружеской власти, следовательно, если ты 

нанесешь injuria моей дочери, выданной замуж за Тация, то иск об injuria 
может быть возбужден против тебя не только от имени дочери, но 

также от моего имени, как и от имени Тация»
2
. 

Крім того, Гай розширив рамки поняття injuria. 
«Собственно говоря, лично рабу не наносится никакой injuria, но 

через него почитается оскорбленным господин его, впрочем не таким 

                         
1 Гай. Институции / Пер. с латинского Ф. Дыдынского / Под. ред. В.А. Савельева, Л.Л. Кофанова. – М.: Юристъ, 

1997. – С. 224. 
2 Гай. Институции / Пер. с латинского Ф. Дыдынского / Под. ред. В.А. Савельева, Л.Л. Кофанова. – М.: Юристъ, 

1997. –С. 220-221. 
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образом, как через оскорбление детей и жены, но только в том случае, 
когда действия столь важны и жестоки, что явно относятся к 

оскорблению чести господина, если кто, например, высечет чужого 

раба»
1
. 
У даному контексті варто звернути увагу, що у Стародавньому 

Римі раб настільки крайня істота, у нього є так мало гідності вільної 

людини, що не існує нічого, щоб допускало образу чи injuria. Такою була 
відправна точка римського права. Для раба injuria не могло існувати. 

Тому, можна стверджувати, що Інституції Гая у порівнянні із Законами 

ХІІ таблиць обмежили правове становище раба, оскільки за вчинення 
менш важких ушкоджень (os fractum) рабу, винний повинен був сплатити 

штраф потерпілому у розмірі 150 асів. 

Однак, все ж існувало два способи за якими injuria «вчинялася» для 
раба. По-перше, він міг бути покалічений або втратити зір, і тому ставав 

менш корисним в якості робітника. Іншими словами, раб повинен був 

страждати від такої ж шкоди, як і будь-які види майна – втрати цінності і 
користі. Однак й інші види травми могли бути вчинені:«…когда кто 

нанес вред непосредственно своим телесным воздействием, и потому в 

случае нанесения вреда другим каким-либо образом даются аналогичные 
иски, если кто, например, запер чужого раба или скот, чтобы он погиб 

от голода, или будет гнать вьючный скот так сильно, что он издохнет; 
равным образом, если кто уговорит чужого раба влезть на дерево или 

спуститься в колодец, и раб, влезая или спускаясь, убьется до смерти или 

повредит какую-либо часть тела. А уж, конечно, если кто с моста или с 
берега сбросит чужого раба в реку и тот погибнет, то без труда 

можно понять, что он причинил вред путем телесного прикосновения, 

т.е. тем, что сбросил раба»
2
. Для хазяїнів було справою честі карати 

тих, хто напав чи образив їх рабів. Таким чином, раба можна розглянути 

як посередника через якого образа може бути передана його господареві. 

Тому шкода нанесена рабу автоматично вважається образою його хазяїна. 
«Injuria почитается тяжкою или по действию, если кто, 

например, кем-либо ранен... injuria нанесена в театре или на площади, 

или по личности, если, например, потерпит injuria магистрат, или когда 
injuria будет нанесена сенатору простым человеком (низкого 

                         
1 Гай. Институции / Пер. с латинского Ф. Дыдынского / Под. ред. В.А. Савельева, Л.Л. Кофанова. – М.: Юристъ, 

1997. – С. 222 
2 Гай. Институции / Пер. с латинского Ф. Дыдынского / Под. ред. В.А. Савельева, Л.Л. Кофанова. – М.: Юристъ, 

1997. – С. 219.  
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происхождения)»
1
. 

Варто зазначити, що у випадку вчинення injuria було досить 

важливе індивідуальне оформлення правової вимоги до винуватця 

вчинення делікту.  «Нельзя считать претерпевшим того, кто однажды 
согласился с подобным действием»

2
. Тобто, якщо особа хоча б одного 

разу не пред’явила позов з приводу конкретної образи, то вона втрачала 

право в майбутньому пред’являти будь-кому позов через аналогічні дії. 
У Дигестах Юстиніана відводиться велика роль особистій образі, 

правове регулювання якої обґрунтовують багато римських юристів і 

правотворців, роботи яких зібрані у даному Кодексі. Так, наприклад, «У 
Юлиана приводится такой случай: обучавшийся у сапожника мальчик, 

свободнорожденный сын семейства, плохо выполнял то, что показывал 

ему сапожник, и за это сапожник ударил мальчика колодкой по голове и 
выбил ему глаз. Юлиан говорит, что здесь не может быть предъявлен 

иск об обиде, так как сапожник ударил не для того, чтобы нанести 

обиду, а в целях напоминания (об обязанностях ученика) и в целях 
обучения; Павел в 22-й книге «Комментариев к эдикту», ибо излишняя 

свирепость наставника вменяется ему в вину»
3
. 

Звернувши увагу на lex Aquilia варто зазначити, що у першому 
розділі даного закону occidere injuria використовується у понятті 

«вбивати навмисно». Даний делікт повинен розумітися у рамках архаїчної 
структури римської патріархальної сім’ї: кожна дія, спрямована проти 

persona alieni iuris чи res під владою батька, спричиняла образу гідності 

хазяїна будинку. 
Подальший розвиток відповідальності за iniuria полягав у тому, що 

виданий під час диктатури Сулли у 82 р. до н. е. закон lex Cornelia de 

iniuriis перетворив на delicta publica окремі види фізичних посягань на 
особистість: pulsare, verberare, vi domum introire. Тобто у даному 

документі в якості трьох видів iniuria перераховувалися нанесення побоїв, 

побиття і насильницьке вторгнення в чужий дім. У разі вчинення кожного 
з трьох перерахованих правопорушень потерпілий мав право вибирати - 

чи подавати йому приватно-правовий позов про образу, вимагаючи 

виплати йому оціночну компенсацію понесеної ним шкоди, або йти до 
суду з кримінальних обвинуваченням, просячи, тим самим, у держави 

                         
1 Гай. Институции / Пер. с латинского Ф. Дыдынского / Под. ред. В.А. Савельева, Л.Л. Кофанова. – М.: Юристъ, 

1997. – С. 225. 
2 Гай. Институции / Пер. с латинского Ф. Дыдынского / Под. ред. В.А. Савельева, Л.Л. Кофанова. – М.: Юристъ, 

1997. 
3 Дигесты Юстиниана. Книга девятая, 395. Режим доступу: http://digestaiust.narod.ru/ 
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захисту для себе і покарання для кривдника.  
Дослідник даних питань Бакланд вказує на факт існування 

кримінальних засобів injuria у великій кількості справ подальшого часу. У 

часи Римської імперії extraordinarium iudicium для визначення покарання 
було завжди доступною альтернативою і використовувалось, коли 

обвинувачений був бідний й іноді у деяких справах особливої образи
1
. 

Імператорське законодавство розповсюдило кримінальну 
відповідальність й на інші види injuria, і врешті-решт надала потерпілому 

право вибору між actio injuriarum aestimatoria і кримінальним 

переслідуванням у всіх випадках injuria. Це останнє, за свідченням 
Гермогеніана і закріпилося як звичайний наслідок injuria.  

Однак, у пізньому Римі ситуація знову дещо змінюється. 

Республіка змінюється Імперією, а Імперія з часом проходить через епоху 
солдатських переворотів, стає гранично бюрократизованим суспільством 

- все одно ще не державою сучасного типу, але вже набагато ближче до 

неї, ніж до Римської Республіки. Тому саме це, на думку відомого 
дослідника цих питань Олександра Марея

2
, і слугувало тим фактом, що 

injuria як замах на правовий статус конкретної людини втрачає певною 

мірою свій сенс. Люди з громадян стають підданими. У підданих прав 
набагато менше, а особистих прав, зрозуміло, ще менше. Injuria в 

основному починає застосовуватись до образи посадових осіб та 
чиновників різного рангу. Дану думку дослідник підтверджує у своїй 

роботі «Понятие iniuria в постклассическом римском праве» наступним 

чином: «В рассматриваемой же в настоящий момент интерпретации к 
конституции императоров Аркадия и Гонория вторжение в частный 

дом квалифицируется как отдельный преступный состав, а не как часть 

iniuria. Представляется, что этот факт может свидетельствовать, 
хотя и косвенно, о размывании к концу V в. целостной концепции iniuria, 

сложившейся у юристов классического периода»
3
. 

Більше того, у Кодексі Феодосія вказано на дещо «новий» контекст 
у якому вживається iniuria, а саме дане поняття було використане для 

позначення неправедної віри, а точніше - єресі або дій єретиків, 

спрямованих на утиск служителів і прихильників істинної віри римського 
обряду. 

                         
1 W. W. Buckland. A Text-Book of Roman Law: From Augustus to Justinian, Cambridge University Press, Dec 3, 2007 – p. 

592. 
2 Марей А. В. Понятие iniuria в постклассическом римском праве // Вестник Российского государственного 

гуманитарного университета. Серия: История / Studia classica et mediaevalia. 2011. Т. 14. С. 228-265 
3 Марей А. В. Понятие iniuria в постклассическом римском праве // Вестник Российского государственного 

гуманитарного университета. Серия: История / Studia classica et mediaevalia. 2011. Т. 14. С. 228-265 
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Отже, дослідивши основні етапи і тенденції трансформації поняття 
injuria у римському праві, варто вказати на зміну розуміння даного 

терміну на різних етапах існування Римської держави. Injuria варіювався 

від будь-яких неправомірних дій (все, що здійснювалося не по праву) і 
особистої образи у часи Законів ХІІ таблиць до вагомого розширення 

поняття - все, що принижує гідність, сімейні відносини, зневажливе 

ставлення до іншої особи в Інституціях Гая. Натомість було досліджено 
трансформацію injuria у наступні види: pulsare, verberare, vi domum 

introire; та розповсюдження кримінальної відповідальності у разі 

вчинення даного делікту за правління Сулли. Тоді як у пізньому Римі 
поняття інюріа втрачає певною мірою свій зміст, так як починає 

застосовуватись до образи посадових осіб та чиновників різного рангу. 

Проаналізувавши еволюцію даного терміну, потрібно наголосити 
на винятковості даного концепту римського приватного права, який і досі 

відіграє значну роль у функціонуванні цивільно-правових відносин 

різних правих систем світу. 
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Леонід Єфіменко 

РЕЦЕПЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА ЯК ЧИННИК 

УКРАЇНСЬКОГО НОТАРІАТУ 

У зв’язку з входженням  українського нотаріату до складу 
Міжнародного  союзу нотаріату – системи латинського нотаріату, шо 

базується на принципах римського права, особливої актуальності набуває 

виявлення притаманних національному   нотаріату  ознак і форм, через 
які він проявлявся у процесі своєї еволюції,  аналізу юридичного буття, у 

якому виник, формувався та розвивався цей інститут та, в кінцевому 

результаті, наскільки він є «одуховленим» традиціями римського 
приватного права.   Правове минуле  нотаріату  дозволяє   з’ясувати, що в 

даному інституті збереглось як самобутнє, оригінальне, національне та 

що запозичене з інших країн і культивовано умілою рукою законодавця
1
. 

Нинішня правосвідомість (правопереконання) є результатом 

попереднього правового життя
2
 , і саме це наштовхує на пізнання витоків 

та шляхів розвитку права, без яких неможливе змістовне розуміння 
сутності норм чинного права, уникнення помилок при подальшому 

законодавчому регулюванні відповідних суспільних відносин.  

Визначальним змісту та характеру норм права є суспільні 
відносини. Тому основу правовідносин, на що вказує теоретична правова 

доктрина, складають прагнення людей чи їх колективів як суб’єктів права 
до забезпечення життєвих потреб, створення соціального блага або 

задоволення певних інтересів
3
. 

На певному історичному етапі суспільних відносин у майновій 
сфері виникає потреба у визнанні суспільством за суб’єктом 

індивідуального володіння майном права щодо розпорядження цим 

майном. Кожний наступний акт суб’єкта щодо розпорядження належним 
йому майном встановлює або припиняє цивільні права та обов’язки, і такі 

акти є юридичними діями. 

Розвиток цивільного обороту, під яким розуміють рух товарів та 
інших цінностей у суспільстві

4
, сукупність усіх актів розпорядження

5
  або 

сукупність життєвих відносин (потреб, інтересів) як юридичних відносин 

                         
1 Фемилиди А. М. Русскій нотаріатъ. История нотариата и действующее нотариальное положение 14 апр. 1866 г. / 

А. М. Фемилиди. – С.-Петербургъ : Издание Я. А. Канторовича, 1902. – с. 1. 
2 Мейер Д. И. Русское гражданское право (в 2 ч.). По исправленному и дополненному 8-му изд., 1902 / Д. И. Мейер. 

– Изд. 3-е, испр. – М. : Статут, 2003. – с.49-50. 
3 Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс) : підручник / О. Ф. Скакун. – Х. : Еспада, 2006. –  

с. 523. 
4 Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. / уклад.: В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. – К. : Аконіт, 2005. 

 – Т. 2. – 910 с. 
5 Муромцев С. А. Гражданское право Древнего Рима / С. А. Муромцев. – М. : Статут, 2003. –  с. 67.   
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приватноправового порядку
1
, має забезпечуватися створенням 

відповідної правової основи. У свою чергу реалізація суб’єктивних прав 

через вчинення певних юридичних дій вимагає встановлення засобів 

щодо публічного підтвердження достовірності (юридичного визнання) 
цих прав. Однією з правових форм такого підтвердження є надання 

документам, що фіксують юридичні дії, певного офіційного (публічного) 

статусу.  
На сьогодні інститутом, покликаним посвідчувати права та факти, 

що мають юридичне значення, вчиняти інші дії з метою надання їм 

юридичної вірогідності, є нотаріат. Як і будь-який інший правовий 
інститут, нотаріат має своє правове коріння та особливий шлях розвитку. 

І дотепер не втрачає значення змістовний висновок 

 А. М. Феміліді про те, що нотаріат виник як груба первісна форма, 
утворена потребами свого часу, взята окремо від історичної й місцевої 

ситуації. Первісна форма нотаріату на стадії зародження являла собою 

суто обрядність. Завдяки своєму постійному та послідовному розвитку 
така первісна форма досягла найбільшої досконалості та посіла належне 

місце у складній системі права
2
.  

За своєю природою та застосуванням нотаріат не є суто 
національним інститутом. Не буде повним пошук його витоків та 

становлення організаційно-правових форм на теренах України без 
звернення до попереднього  досвіду інших держав. Події, які за своїм 

значенням є вирішальними у міждержавних стосунках, взаємопов’язують 

ці держави і, як наслідок, спонукають до зміни регулювання певних 
суспільних відносин у цих державах.  

Досліджуючи нинішній стан нотаріату, вчені спрямовують свої 

погляди до його витоків за часів Стародавнього Риму. І це закономірно. 
Нині важко переоцінити роль та значення римського права в історії права 

Європи та у світі. Історія створення правознавства починається від часів 

Стародавнього Риму завдячуючи тому, що його самобутня правова 
культура розвивалася з урахуванням традицій та досвіду попередніх 

культур
3
. У дослідженнях, присвячених  впливу західної та східної 

традицій права при формуванні сучасного цивільного права України, які 
проводились Є. О. Харитоновим, відзначено особливість впливу 

                         
1 Синайский В. И. Русское гражданское право / В. И. Синайский. – М. : Статут, 2002. –  с. 54.   
2 Фемилиди А. М. Русскій нотаріатъ. История нотариата и действующее нотариальное положение 14 апр. 1866 г. / 

А. М. Фемилиди. – С.-Петербургъ : Издание Я. А. Канторовича, 1902. –  с. 1.   
3 Підопригора О. А. Римське право : підручник / О. А. Підопригора, Є. О. Харитонов. – 2-ге вид. – К. : Юрінком 

Інтер, 2009. –  с. 7. 528 с. 
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інститутів римського права на становлення джерел права, що діяли на 
теренах нашої держави

1
. Незважаючи на незавершеність інститутів 

римського приватного  права, як зазначав відомий цивіліст Опанас 

Підопригора при обговоренні основних новел проекту нового Цивільного 
кодексу України

2
, вони залишаються неперевершеними донині, і людство 

користується та ще довго користуватиметься досягненнями правової 

культури Стародавнього Риму.  
 Найбільш наближеними за змістом вчинюваних дій до сучасного 

нотаріату, як вказує   Л. Е. Ясінська  були інститути, вироблені римським 

правом 
3
  і таке твердження стало аксіоматичним. За часів Стародавнього 

Риму звкладено основи   формування перших органів, що виконували    

функції, аналогічні нотаріальним
4
.   Відгомін нотаріату тих часів став 

визначальним чинником при формуванні основних засад нотаріату в 
країнах, які запровадили модель, що отримала назву латинського 

нотаріату. 
 
  

Правова культура Стародавнього Риму характеризувалася високим 
ступенем формалізму щодо укладення договорів, однією з форм якого 

вважався юридичний акт (дія на певній стадії укладення та виконання). 

Римське право було правом писаним, а пріоритет надавався письмовим 
доказам. Тому сила юридичного акта ґрунтувалася через викладення його 

на письмовому документі. Іншим актом формалізму було надання цьому 
документу юридичного значення за умови, що він відповідає певній, 

наперед установленій формі
5
, в яку необхідно було обрамляти вчинювані 

правочини. Цю функцію за часів Римської Республіки виконували писці, 
яких називали – exceptores et notarii та поділяли на дві групи. Перша – 

домашні секретарі, що працювали у багатих римлян по вільному найму 

(exceptores, інколи їх називали librarii), друга – раби, обов’язком яких 
було виконання функцій писарів (писців), та іменувались notariі

6
. Писці 

записували під диктовку промови, бесіди із застосуванням особливих 

notae – стенографічних знаків, які в подальшому переписувались у 

                         
1 Харитонов Е. О. Формирование современного гражданского права Украины: влияние западной и восточной 

традиции права / Е. О. Харитонов // Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : в 5 т. / под общ. 

ред. Н. С. Кузнецовой. – Х. : Право, 2011. – Т. 3 : Гражданско-правовые науки. Частное право. – с. 90-91.   
2 Основні новели нового Цивільного кодексу України / Кузнєцова Н., Шевченко Я., Підопригора О. та ін. // 

Українське право. – 1997. – Число 3. – с. 30.  
3 Ясінська Л. Е. Становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових наук» / Ясінська Ліліана Едуардівна. – Л., 2005. –  с. 6. 
4 Ясінська Л. Е. Нотаріальна діяльність за римським правом та її рецепція в країнах Західної Європи / Л. Е. 

Ясінська // Римське право та правова культура Європи. – Люблін, 2008. –  124 с.      
5  Муромцев С. А. Гражданское право Древнего Рима / С. А. Муромцев. – М. : Статут, 2003. –  с. 154, 215.   
6  Ляпидевский Н. История нотариата / Н. Ляпидевский. – М. : Университетская типография, 1875. – Т. 1.  с. 12.    
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загальнозрозумілий текст. Тому вважається, що змістовною основою 
слова notarius є вживання писцями під час записування спеціальних 

знаків notae
1
. Слово notarius означає переписувач, стенограф, секретар, 

про що свідчить його переклад з латинської мови.  
Поряд з названою категорією писців існували офіційні писці 

(scribae), які перебували на державній службі.   Ними могли бути лише 

римські громадяни. Обов’язком таких офіційних писців було написання 
публічних документів, ведення громадських рахунків, виготовлення копій 

та виписок з цих документів, ведення інших записів, пов’язаних з 

державною службою. Вагоміше місце в роботі з надання юридичній 
матерії документальної форми римське право відводило табеліонам, які 

не перебували ні на державній службі, ні в наймі у приватних осіб, тобто 

професійно були незалежними. Їх обов’язком було здійснення на платній 
основі юридичного оформлення договорів для осіб, які зверталися до них.  

Дослідники історико-правових аспектів нотаріату 

 М. П. Ляпідевський та А. М. Феміліді охарактеризували табеліонат як 
зародок сформованого на теренах Італії в завершену організаційну форму 

такого інституту, який отримав назву «нотаріат»
2
.   

Аналіз джерел права та досліджень стосовно табеліонів свідчить 
про таке. Для надання документу юридичної форми зацікавлені особи 

зверталися до табеліона. Табеліоном з’ясовувалася не лише суть 
правочину, а й волевиявлення сторін щодо його вчинення, що і на 

сьогодні є обов’язковим елементом вчинення нотаріальної дії. Це 

підтверджує процедура оформлення ним відповідного акта. На першій 
стадії наміри сторін викладались у проекті акта і після схвалення 

сторонами його тексту він переносився на спеціальний гербовий папір. 

Переписаний та прочитаний акт підписували сторони, а також запрошені 
ними свідки. Лише після цього табеліон ставив свій підпис на акті із 

зазначенням, що він прочитаний сторонами, підписаний ними та свідками 

і переданий за належністю.  Такий документ не мав переваги над іншими 
приватними документами, написаними окремими особами. Він набував 

статусу публічного, тобто документа, який офіційно визнавався доказом 

підвищеної доказової сили, лише за умови його внесення табеліоном до 
суду та занесенням з дотриманням певної процедури до судового 

                         
1  Фемилиди А. М. Русскій нотаріатъ. История нотариата и действующее нотариальное положение 14 апр. 1866 г. / 

А. М. Фемилиди. – С.-Петербургъ : Издание Я. А. Канторовича, 1902. –  с.4.    
2 Ляпидевский Н. История нотариата / Н. Ляпидевский. – М. : Университетская типография, 1875. – Т. 1. с. 21. 

Фемилиди А. М. Русскій нотаріатъ. История нотариата и действующее нотариальное положение 14 апр. 1866 г. / А. М. 

Фемилиди. – С.-Петербургъ : Издание Я. А. Канторовича, 1902. – с. 4-5.    
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протоколу.  
Отже, юридичне значення інституту табеліонів полягає в тому, що 

він виконував функцію зв’язуючого механізму від форми такого акта, як 

надання документу юридичного значення, до більш високої форми – 
офіційного визнання цього документа.  

Джерела також свідчать про наявність спільних ознак інституту 

табеліонів та сучасного нотаріату в їх організації. Табеліоном могла бути 
вільна людина, яка володіла знаннями у сфері права. Для отримання 

такого статусу особа мала певний час працювати помічником табеліона, 

пройти певну процедуру призначення та скласти присягу.  
Табеліон, як правило, виконував свої обов’язки у належній йому 

конторі, де також працювали його помічники та учні. Уже за тих часів, 

що є важливим, інститут табеліонів характеризувався високим рівнем 
розвитку корпоративного устрою, про що свідчить входження табеліонів 

у професійну корпорацію, від якої залежало обрання самих кандидатів у 

табеліони.Табеліони перебували і  під державним контролем. 
Невиконання або неналежне виконання ними своїх обов’язків, що 

призводило до завдання шкоди, тягнуло відповідальність у вигляді 

штрафу, конфіскації, довічного заслання. На розвиток нотаріату Римської 
імперії та держав, що утворилися на її території, великий вплив мала 

християнська церква, в лоні якої було створено інституцію, аналогічну 
нотаріату. Особливістю церковного нотаріату було те, що він був 

піднесений верховною церковною владою до статусу публічного, а його 

функціонування стало поштовхом до подальшого вдосконалення 
організаційних форм нотаріату періоду Середньовіччя

1
.  

Становлення церковного нотаріату починалося від ведення писцем-

нотаріусом діловодства у церковних справах, стенографування зібрань 
єпископів, включаючи оформлення актів про обрання осіб вищого 

духовного сану, складання та збереження документів у церковних 

справах. Надалі, завдячуючи церковному нотаріату, вироблялися вимоги 
щодо текстів договорів, які мали вноситися від імені церкви до суду з 

метою надання їм публічності.  

Великого розвитку нотаріат набув за часів імперії Карла Великого. 
З проголошенням капітуляріїв 803 та 805 років розпочався процес 

піднесення нотаріату до державної посади, авторизованої верховною 

владою
2
.  

                         
1 Ляпидевский Н. История нотариата / Н. Ляпидевский. – М. : Университетская типография, 1875. – Т. 1. –  с.104-

109.   
2 Ляпидевский Н. История нотариата / Н. Ляпидевский. – М. : Университетская типография, 1875. – Т. 1. –  c. 168. 



 

125 

 

Уведені в той період   капітулярії не скасовували правових норм 
підкорених народів. За своїм значенням вони були джерелом загального 

права імперії стосовно національного права кожного завойованого 

народу, який у переважній більшості жив за римським правом.  
У вказаний період також удосконалювалися форми допуску осіб до 

нотаріальної діяльності та її організації, порядок вчинення нотаріальних 

дій. Кандидати на посаду нотаріусів перед вступом на неї приносили 
присягу. Вчинення дій могло мати місце, як правило, у межах відведеного 

для нотаріуса округу.  

Надання документу значення публічного акта гарантувалося 
шляхом його вчинення та зачитування у присутності свідків. За вчинення 

актів нотаріуси отримували встановлену плату. Уже тоді існувала 

пільгова категорія осіб (сироти, бідняки), які були звільнені від такої 
плати. Традиційно, проводячи історіографічні дослідження розвитку 

вітчизняного нотаріату,  вказується  на  подібність його розвитку до 

нотаріату Римської імперії та інших держав
1
 .  

Разом з цим  аналіз   еволюційних процесів  римського нотаріату та 

нотаріату у варварських державах того періоду    наводить на висновок, 

що зародження та становлення національного нотаріату, зважаючи як на 
об’єктивні так і на суб’єктивні чинники,  здійснювалось як через дії, 

аналогічні нотаріальним, що вчинялися певними суб’єктами, так і завдяки 
вдосконаленню порядку вчинення таких дій.  Досліджуючи історико-

правові аспекти  українського нотаріату, фахівці намагаються встановити 

етапи його розвитку.  
В основу періодизації покладаються певні знакові  події та 

відповідно нормативне закріплення відносин, що виникають у сфері 

нотаріальної діяльності, і йде намагання окреслити періоди відповідними 
хронологічними межами

2
.    

                         
1 Черниш В. М. До питання про історіографію вітчизняного нотаріату: історико-правовий аспект / В. М. Черниш, В. 

Д. Степаненко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – ғ 12. – с. 39–47. 
2 Черниш В. М. Цивільно-правові засади розвитку нотаріату в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / 

Черниш Володимир Миколайович. – К., 2003. – с. 12.   Ясінська Л. Е. Становлення та розвиток інституту нотаріату в 

Україні (історико-правовий аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.12.00.01 «Теорія 

та історія держави і права; історія політичних і правових наук» /Ясінська Ліліана Едуардівна. – Л., 2005. –  с.3-4. 
Баранкова В. В. Проблеми нотаріальної форми охорони та захисту прав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / 

Баранкова Вікторія Валеріївна. – Х., 1997. –  с.12. Коломоєць Т. О. Адміністративно-правове регулювання приватної 

нотаріальної діяльності в Україні : монографія / Т. О. Коломоєць, К. І. Федорова. – К. : Істина, 2008. – 184 с.1-12. . 

Гулєвська Г. Ю. Організаційно-правові аспекти державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і 

процес; фінансове право, інформаційне право» / Гулєвська Ганна Юрівна. – Ірпінь, 2004. – с.6-7.  Данюк Л. 

Нотаріально-правові відносини: сутність, історія формування, перспективи розвитку / Л. Данюк // Право України. – 

2010. – ғ 3. – с.220.. 
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Є спроби документального обґрунтування дати появи першого 
нотаріального акта

1
 . Разом з цим, розкриваючи  чинники, які спонукали 

появу руського нотаріату, А. М. Фемеліді свідомо залишав поза межами 

свого дослідження перших складачів (упорядників) давньоруських 
письмових актів (грамот, кабал, записів тощо)

 
.     

Убачається, що витоки нотаріату   необхідно шукати не в появі 

суб’єктів, що вчиняють дії, аналогічні нотаріальним, а в основі тих явищ, 
які передували встановленню необхідності нотаріального засвідчення 

цивільно-правових угод
2
 та вчиненню інших нотаріальних дій, тобто у 

генезисному розвитку повноважень, якими наділявся власник, механізмів 
реалізації його суб’єктивного права та способів визнання і захисту цих 

прав
3
.  

«Генетичний код» нотаріату формувався у процесі   становлення 
форм надання публічного значення актам, що вчиняються органами 

публічної діяльності
4
, тобто гласного підтвердження  закріплення права 

за конкретним суб’єктом та його публічне визнання відповідно до 
встановленої процедури.  

Набуваючи чи втрачаючи будь-яке право через прояв своєї волі, як 

зазначав К. О. Неволін, потрібно, щоб ця воля була виявлена у таких 
зовнішніх знаках, які б не викликали сумніву її існування як в даний час, 

так і могли б служити в майбутньому підтвердженням того, що колись, у 
минулому, вона дійсно існувала

5
.   

При визначенні місця нотаріату в контексті розвитку правової 

системи, що формувалася на території українських земель, факторів, які 
були основоположними при закладенні підвалин нотаріату як 

національного правового інституту, необхідно пам’ятати, що цей інститут 

формувався як складова правової культури, тобто є опредметненим 
витвором людської діяльності.   

Прояв  права   здійснюється завдячуючи існуванню його   форм (як 

внутрішніх, так і зовнішніх)
6
. Витоково,     як наголошує  професор І. А. 

Безклубий, визначником української суспільної дійсності в 
                         

1  Черниш В. М. До питання про історіографію вітчизняного нотаріату: історико-правовий аспект / В. М. Черниш, 

В. Д. Степаненко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – ғ 12. – с.46-47. 
2 Романовская О. В. О понятии нотариата / О. В. Романовская // Журнал российского права. – 2009. – ғ 1. –с. 147.     
3 Кузнєцова Н. Основні методологічні засади сучасного цивільного права України / Н. Кузнєцова // Право України. 

– 2009. – ғ 8. – с. 13.    
4 Фемилиди А. М. Русскій нотаріатъ. История нотариата и действующее нотариальное положение 14 апр. 1866 г. / 

А. М. Фемилиди. – С.-Петербургъ : Издание Я. А. Канторовича, 1902. –  с. 60.   
5 Неволин К. А. История российских гражданских законов. Часть вторая : Книга вторая об имуществах. Раздел 

первый об имуществах вообще и раздел второй о правах на вещи / К. А. Неволин. – М. : Статут, 2006. –  с. 45. 
6 Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / за ред.О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – 2-ге вид., 

перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – с.334-344. 
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регулятивному аспекті є Право, яке протиставляється не Праву (безладу), 
і як таке не лише консервує, а й самовідтворює етнічні цінності 

1
. При 

здійсненні  пошуку витоків нотаріату ми виходимо з того, що право     є 

об’єктивною категорією та  необхідним елементом людського буття  будь 
якого   соціуму, незалежно від  притаманних йому  форм реалізації.     

Вважається, що нотаріальна діяльність на території України 

розвивалась у контексті західноєвропейських традицій
2
. Не варто 

забувати, що окремі регіони України розвивались у різних умовах 

формування права і перебували під впливом правових систем інших 

держав. Зокрема, зі сходу – Росії, заходу – Австро-Угорщини, Литви, 
Польщі, південного заходу – Туреччини. Разом з тим, минуле народу 

України не збігається з західноєвропейською цивілізацією і водночас за 

багатьма параметрами виходить за межі російської євразійської моделі
3
. І. 

В. Спасибо-Фатєєва справедливо зазначає, що те, що сьогодні ми 

сприймаємо як українське право, історично сформовано в різноманітних 

законотворчих площинах
4
. Отже, задля визначення еволюційних  

закономірностей   національного нотаріату необхідно враховувати як 

внутрішні, так і зовнішні чинники, що впливали на процес українського 

нотаріатотворення.  
Можна прийняти,  що підвалини появи перших нотаріальних актів 

або «письмових доказів» були закладені за часів Риму
5
. Гіпотетично  сенс 

їх виникнення спричинений  тогочасними потребами   економічного 

обороту  у   юридичному закріпленні  та підтвердженні правомочностей 

власника через механізми використання писаного права. 
Придбання власності, певні елементи зобов’язального права, 

регламентувалося ще за часів існування на території нашої держави 

скіфсько-сарматського об’єднання, античних міст Північного 
Причорномор’я, Боспорського царства

6
. Визнаний інтерес щодо 

регулювання договірних відносин становить період завершального етапу 
                         

1 Безклубий І. Світоглядні витоки права українського народу / І. Безклубий, П. Косянчук // Про українське право. 

Число ІІІ / за ред. проф. І. Безклубого. – К., 2008. – с.26. 
2 Ясінська Л. Е. Становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових наук» / Ясінська Ліліана Едуардівна. – Л., 2005. – с. 11.    
3 Реєнт О. П. Сучасна історична наука в Україні: шляхи пошуку / О. П. Реєнт // Український історичний журнал. – 

1999. – ғ 3. – с. 3–22. 
4 Спасибо-Фатєєва І. Фундаментальне дослідження історії кодифікації цивільного законодавства / І. Спасибо-

Фатєєва // Право України. – 2009. –ғ 11. – с. 231. 
5 Сидоренко Д. В. История возникновения и развития нотариального акта как инструмента доказывания в странах 

общего и континентального права [Електронний ресурс] / Д. В. Сидоренко. – Режим доступу : 

http://www.mirnot.narod.ru/istnotact.html. 
6 Історія держави і права України : підручник / А. С. Чайковський (кер. авт. кол.), В. І. Батрименко, Л. О. Зайцев та 

ін. ; за ред. А. С. Чайковського. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – с. 13–30. 



 

128 

 

формування давньоруської державності, а саме з утворення 
Давньоруської держави з центром у Києві. Найважливішою пам’яткою 

права того часу є «Руська правда», яка мала вплив на всю територію 

давньоруських земель. Даючи відповідь на запитання щодо її дії в 
просторі, професор. С. В. Юшков зазначав, що «Руська правда» 

відобразила правовий розвиток усіх руських земель, а її принципи були 

основою кодифікації в Новгороді і Пскові, Московському великому 
князівстві та Литовській державі 

1
, результатом якої стало становлення 

таких пам’яток права як Псковська судна грамота, Судебник 1497 р., 

Судебник 1550 р., деяких статей Соборного уложення 1649 р.  
За Руською правдою виділяються такі угоди, як купівля-продаж 

(статті 32, 37, 38, 110, 118), займ (статті 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55), 

закупництво (статті 59, 60, 61, 111), поклажі (ст. 49) тощо
2
.  Особливістю 

певних видів договорів була обов’язкова присутність свідків при їх 

укладенні. При цьому в одних випадках присутність свідків була 

обов’язковою, а в інших – залежала від волі певної сторони договору. За 
правилами ст. 50 «хто віддає гроші в ріст, або мед в надбавку, або хліб в 

досип, тому належить зробити це при свідках. І на яких умовах він при 

них домовився, такий йому і брати надлишок». Обов’язковість свідків 
передбачалась при набутті людиною статусу холопа через її продаж. За 

ст. 110 першим різновидом холопства визнавалось, «коли хтось купить 
людину, хоч би і за півгривни, і поставить свідків, а віддасть ногату при 

самому холопі».  

Необов’язкова присутність свідка мала місце, як це вказано у ст. 48, 
«якщо купець дасть купцю гроші в обіг з прибутку, або на торгівлю, то 

боржнику не треба одержувати гроші при свідках, присутність свідків тут 

не потрібна, але якщо боржник стане відмовлятися від боргу, тоді 
кредитор нехай сам іде до присяги». На відсутність свідка вказує і ст. 49, 

при укладенні договору-зберігання за яким, «якщо хтось передає кому-

небудь своє майно на зберігання, свідок при цьому не потрібен».  
Отже, наявність свідків при укладенні договору не було 

формальністю, адже  за їх відсутності могли настати певні правові 

наслідки. На це прямо вказують приписи  ст. 52, відповідно до якої «якщо 
не буде свідків угоди кредитування, а борг не перевищує трьох гривен 

                         
1 Юшков С. В. Русская правда. Происхождение, источники, ее значение / С. В. Юшков. – М., 1950. – с. 373-374.     
2 Юшков С. В. Общественно-политический строй и право Киевского государства / С. В. Юшков. – М., 1949. – с. 

422–442.  Хрестоматія з історії держави і права України : навч. посіб. / за ред. В. Д. Гончаренко. – К. : Видавничий Дім 

«Ін Юре», 2003. – с. 28-36.  Заруба В. М. Держава і право Київської та Галицько-Волинської Русі (кінець VIII ст. – 

початок ХIV ст.) : навч. посіб. / В. М. Заруба. – К. : Істина, 2007. – с. 89-100.   
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кун, то кредитор має принести присягу, що дав гроші. Якщо борг більше 
трьох гривен кун, то сказати кредитору: «Сам винен якщо даючи гроші, 

не взяв свідків». 

Роль та значення свідків (посібників) при укладенні договорів у 
період до виникнення постійних судових органів за часів Стародавнього 

Риму була предметом дослідження професора С. А. Муромцева
1
. У своїх 

пошуках вчений  дійшов висновку, що свідок (посібник), як будь-який 
окремий член общини, у своїх судженнях та вчинках залежить від 

суспільної думки общини. Саме через залежність думки свідка 

(посібника) від суспільної думки общини, він набуває значення 
представника інтересів та думок общини. За своєї присутності при 

укладенні угоди, він схвалює її не лише від себе, а й від імені общини.  

У Руській правді регламентувався не так договір купівлі-продажу 
(його умови залежали переважно від волі сторін), як спори, що виникали 

у результаті взаємних претензій
2
 , чим також пояснюється роль свідків 

при укладенні договорів. Стаття 37 Руської правди вказувала на 
обов’язкову участь свідків при розгляді спору, що стосувався купівлі-

продажу краденого. І саме на тому, хто купив крадене, лежав обов’язок 

представити свідків, у присутності яких він купив крадену річ. На 
обов’язок відповідача представити свідків, у яких він купив крадену річ, 

також прямо вказує і ст. 39. Детально регулювались випадки, коли 
боржник відмовлявся від свого боргу і не хотів платити займодавцю. За 

змістом ст. 47, якщо кредитор зажадає сплатити борг, а боржник почне 

відмовлятися, то займодавець зобов’язаний представити свідків, які 
підуть під присягу, і тоді він одержить свої гроші. 

За Руською правдою свідком могла бути вільна людина. Стаття 66 

вказує на неможливість посилання на свідчення холопа. Лише у разі 
відсутності вільної людини посилання могли впливати на боярського 

тіуна, а при незначних позовах – на свідчення закупа.  

З’ясування ролі свідків у майнових відносинах було б неповним без 
урахування впливу церковних канонів, а саме – Святого Писання, на 

формування інститутів українського права. Так, у Новому Заповіті 

зазначається: « А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди й йому 
викажи поміж тобою та ним самим; як тебе він послухає, – ти придбав 

свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, 

щоб «справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків. А коли не 
                         

1 Муромцев С. А. Гражданское право Древнего Рима / С. А. Муромцев. – М. : Статут, 2003. – 685 с.   
2 Рубаник В. Є. Інститут права власності в Україні: проблеми зародження, становлення й розвитку від найдавніших 

часів до 1917 року. Історико-правове дослідження / В. Є. Рубаник. – Х. : Легас, 2002. – с. 50.    
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послухає їх, – скажи Церкві; коли ж не послухає й Церкви, – хай буде 
тобі, як поганин і митник!» (Євангеліє від Матвія 18 : 15–17).  

Досліджуючи питання захисту майнових прав за Руською правдою, 

беручи до уваги саме участь свідків при займах, професор А. Г. 
Станіславський дійшов висновку про відсутність на той час письмової 

форми договорів
1
. Не ставлячи за мету пошук першооснови виникнення 

слова та самого поняття договір зазначимо, що за часів Руської Правди 
договір іменувався - ряд. З того часу слово ряд мало різне значення (місце 

торгівлі, торг, порядок, умова, правило,  договір тощо). Важливим є те, 

що визначальним   у стосунках учасників договірних відносин має бути 
усвідомлена взаємна довіра.     Учинення сторонами певної дії, як 

складової договору, навіть за встановленою процедурою має 

здійснюватися за домовленістю (згодою) сторін. Згода, за своєю суттю, є 
результатом волевиявлення сторін, тобто домовленість являє собою 

погоджене у певний спосіб волевиявлення сторін 
2
, яке зовні проявлялось 

у певних формах (рукобиття, зв’язування рук, проголошення певних слів 
тощо). На випадок майбутнього спору чи за інших обставин виникала 

необхідність закріплення наявності таких дій у певний спосіб. Таке 

закріплення могло проявлятися через свідків, які певний час могли бути 
носіями інформації про укладені договори. 

Отже, можна припустити, що саме через відсутність письмового 
закріплення договірних відносин і, як наслідок, письмового 

підтвердження  їх публічного визнання, виникла потреба у зверненні на 

випадок спору саме до свідків. Свідок не  міг діяти лише від себе, а був 
пов’язаний покладеними на нього суспільними обов’язками щодо 

непередбачуваних наслідків, які могли виникнути з укладеного договору. 

Таким чином, юридичне значення свідка, за Руською правдою, полягало у 
підтвердженні (свідченні) ним за певних обставин як самого факту 

укладення відповідного договору, так і його істотних умов. Це вказує на 

можливість визнання свідка часів Руської правди як особи, що 
виконувала певні дії, спрямовані на підтвердження (визнання) цивільних 

прав за умови відсутності їх письмового закріплення. Саме свідки на 

теренах нашої держави того періоду стали провісниками посадових осіб 
та органів, що виконували нотаріальні дії.  

У формуванні нотаріату на теренах України вагоме місце посідала 

                         
1 Станиславский А. Исследование начал имущественных отношений в древнейших памятниках русского 

законодательства / А. Станиславский. – Казань, 1855. – с. 59. 
2  Луць В. Тенденції розвитку договірного права України в сучасних умовах / В. Луць // Право України. – 2009. – ғ 

8. –  с. 8. 
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церква. У наслідок прийняття християнства відбулося запозичення 
римсько-візантійських норм із Візантійських Номоканонів (збірок 

церковних канонів), які в перекладі на старослов’янську мову отримали 

назву «Кормча книга», куди входили Еклога та Прохірон
1
 . Для 

дослідження нотаріату важливе значення мають норми Еклоги, що 

регламентували вчинення заповіту. Він складався у письмовій формі, 

хоча допускалась і усна, та підписувався заповідачем і свідками з 
прикладенням печаток. Для складання заповіту запрошувався номик – 

писець, фахівець із складання документів, або людина, яка володіє 

грамотою 
2
. Це свідчення того, що встановлення Еклогою письмової 

форми заповіту та дотримання встановлених процедур його оформлення 

було черговим кроком до формування передумов нотаріальної форми 

щодо документування юридичних фактів. Вказані джерела права,які у 
певній частині рецептували візантійське право, є підтвердженням 

запровадження письмової форми фіксації певних юридичних фактів.  

Ведучи мову про роль церкви, яку вона відігравала у становленні 
нотаріату, згадаємо, що ще у 1888 р. відомий російський історик В. О. 

Ключевський у лекції «Сприяння церкви успіхам російського цивільного 

права і порядку», прочитаній на урочистому зібранні Московської 
Духовної академії

3
, зазначав, що кожен, хто вивчав історію нашого 

цивільного порядку, відчував те моральне задоволення, яке отримуєш 
дивлячись, як церква перетворювала нотаріальну контору в притвор 

храму Божого. 

Наведений аналіз дає можливість визначити певні передумови, які 
лежать у витоках зародження нотаріату у процесі нашого правотворення. 

У їх першооснові була необхідність створення умов функціонування 

інституту права власності, що мав ґрунтуватися на праві, як 
регулятивному чиннику суспільної дійсності. У зв’язку з цим виникла 

потреба у запровадженні вироблених на певних етапах розвитку 

цивільного обороту форм охорони прав його учасників, спрямованих на 
їх підтвердження, закріплення та визнання і, як наслідок, надання 

документам, що фіксують такі права, певного офіційного (публічного) 

значення.   
З поширенням писемності змінюється роль свідків при укладенні 

                         
1 Історія українського права / за ред. О. О. Шевченка. – К. : Олан, 2001. –  с. 15. 
2 Нелін О. І. Еволюція спадкового права в Україні (історико-правовий аспект) : монографія / О. І. Нелін. – К. : 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – с.98-99.    
3 Ключевский В. О. Содействие церкви успехам русского гражданского права и порядка [Електронний ресурс] / В. 

О. Ключевський. – Режим доступу : http://gosudarstvo.voskres.ru/kluchvsk.htm 
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договорів та надається перевага письмовим доказам перед усними. 
Законодавством встановлюються особи, які фіксують у письмовій формі 

юридичні факти та порядок вчинення таких дій. Зокрема, за часів 

чинності Литовських статутів на території українських земель   набуває 
поширення письмова форма договорів.  При укладенні договорів щодо 

відчуження землі та маєтків додатковою умовою була необхідність 

здійснення опису відчужувачем майна, і такий опис мав скріплюватися 
його підписом та печаткою. Обов’язковою при цьому була присутність 

свідків саме шляхетського походження, які були зобов’язані мати при 

собі печатки. Надалі відповідний запис вносився до книг замкового суду. 
Цей запис набував публічності під час сесії земського суду шляхом 

перенесення його «з книг замкових до книг земських» 
1
.    Укладення 

договорів супроводжувалося також символічними діями та обрядами 
(рукостискання, виставлення «могорича»). Уважається, що значення цих 

дій полягало у підтвердженні та закріпленні договору, а стосовно   

договорів, для укладення яких встановлювалась обов’язкова письмова 
форма, пріоритет надавався письмовим доказам.  Не зважаючи на це, 

найбільш розповсюдженими доказами, що підтверджують укладення 

договорів, були показання свідків, зокрема тих, які належали до 
духовенства та посадових осіб

2
.   

З приєднанням частини українських земель до Московської 
держави правове регулювання відносин на теренах Лівобережної України 

почало зазнавати впливу російської доктрини права. Підтвердженням 

цьому є «Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р.» 
3
.  

Цим актом посилювалися вимоги до письмової форми договорів, 

зокрема тих, предметом яких було нерухоме майно, а також інших 

договорів залежно від вартості речі та більш  
детально регулювався порядок укладення договорів.  

Для продажу нерухомого майна продавець мав написати та 

підписати купчу, що підлягала затвердженню підписами свідків, які мали 
бути присутніми при продажу майна. Підписавши купчу, продавець 

повинен був також «оголосити лист» про продаж майна в присутності 

«урядових персон». Обов’язком цих персон було дійти висновку, що 
майно належить продавцю та відсутності спору щодо нього. Перед 

                         
1 Історія держави і права України : підручник : у 2 т. / за ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина. – Т. 1. – Кол. авторів: В. 

Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький та ін. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – с. 197. 
2 Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : в 5 т. – Х. : Право, 2011. – Т. 1 : 

Методологические и историко-теоретические проблемы формирования и развития правовой системы Украины / под 

общ. ред. М. В. Цвика, А. В. Петришина. –  с.324.    
3 Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. – К., 1997. – 547 с. 
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внесенням записів у відповідні книги перевірялися форма договорів, 
право та дієздатність осіб, що їх укладали. Після внесення записів до книг 

надавався підписаний уповноваженими особами та скріплений печаткою 

витяг про такий договір
1
. 

По суті, за своєю формою такі процедури купівлі-продажу майна 

включали в себе «паростки» певних елементів нотаріальних дій. Більш 

того, у дослідженнях  
Л. Е. Ясінської відображено, що українське законодавство періоду 

вісімнадцятого століття, зокрема частина ІІ «Про середні і нижчі 

малоросійські, раніше і нині існуючі суди і їх посади» збірника «Екстрат 
із указів, інструкцій та настанов» (1786 р.) містить згадку про публічного 

нотаріуса, посада якого вводилася до апарату губернського магістрату
2
.  

Остаточне формування нотаріату як правового інституту відбулося 
після судової реформи 1864 р. шляхом переходу від «кріпосного порядку 

реєстрації актів» до нотаріальної форми укріплення цивільних прав. 

Закріплення правового становища нотаріуса та нотаріальної діяльності 
відбулося завдяки прийняттю та практичній реалізації Положення про 

нотаріальну частину від 14 квітня 1866 р., яке отримало силу закону і 

увійшло до складу судових статутів
3
 , та впродовж 1868 – 1880 років було 

запроваджено на українських землях, що входили до складу Російської 

імперії. Характеризуючи це Положення, харківський нотаріус Я. 
Гурдляна ще в 1875 р. відзначав, що цей нормативний акт «вніс у наше 

законодавство новий порядок вчинення актів і утворив у нас особливу, 

самостійну установу, яка називається нотаріальний  інститут»
4
.   

  Важливе місце у той період відводилося процедуоі  вчинення 

нотаріальних дій, про що свідчить видане у 1868 р. на підставі 

Положення та чинних на той час відповідних норм законодавства 
Керівництво по вчиненню актів, договорів та зобов’язань

5
 [68] та яке  є 

                         
1  Харитонов Е. О. Формирование современного гражданского права Украины: влияние западной и восточной 

традиции права / Е. О. Харитонов // Правовая система Украины: история, состояние и перспективы. – Т. 3 : 

Гражданско-правовые науки. Частное право / под общ. ред. Н. С. Кузнецовой. – с.92. 
2 Ясінська Л. Е. Становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових наук» / Ясінська Ліліана Едуардівна. – Л., 2005. –  с. 8.   
3 Нотариат и нотариальное право России : учебн. пособ. / И. Г. Черемных ; под ред. Г. Г. Черемных. – М. : Эксмо, 

2007. – с. 18.    
4 Гурлянда Я. Юридический разбор нотариальных вопросов и разные заметки / Я. Гурлянда. – Х., 1875. – С. 12 

(цит. за: Сидоренко Д. В. Эволюция нотариального акта в России [Електронний ресурс] / Д. В. Сидоренко. – Режим 

доступу : http://www.mirnot.narod.ru/ istnotactrus.html 
5 Руководство к совершению актов, договоров и обязательств на основании нового Положения о нотариальной 

части и правил, распубликованных Указом Правительствующего Сената 3 ноября 1867 г. с приложением образцов и 

форм. Составил Д. Коковцов [Електронний ресурс]. – С.-Петербург, 1868. – 74 с. – Режим доступу : 

http://www.mirnot.narod.ru/ruk1868/ruk1868.html. 
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прообразом нині чинного Порядку вчинення нотаріальних дій 
нотаріусами України.       

Про стан організації нотаріальної діяльності передреволюційного 

періоду 1917р. свідчить узагальнення практики застосування 
законодавства нотаріусами округу Полтавського окружного суду. Суд, 

проаналізувавши недоліки у нотаріальній практиці свого округу (певні 

аналогічні недоліки мають місце й у сьогоднішній нотаріальній практиці), 
ухвалою від 20 листопада 1910р.

1
 зобов’язав нотаріусів виконати 156 

приписів, пов’язаних з усуненням порушень Положення про нотаріальну 

частину. Зокрема, це стосувалося загальних питань практики нотаріусів 
(низька професійна підготовленість нотаріусів, неналежна організація та 

безсистемність їх роботи, зволікання та бюрократизм при вчиненні 

нотаріальних дій), порядку ведення нарядів паперів (вхідні заяви, 
документи та звітність), а також формування нотаріальних справ 

(складання нотаріальних актів, їх підписання сторонами, свідками, 

вимоги до свідків, спрямування документів до старшого нотаріуса тощо).  
Особливу увагу судом приділено порядку ведення нотаріальних 

книг, до яких належали: актові книги; нотаріальні реєстри; книги зборів; 

загальний алфавітний вказівник; книга, що містить відомості про 
документи, які нотаріус приймає для зберігання; алфавітний вказівник 

осіб, яких оголошено неплатоспроможними або над якими встановлена 
опіка чи піклування; книга для актів про протести векселів; грошова 

книга нотаріусів; вхідні та вихідні реєстри; книга векселів, що надходять 

для протесту.  
Узагальнюючи практику ведення актових книг, суд зазначав, що у 

службовій діяльності нотаріуса така книга є найважливішою, оскільки 

«завдяки їй утворюються важливі матеріальні права для одних осіб і 
відповідні обов’язки для інших».  

Особливого значення суд надав узагальненню практики ведення 

нотаріального реєстру, оскільки у ньому мали зазначатись усі вчинювані 
нотаріусом акти, протести та засвідчення (посвідчення), а також 

зобов’язання та договори і розписки осіб, які отримують дані, що 

фіксуються в реєстрі.  
У даному реєстрі, як вказував суд «зміст всіх актів, явок, засвідчень 

і інших нотаріальних дій мав вестись настільки детально і ґрунтовно, щоб 

по реєстру була можливість відновити як істотний зміст кожного 
правочину, так і взагалі зміст нотаріальних дій; щоб відносно правочину 

                         
1 Определеніе Полтавского Окружного Суда от 20 ноября 1910 года // ЦДАВО України, ф. 2207, оп. 4, спр. 4. 
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було можливим бачити його законне найменування (вексель, позика, 
орендний договір, запродажний запис, задаткова розписка тощо), осіб, 

між якими укладена угода, початкові і кінцеві строки, сума правочину і ті 

суттєві умови, які сторонами встановлені; якщо засвідчується 
справжність підпису, то необхідно в точності вказівка того документа, 

підпис під яким засвідчується; необхідно також вказувати і суть змісту 

копії, справжність якої засвідчується, а при посвідченні довіреності 
повинно бути вказано, чи видана довіреність з правом передоручення чи 

без такого передоручення, на зміст яких дій вона вчинена і на який 

термін».  
Аналогічне узагальнення проведене судом і по інших книгах 

нотаріусів. Такий детальний аналіз нотаріальної практики та 

законодавства, яке регулювало нотаріальну діяльність того часу, дає 
підстави вести мову, що саме нотаріальні книги періоду дії Положення 

про нотаріальну частину є тим підґрунтям, на якому формувалася 

документарно-інформаційна основа національного нотаріату – існуючі 
нотаріальні реєстри та нотаріальне діловодство.  

 На території України інститут нотаріату певних змін почав 

зазнавати після революційних подій 1917 р. Законом від 25 листопада 
1917 р. встановлювалося, що норми російського законодавства 

визнавалися чинними, якщо вони не були скасовані універсалами, 
законами і постановами Центральної Ради і Генерального Секретаріату.  

Третім Універсалом (7 листопада 1917 р.) скасовувалася приватна 

власність на поміщицькі, удільні, монастирські, кабінетські і церковні 
землі та проголошувалася власністю всього трудового народу

1
. 

 На його виконання старші нотаріуси позбавлялися права 

затверджувати кріпосні акти про установлення або про перехід права 
власності, застави та іншого речового права на позаміські землі, зайняті 

ланами та лісами, а нотаріуси мали припинити вчинення дій щодо земель 

приватного та публічного володіння
2
.  

За часів Української держави гетьмана Павла Скоропадського 

гетьманською грамотою від 29 квітня 1918 р. скасовувалися 

розпорядження уряду Української Народної Республіки, які порушували 
право приватної власності та встановлювалась свобода купівлі-продажу 

                         
1 Українська Центральна Рада : Док. і матеріали : у 2 т. – К. : Наук. думка, 1997. – Т. 1 : 4 березня – 9 грудня 1917 р. 

– с. 398–401. 
2 Кальницький М. Нариси історії нотаріату України / М. Кальницький ; Укр. нотар. палата. – К. : Гопак, 2008. –  с. 

57.  
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землі
1
, а за часів Директорії в основу моделі судової системи були 

покладені принципи дореволюційної Росії
2
.  

Цим була викликана необхідність розгляду питання спрощення та 

прискорення вчинення кріпосних актів на нерухоме майно і, як наслідок, 
було підготовлено «проектъ упрощенія совершенія кръпостныхъ 

актовъ»
3
. 

Нотаріат як правовий інститут зазнав докорінних змін у період 
існування в Україні радянського права та з розпадом Радянського Союзу 

трансформувався у національний інститут охорони цивільних прав та 

інтересів.  
З прийняттям у 1918 р. Декрету Ради Народних Комісарів України 

«Про утворення Народних Нотаріальних Камер»
4
  на території УРСР 

ліквідовано всі діючі на той час нотаріальні контори і утворено народні 
нотаріальні камери, які підпорядковувалися нотаріальним підвідділам 

юридичних відділів відповідних виконкомів. Цим   Декретом також  

вказувалось, що народними нотаріусами можуть бути особи, які 
відповідають вимогам виборчого права у місцеві Ради. Правову основу 

діяльності нотаріусів визначали відповідні декрети, а також інструкції та 

циркуляри народного комісара юстиції
5
. Декретом встановлювалися 

повноваження нотаріальних камер, основні серед яких – певні види 

засвідчення та встановлення фактів, що мають юридичне значення. 
Характерною особливістю нотаріальної діяльності було те, що камери 

мали вести книги, реєстри, алфавітні указівники осіб, журнали практично 

аналогічні за назвою тим, що передбачалися Нотаріальним положенням. 
Порядок вчинення нотаріальних дій мав регулюватись інструкцією 

народного комісара юстиції, а плата за вчинення нотаріальних дій 

встановлювалась у виконкомах. По суті цей декрет є першим актом, який 
вилучив операції з нерухомим майном із сфери нотаріату. Логічним 

продовженням стало прийняття у березні 1919 р. РНК України Декрету 

про заборону угод з нерухомістю. Така заборона є прямим 

                         
1 Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : в 5 т. – Х. : Право, 2011. – Т. 1 : 

Методологические и историко-теоретические проблемы формирования и развития правовой системы Украины / под 

общ. ред. М. В. Цвика, А. В. Петришина. – с. 469-470.    
2 Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : в 5 т. – Х. : Право, 2011. – Т. 1 : 

Методологические и историко-теоретические проблемы формирования и развития правовой системы Украины / под 

общ. ред. М. В. Цвика, А. В. Петришина. –  с. 481.   
3 ЦДАВО України, ф. 2207, оп. 4, спр. 4. 
4 Декрет Совета Народных Комиссаров Украины «Об учреждении Народных Нотариальных Контор» // Собрание 

Узаконений и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Украины. – 1919. – ғ 14. – Ст. 163. 
5 Декрет Совета Народных Комиссаров Украины «О Юридических Отделах Губернских, Уездных и Городских 

Исполкомов (положение)» // Собрание Узаконений и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Украины. – 

1919. – ғ 14. – Ст. 164. 
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підтвердженням ленінської тези щодо «невизнання
 
нічого приватного, у 

сфері господарства: все має бути публічно-правовим, а не приватним». Це 

є пряма відмова від основних засад приватного права, яке формувалось у 

той період
1
. Діяльність нотаріальних камер також регулювалася 

постановою РНК від 27 липня 1921 р. ғ 147 «Про нотаріат»
2
, що 

приймалася з «метою вдосконалення діяльності органів», які зобов’язані 

сприяти населенню в оформленні юридичних актів та правочинів, та якою 
посилювалися вимоги до претендентів на посаду нотаріуса (така особа 

мала право бути вибраною суддею), розширювалося коло повноважень 

нотаріуса, а нагляд за діяльністю нотаріусів покладався на Народний 
комісаріат юстиції. 

 Після   переходу до нової економічної політики (далі – НЕП) 

виникла необхідність залучення до її впровадження та реалізації правових 
інституцій. Саме це стало підґрунтям прийняття 27 вересня 1921 р. 

постанови Ради народних комісарів України «Про нотаріальні функції». 

Постановою окреслено основну мету нотаріату того періоду, а саме, 
охорона та регулювання відповідно до засад НЕП взаємних прав та 

обов’язків громадян і визначалась основна функція нотаріальних столів – 

«засвидетельствование всякого рода договоров и сделок»
 3

. Для 
осмислення суті цього акта необхідно виходити з наступного. 

Основоположною позицією формування цивільного законодавства 
періоду становлення радянської влади, в тому числі про нотаріат, стали 

вказівки В. І. Леніна про необхідність розширення втручання держави у 

«цивільні» відносини та подальшого посилення такого втручання у 
«приватноправові відносини», у цивільні справи 

4
. Цю функцію мав 

виконати нотаріат через посилення революційної законності правочинів 

та забезпечення майнових інтересів держави, оскільки предмет його 
діяльності є найбільш близьким до сфери цивільного обороту.  

 Подальше становлення нотаріату здійснювалося відповідно до 

Положення про державний нотаріат, затвердженого Радою Народних 
Комісарів УСРР 20 квітня 1923 р.

5
, та виданої на його підставі Народним 

Комісаріатом Юстиції (далі – НКЮ) інструкції Губсудам по нотаріату, 

якою, в свою чергу скасовувалась нотаріальна інструкція, затверджена 
                         

1 Харитонов Є. О. Вступ до цивільного права України : навч. посіб. / Є. О. Харитонов. – К. : Істина, 2006. –  с. 159.   
2 Постановление Совета Народных Комиссаров Украины от 27 июля 1921 г. «О нотариате» // Собрание 

Узаконений и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Украины. – 1921. – ғ 14. – Ст. 400. 
3 Постановление Совета Народных Комиссаров Украины от 27 сентября 1921 г. «О нотариальных функциях» // 

Собрание постановлений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Украины. – 1921. – ғ 18. – Ст. 554. 
4 Юдельсон К. С. Советский нотариат / К. С. Юдельсон. – М. : Юридическая литература, 1959. – с. 8. 
5 Положення про державний нотаріат // Збірник Узаконень та Розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду 

України. – 1923. – ғ 13. – Ст. 232. 
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НКЮ 1 січня 1922 р.
1
. Ці документи приймались у повній відповідності з 

аналогічними актами РРФСР. Варто зазначити, що знаковою подією, яка 

визначала галузеву належність та юридичне значення нотаріальної дії, 

стало прийняття 16 грудня 1922 р. Цивільного кодексу УСРР
2
, який 

набрав чинності з 1 лютого 1923 р. Серед норм ЦК 1922 р. слід згадати ст. 

27, згідно з якою письмові правочини поділяються на: 1) звичайні; 2) 

засвідчені; 3) нотаріальні, тобто вчинені у нотаріальному органі та 
внесені до нотаріальної актової книги. Кодексом закріплювалась загальна 

вимога щодо укладення договорів, зокрема, у ст. 130 вказувалося, що 

коли законом встановлено обов’язкове вчинення або засвідчення 
договору у нотаріальному порядку, договір, оскільки інше не встановлено 

законом, вважається укладеним від моменту його вчинення або 

засвідчення в нотаріальному порядку. Цією статтею також передбачалося, 
що коли за попередньою згодою сторін договір повинен мати певну 

форму, хоч її закон і не вимагає, то він вважається укладеним тільки при 

наданні йому такої форми. ЦК 1922 р. також встановлювалося, що 
договір купівлі-продажу, договір міни будинків та договір про право 

забудови повинні укладатись у нотаріальному порядку (статті 72, 185, 

207), а договір застави будинку повинен нотаріально посвідчуватися (ст. 
90). Щодо права спадкоємства, то воно могло бути реалізованим за 

умови, що підписаний спадкодавцем заповіт внесено нотаріальним 
органом в актову книгу (ст. 425 ЦК 1922 р.). Тобто, прийняття Положення 

про державний нотаріат та відповідної інструкції НКЮ обумовлювалось в 

тому числі і необхідністю узгодженості норм чинного на той час 
нотаріального законодавства з нормами ЦК. Саме тому до Положення 

про державний нотаріат 1923 р. та до відповідної Інструкції НКЮ були 

включені норми, які відновлювали актові книги та запроваджували дві 
нотаріальні форми; вчинення актів та засвідчення договорів, оскільки це 

прямо випливає із ст. 27 та інших статей ЦК 1922 р. Невдовзі, а саме 16 

грудня 1925 р., Положення про державний нотаріат було скасовано 
Постановою ВЦВК та РНК УСРР та набуло чинності Нотаріальне 

положення
3
.  

 З метою досягнення республіками, що входили до складу СРСР, 
єдиних підходів у нормативному регулюванні нотаріату Центральний 

                         
1 Інструкція Народного Комісаріату Юстиції Губсудам по Нотаріату // Збірник Узаконень та розпоряджень 

Робітничо-Селянського Уряду України. – 1923. – ғ 9(11)–10(12). – Ст. 57. 
2 Цивільний кодекс Української Соціялістичної Радянської Республіки 1922 року // ЗУ УСРР. – 1922. – ғ 55. – 

Ст.780. 
3Постанова ВЦВК і Ради Народних Комісарів УСРР від 16 грудня 1925 р. «Про надання чинності Нотаріальному 

Положенню» // Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України. – 1925. – ғ 102. – Ст. 557.  
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Виконавчий Комітет та Рада Народних Комісарів СРСР у 1926 р. 
запроваджують єдині принципи організації державного нотаріату

1
. За 

своїм юридичним значенням постанова стала «основами законодавства 

СРСР про нотаріат», оскільки союзні республіки, як це випливає із тексту 
самої постанови, отримали право  регулювати діяльність державних 

нотаріальних контор лише на її основі та, крім того, окреслювався перелік 

питань, регулювання яких було компетенцією союзних республік. 
Визначалось основне завдання нотаріальних контор, а саме: нотаріальне 

посвідчення угод та вчинення інших нотаріальних дій, встановлювався 

перелік дій, що вчиняються у конторах, випадки, коли певні функції 
нотаріальних контор можуть покладатися на відповідні виконкоми та 

народні суди. Постановою усунуто різницю між вчиненням актів та 

посвідченням договорів, наслідком чого стало скасування актових книг. 
Відповідно до п. 9 Основних принципів нотаріальне посвідчення угод 

полягало в написі нотаріуса про це на самому акті, що скріплювався 

печаткою контори та про що робилася відмітка в нотаріальному реєстрі. 
Визначалися обов’язки нотаріусів при вчиненні нотаріальних дій, серед 

яких слід виділити перевірку дій, щодо яких до контор звертались особи 

та поданих документів на їх відповідність чинним законам. Нотаріуси 
зобов’язані були встановлювати наявність та достовірність на документах 

підписів, правоздатність та дієздатність осіб, впевнитися в належності 
майна та у відсутності арештів, дотримуватися таємниці нотаріальної дії. 

Було встановлено, що при вчиненні нотаріальних дій нотаріуси 

зобов’язані надавати трудящим активне сприяння у відмежуванні їх прав 
і законних інтересів з тим, щоб юридична неусвідомленість, 

малограмотність і т. ін. не могли бути використані їм на шкоду.  Ці та 

інші вихідні засади стали основою подальшого реформування нотаріату і  
коригувалися виходячи з особливостей цивільного обороту, що складався 

залежно від економічної політики СРСР на певних етапах його існування. 

Актом, що врегулював діяльність нотаріату, в основу якого 
покладено принципи, визначені постановою ЦВК і РНК СРСР від 14 

травня 1926 р., стала Нотаріальна Устава, яка затверджена постановою 

ВУЦВК і РНК УСРР від 25 липня 1928 р.
2
. Нотаріальна Устава включала 

15 розділів та 94 статті. Розділ 1 визначав види нотаріальних дій, що 

                         
1 Постановление ЦИК и СНК СССР от 14 мая 1926 г. «Об основных принцыпах организации государственного 

нотариата» // Собрание Законов и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Союза ССР. – 1926. – ғ 35. – 

Ст. 251. 
2 Постанова ВЦВК і Ради Народних Комісарів УСРР від 25 липня 1928 р. «Нотаріальна Устава» // Збірник 

узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду Украни. – 1928. – ғ 20. – Ст. 183. 
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вчиняються у нотаріальних конторах, а у разі їх відсутності – відповідно 
суддями та районними виконкомами. У другому розділі викладались 

основні правила вчинення нотаріальних дій. У цих правилах вказувались 

основні обов’язки нотаріусів, а саме, забезпечення законності та охорони 
прав і законних інтересів трудящих (ст. 4), детально викладались основні 

вимоги щодо вчинення нотаріальних дій та порядку зберігання і видачі 

нотаріальних документів. Запроваджувалася можливість вчинення 
нотаріальних дій за межами контори за договорами, що укладалися в 

інтересах держави, та у разі укладення великої кількості договорів 

державних органів з селянами, а також для надання допомоги населенню 
з оформлення правочинів під час проведення ярмарків, базарів, з’їздів 

тощо (ст. 10). Нотаріальна Устава (ст. 14) встановлювала вимоги до 

посвідчувального напису, який мав включати: 1) назву нотаріальної 
контори із зазначенням населеного пункту та нотаріального округу; 2) 

рік, місяць та день, а в разі потреби також час вчинення нотаріальної дії; 

3) номер за реєстром. Згідно зі статтями 13,16 Устави реєстрація 
нотаріальних дій здійснювалася за картковою системою, а один 

примірник нотаріального документа, який мав силу оригіналу, залишався 

у конторі); 4) підпис нотаря і печатку нотаріальної контори. Цим 
розділом також розширювалися повноваження нотарів щодо отримання 

ними інформації від державних і громадських органів та від приватних 
осіб і організацій, необхідної для вчинення нотаріальних дій (ст. 36). 

Наступні розділи встановлювали порядок вчинення окремих 

нотаріальних та інших дій, що провадилися нотаріусами. Це стосувалось 
вчинення протестів векселів, заставних свідоцтв; складення актів про 

морські протести; вчинення виконавчих написів на нотаріально 

засвідчених документах; засвідчення автентичності підписів, копій 
документів, часу подання їх та засвідчення інших фактів; вжиття заходів 

щодо охорони спадкового майна та видача свідоцтва про перехід 

спадщини; засвідчення третейських запитів і вчинення по них виконавчих 
написів; реєстрації арештів, що накладалися на будівлі та право забудови; 

видачі заставних свідоцтв на будівлі і право забудови; прийняття в 

депозит для передачі за належністю грошей і цінних паперів, що 
становили предмет зобов’язань; зберігання документів; передавання заяв 

установ і осіб іншим установам і особам. Цією самою Нотаріальною 

Уставою надавалось доручення НКЮ УСРР видати інструкцію щодо її 
застосування (ст. 91). 

У 1940 р. Нотаріальна Устава зазнала суттєвих змін та доповнень у 
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зв’язку з прийняттям постанови Ради Народних Комісарів УРСР від 3 
грудня 1940 р. ғ 1615 «Про зміну і доповнення Нотаріального 

положення УРСР»
1
. 

Перш за все це стосувалося посилення нотаріальної форми захисту 
цивільних прав. Зокрема, викладено у новій редакції розділ 5 

Нотаріальної Устави, яким регулювався порядок вчинення виконавчих 

написів. Якщо до змін нотаріальна контора вправі була вчиняти виконавчі 
написи стосовно зобов’язань, які виникали на підставі документів, щодо 

яких учинялась нотаріальна дія, то після змін такий напис мав вчинятись, 

якщо подані документи безперечно встановлюють грошову 
заборгованість боржника або його обов’язок передати чи повернути певне 

майно. Винятком було те, що виконавчий напис не вчинявся, якщо минув 

установлений строк давності права вимагати виконання зобов’язання або 
коли виконання зобов’язання, на якому базується вимога, поставлено в 

поданому для вчинення виконавчого напису документі в залежність від 

умов, які треба довести. Постановою РНК УРСР від 3 грудня 1940 р. ғ 
1615 також затверджено Перелік документів, за яких заборгованість 

стягується на підставі нотаріальних виконавчих написів. Аналіз цього 

Переліку дає можливість дійти висновку, що нотаріат, як інститут 
охорони та захисту цивільних прав, у черговий раз був використаний в 

інтересах охорони і захисту безмежно пануючої на той час у всіх сферах 
народного господарства соціалістичної власності. Це підтверджується 

тим, що документи, відповідно до яких мала стягуватися заборгованість, 

у більшості випадків оформлялись адміністраціями підприємств, установ 
чи організацій, що виступали стягувачами. У разі, коли стягувачами 

виступали громадяни, то отримання ними документів для пред’явлення 

нотаріальному органу залежало від адміністрацій, підприємств, установ 
та організацій. По суті адміністрації підприємств, установ та організацій 

стали визначальниками майнових прав на їх відповідність соціально-

господарському призначенню. Це є яскравим прикладом реалізації 
приписів ст. 1 Цивільного кодексу УСРР 1922 р., згідно з якою цивільні 

права захищаються законом, за винятком тих випадків, коли вони 

здійснюються в суперечності з їх соціально-господарським 
призначенням. 

Незважаючи на організаційні зміни нотаріату, які відбувалися з 

часу набуття чинності Нотаріальної Устави, та чинники, які впливали на 

                         
1 Постанова Ради Народних Комісарів УРСР від 3 грудня 1940 р. ғ 1615 «Про зміну і доповнення Нотаріального 

положення УРСР» // ЗП УРСР. – 1940. – ғ 24. – Ст. 198. 
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його функціонування
1
, вона виконувала роль регулятора нотаріальної 

діяльності до вторгнення на територію України фашистської Німеччини  

З визволенням України від фашистських загарбників Рада 

Народних Комісарів постановою від 9 серпня 1944 р. ғ 1016  
затвердила Положення про державний нотаріат

2
. За обсягом регулювання 

нотаріальної діяльності воно значно поступалося Нотаріальній Уставі. 

Однак цим актом уперше в історії національного нотаріату у назвах 
нотаріальних дій розмежовано такі їх ознаки як засвідчення та 

посвідчення, і відтоді таке розмежування є незмінним в базових актах про 

нотаріат.  
Положенням також збережено зміст основних обов’язків нотаріусів 

- відстежування законності посвідчуваних правочинів і засвідчуваних 

документів, а також надання громадянам допомоги щодо охорони їх прав 
та інтересів (статті 18–19), а також прямо вказано на зняття такого 

обов’язку як відслідковування доцільності посвідчуваних правочинів, їх 

прибутковості чи збитковості для сторін (ст. 19). Затвердження порядку 
вчинення нотаріальних дій, оскільки він не включений до Положення, 

покладалося на Народного Комісара Юстиції УРСР (ст. 25).   

З урахуванням змін, що відбувалися у правовому житті Української 
РСР, яке визначалося правовою політикою СРСР, починаючи з 1956 р. 

Уряд УРСР двічі затверджував нові редакції Положення про державний 
нотаріат Української РСР шляхом прийняття постанов від 26 грудня 1956 

р. ғ 1536 
3
, та від 31 серпня 1964 р. ғ 941

4
. У цілому структура цих 

положень залишилася традиційною. Зміни торкались організаційної та 
управлінської структури нотаріату, порядку вчинення окремих видів 

нотаріальних дій та їх упорядкування, переліку документів, на підставі 

яких вчинялися виконавчі написи. Та незмінним залишався основний 
обов’язок нотаріусів: стеження за законністю посвідчуваних угод і 

документів, які засвідчуються, та сприяння установам, підприємствам, 

організаціям та громадянам в охороні їх прав та інтересів. 

                         
1 Постанова ВЦВК і Ради Народних Комісарів УРСР від 20 червня 1933 р. «Про реорганізацію державного 

нотаріату» // ЗП УРСР. – 1939. – ғ 37. – Ст. 177.  Постанова Ради Народних Комісарів УРСР від 27 грудня 1940 р. ғ 
1761 «Про поліпшення організації державного нотаріату УРСР» // ЗП УРСР. –1941. –  ғ 3. – Ст. 28. 

2 Постанова Ради Народних комісарів УРСР від 9 серпня 1944 р. ғ 1016 «Про затвердження Положення про 

державний нотаріат і Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення 

грошей та майна» // ЗП УРСР. – 1944. – Ст. 18. 
3 Постанова Ради Міністрів Української РСР від 26 грудня 1956 р. ғ 1536 «Про затвердження Положення про 

державний нотаріат Української РСР» // ЗП УРСР. – 1956 . – ғ 23–24. – Ст. 240. 
4 Постанова Ради Міністрів УРСР від 31 серпня 1964 р. ғ 941 «Про затвердження Положення про державний 

нотаріат Української РСР та Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на 

стягнення грошей і майна // ЗП УРСР. – 1964. – ғ 8. – Ст. 113; 1964. – ғ 4. – Ст. 44; 1970. – ғ 2. – Ст. 14. 
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На виконання закону СРСР «Про державний нотаріат»
1
  на 

третьому засіданні дев’ятої сесії Верховної Ради Української РСР 

восьмого скликання 25 грудня 1974 р. прийнято Закон «Про державний 

нотаріат»
2
, який на законодавчому рівні комплексно врегулював питання 

діяльності українського радянського нотаріату. Підстави прийняття 

закону знайшли відображення у доповіді Міністра юстиції України В. Г. 

Зайчука при представленні проекту цього закону та у ряді виступів 
депутатів під час обговорення у Верховній Раді, що відображено у 

стенограмі засідання сесії
3
. Доповідач і виступаючі дали не лише всебічне 

обґрунтування та оцінку проекту, а й висвітлили сутність радянського 
нотаріату. Міністр юстиції УРСР В. Г. Зайчук наголошував, що 

державний нотаріат як частина радянського державного апарату стоїть на 

варті інтересів держави, забезпечує належну охорону гарантованих 
радянськими законами прав громадян і організацій і це є його обов’язком. 

Вказувалося, що державний нотаріус позитивно впливає на господарсько-

економічне життя країни, сприяє зміцненню цивільних правовідносин, 
надає відповідну правову допомогу. Підкреслювалось, що одним з 

найважливіших принципів діяльності державного нотаріату є принцип 

соціалістичної законності. У доповіді міністра юстиції УРСР також 
зазначалося, що республіканське нотаріальне законодавство розроблялося 

на «ряді важливих, виключно важливих» вказівках В. І. Леніна про 
необхідність впливу держави на цивільні відносини, та на підставі 

союзних рішень, прийнятих відповідно до даних вказівок. Голова комісії 

законодавчих передбачень Верховної Ради УРСР Д. Г. Опанасюк 
підкреслював, що комісія, вивчаючи проект закону, звертала увагу на 

забезпечення повної відповідності всіх положень законопроекту нормам 

загальносоюзного закону, а також, щоб у нормах проекту закону знайшли 
своє закріплення ті положення, які діяли в республіці на момент 

кодифікації, і які виправдали себе на практиці
4 
. Таким чином, завданнями 

державного нотаріату згідно зі ст. 1 закону стала охорона соціалістичної 
власності, прав і законних інтересів громадян, державних установ, 

підприємств і організацій, зміцнення соціалістичної законності і 

правопорядку, запобігання правопорушенням шляхом правильного і 
своєчасного посвідчення договорів та інших угод, оформлення спадкових 

                         
1 Закон СССР «О государственном нотариате» //Ведомости Верховного Совета СССР. – 1973. – ғ 30. – Ст. 393 
2 Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про державний нотаріат» // Відомості Верховної Ради 

УРСР. – 1975. – ғ 1. – Ст. 4. 
3 Стенограма третього засідання Верховної Ради Української РСР восьмого скликання // ЦДАВО України, ф. ғ 1, 

оп. 16, арк. 1-118. 
4 ЦДВО України, ф. ғ 1, оп. 16. 
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справ, учинення виконавчих написів та інших нотаріальних дій. 
Наприкінці 80-х та на початку 90-х років ХХ ст. Радянський Союз 

вступив у завершальну стадію свого існування. Намагання вивести країну 

із кризового економічного стану обумовило прийняття керівництвом 
держави ряду рішень, які передбачали радикальне реформування 

управління економікою, запровадження різноманітних форм власності, 

багатоукладність економіки, формування ринкової інфраструктури. У 
політичному, економічному та соціальному житті Української РСР того 

часу  проходили  історичні зміни. Визначальною подією історичного 

значення стало проголошення Верховною Радою УРСР 24 серпня 1991 р. 
незалежності і Україна стає самостійною державою. У цьому самому році 

помітно оновлюється українське законодавство у сфері економіки. 

Зокрема, приймаються закони «Про власність», «Про підприємництво», 
«Про підприємства в Україні», «Про товарну біржу», «Про господарські 

товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність» тощо. Їх прийняття 

обумовило вдосконалення організації та діяльності правових інституцій, 
включаючи нотаріат. У зв’язку з цим та відповідно до доручення Комісії 

у питаннях законодавства і законності Верховної Ради України від 19 

червня 1992 р. Кабінет Міністрів України 14 грудня 1992 р. вніс до 
Верховної Ради України проект закону «Про нотаріат», прийняття якого 

мало сприяти здійсненню надійного захисту та охорони прав і законних 
інтересів громадян, підприємств, установ і організацій

1
. У пояснювальній 

записці до проекту цього закону зазначалися фактори, що викликали 

необхідність його розробки. Це неспроможність існуючої на той час 
системи державних органів, які вчиняли нотаріальні дії, забезпечити в 

повному обсязі правовий захист майнових прав та інтересів юридичних 

осіб в умовах формування в республіці ринкових відносин. З прийняттям 
ряду законів зросла загальна кількість нотаріальних дій та з’явилися нові 

дії, що спричинило збільшення навантаження на державних нотаріусів та 

поглибило проблему забезпечення громадян та організацій якісними 
послугами нотаріально-правового характеру

2
. З урахуванням відповідних 

пропозицій народних депутатів, а також юридичного відділу та групи 

наукових консультантів Секретаріату Верховної Ради України до даного 
проекту

3
, 2 вересня 1993 р. прийнято Закон України «Про нотаріат»

4
. За 

структурою та змістом порядку вчинення нотаріальних дій цей Закон 

                         
1 ЦДАВО України, ф. ғ 1, оп. 22, арк. 20. 
2 ЦДВО України, ф. ғ 1, арк. 52. 
3 ЦДВО України, ф. ғ 1, арк. 63-117 
4 Закон України «Про нотаріат» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – ғ 39. – Ст. 383. 
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увібрав у себе норми чинного на той час законодавства 
1
, що в 

подальшому вимагало його вдосконалення. З цього приводу 

нотаріальною спільнотою, науковцями, суб’єктами права законодавчої 

ініціативи вносилися відповідні пропозиції. Свідченням цьому є 
законодавчі слухання Комітету з питань правової політики Верховної 

Ради України, які відбулись 8 квітня 2008 р. Такі дії не залишились поза 

увагою Верховної Ради України. Зокрема, 01 жовтня 2008 р. прийнято 
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат»

2
, 

який по суті став основою так званої «малої реформи нотаріату». 

 Високий  ступінь формалізму в оформленні юридичних 
документів, укладенні договорів, підтвердженні суб’єктивних прав, 

підвищені вимоги до осіб, які виконували ці дії  - це те що лежить у 

основі витоків нотаріату. З часів Стародавнього Риму підставою 
формування нотаріату стала потреба підтвердження в майбутньому  

юридично набутих відповідним суб’єктом цивільних прав. В умовах 

незалежної України  нотаріат поступово  вбирає  в себе ті цінності, які 
характеризуватимуть його як латинський. Феномен нотаріату полягає у 

тому,  що   виконуючи делеговану  державою  публічно-правову функцію 

укріплення цивільних прав, їх охорони та в окремих випадках захисту, він 
забезпечує  відтворення сталих зв’язків  у системі взаємодії інститутів 

демократичної правової держави та інститутів громадянського 
суспільства.                          

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
                         

1 Комаров В. В. Нотаріат в Україні : підручник / В. В. Комаров,В. В. Баранкова. – Х. : Право, 2012. –  с. 29.   
2 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» // Відомості Верховної Ради України. – 

2009. – ғ 13. – Ст. 161. 
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Олег Панасюк 

ПРО ВПЛИВ РЕЦЕПЦІЇ РИМСЬКОГО ПРАВА НА 

ФОРМУВАНЯ ТА РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПРАВА 

Вступ. Окрема увага щодо впливу римського права на процес 
формування та розвитку трудового права не є випадковою. 

Значна динаміка розвитку суспільних процесів, яка виявляється у 

сфері трудових відносин та, як наслідок, у сфері їх правового 
регулювання, зумовлює нову суть трудових відносин, трудового права як 

феномену та окремих його складових. 

Це суттєво впливає на аргументацію, яка наводиться у наукових 
дослідженнях різного предметного спрямування та виходить за межі 

сталої догми трудового права. 

Вирішення питання про те яким чином та у який спосіб явища 
сучасної трудоправової реальності знайдуть правове опосередкування 

надзвичайно актуалізує завдання пізнання історичного процесу 

виникнення трудового права. 
Велике значення при цьому має зв'язок з іншими правовими 

явищами, подібність до яких та відмінність від яких забезпечує 

можливість існування будь-якого правового явища як самостійного 
об’єкту. 

У зв’язку з вказаним, трудове право не є виключенням. Історичний 
розвиток доводить ту обставину, що праця як суспільний процес вимагає 

спеціального правового регулювання. Ця об’єктивна основа суть базової 

аксіоми трудового права. Тим самим вона забезпечує самостійність 
трудового права як регулятора трудових відносин. Формування такої 

самостійності зазнало впливу різних чинників, серед яких вагоме місце 

посідає історична зумовленість. 
Сьогодні як раз цей фактор має наслідки, які не можуть не 

викликати занепокоєння, у зв’язку поширенням прояву некритичного 

ставлення до історичних фактів. Частіш всього це наслідок застосування 
методології історичних паралелей із римським правом, у т.ч. шляхом 

перенесення правових конструкцій на сучасні трудові відносини. Якщо це 

не відбувається прямо, то припускаються причинно- наслідкові зв’язки, 
що по суті є вагомим руйнівним впливом на методологію трудового 

права. 

Реальна історія трудового права, закономірності його методології 
не перешкоджають періодичному виникненню дискусій щодо 

співвідношення трудового права із цивільним правом. 
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Не дивно, що сьогодні думка про «родинний» зв'язок між трудовим 
правом та цивільним правом висловлюються представниками науки 

цивільного права. Для цього є певні підстави, у т.ч. пов’язані із розвитком 

сучасного цивільного права та його зв’язком із римським приватним 
правом. 

Це дає можливість розглянути питання про певну спадкоємність 

доктрини трудового права по відношенню до римського права, що власне 
і складає основну мету нижченаведеного дослідження. 

В подальшому як вихідне положення буде розглядатись 

твердження про відсутність прямого зв’язку трудового права та 
цивільного права. Значною мірою підставу для цього дає походження 

самого цивільного права та усвідомленням дійсної ролі римського права у 

розвитку цивільного права та права в цілому. 
Робити висновок про рецепцію римського права при формуванні 

доктринальних положень трудового права, яке почалось одночасно із 

посиленням процесу формування системи відповідного спеціального 
законодавства, підстав не має. 

Основна частина. Як не дивно може виглядати, твердження про 

«родинне походження» висловлюють і деякі представники науки 
трудового права. 

Зокрема, за «точку обліку» у питаннях правового регулювання 
відносин, пов’язаних із застосуванням праці, на основі зазначеного 

припущення пропонується прийняти період використання засобів 

цивільного права – самостійних договорів: locatio conductio rei, locatio 
conductio operio, locatio conductio operarum

1
, а також пропонується 

вважати, що дореволюційне цивільне законодавство будувалось на 

римський класифікації договорів і договір location condactio operarum 
закріплювався у цивільному уложенні як договір про особистий найм

2
. 

Оскільки сьогодні знаходяться й інші прихильники поглядів на природу 

трудового договору, як відносини особистого найму, то запропонована 
позиція фактично стверджує зв’язок трудового права із римського права, 

створюючи основний аргумент для такої позиції. 

Фактична ситуація є іншою. Для того, щоб дати оцінку таким 
висновкам слід виходити з того, що, по - перше, терміном «римське 

право» позначається право античного Риму як держави рабовласницької 

формації, по-друге ius civile в римському праві по своєму змісту не 
                         

1 Вишновецька С.В. Історичні аспекти формування і розвитку галузі трудового права//Юридичний вісник. – 2009. 

ғ1 (10) - с.57 
2 Вишновецька С.В. Там само. – с. 58 



 

148 

 

відповідає сучасному терміну «цивільне право»
1
. 

Врахування історії формування догматичних положень цивільного 

права не дає підстав для висновку про перенесення конструкції location 

condactio operarum на відносини особистого найму. 
Так само не має підстав для тверджень про те, що трудове право 

своїм корінням йде до цивільного права та виокремилось з нього
2
.  

Однією із причин висновків про «родинність» трудового права з 
цивільним правом виступає та обставина, що періоду обґрунтування 

галузевої самостійності трудового права, формування його доктрини, 

передував досить активний пошук правової моделі відносин між 
працівником та роботодавцем, у т.ч. шляхом ретельного аналізу правових 

конструкцій, народжених римським правом. 

Подібна практика склалась за умови ретельного вивчення 
римського права, що забезпечувалось його обов’язковим студіюванням 

студентами - правниками. Це почалась з часів Болонського університету, 

за котрим на відміну від інших університетів так і закріпилася слава, у 
зв’язку із викладанням римського права

3
, поставила вивчення римського 

права стає у центрі юридичної освіти
4
. 

У свіч час Г. фон Савіньї наголошував про те, що у ХІІ ст. 
з’явились школи, виникла теорія, яка разом із богослов’ям та 

схоластикою розмежувала галузі науки – виник єдиний приклад в історії, 
коли мертве законодавство підкореного народу стало для Європи наукою 

суспільною та політичною, котрого теорія зробилась настільки ж 

необхідною та розквітлою, як і практика
5
. 

Враховуючи той, факт, що активній науковій та викладацькій 

діяльності російських цивілістів передувала практика «стажування», 

слухання лекцій, захисту дисертацій цивілістами у наукових установах 
Німеччини та Франції, у т.ч. із метою спеціального дослідження 

римського права, не важко пояснити полеміку, засновану на широкому 

використанні знання про нього. 
За цих історичних обставин розвитку науки цивільного права у XIX 

– початку XX сторіччя, можна вказати на безпосередній вплив 

цивілістичної науки Німеччини та Франції, які в свою чергу дають 

                         
1 Новицкий И.Б. Римское право,—Изд. 6-е, стереотипное. —М., 1997—245с. – с.6 
2 Сыроватская Л.А. Ответственность за нарушение трудового законодательства. – М.: Юрид.Лит., 1990. – 176 с. – 

с.32  
3 Ф.К. фон Савиньи. О римском праве в средние века в изложении Е. Бутовича-Бутовского. В сб. Немецкая 

историческая школа права. – Челябинск: Социум, 2010. – 528 с. - с.413 
4 Покровський И.А. Основные проблемы гражданського права. Изд. 4-е, испр. М.: «Статут», 2003. – 351 с.- с.57  
5 Ф.К. фон Савиньи. О римском праве в средние века - с.408. 
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можливість ставити питання про вплив на них з боку римського 
цивільного права. 

Не дивно, що Гуляєв О.М., Єльяшевич В.Б, а, трохи пізніш, Таль 

Л.С., які на межі XIX та XX сторіч висловлювали свої бачення трудового 
договору як нової та самостійної правової конструкції по відношенню до 

найму послуг, широко застосовували полеміку із правовою практикою 

стародавнього Риму. Відповідно, правові конструкції римського права 
були найбільш доступними «зразковими моделями» у випадках, коли 

існуючого нормативного матеріалу бракувало для регулювання нових 

відносин, пов’язаних із працею. 
Певною мірою саме цей процес виявив наслідуваність у праві, яка 

відбувалась у різних формах. У спеціальній літературі самостійно 

вказуються такі форми наслідування як юридична акультурація, 
засвоєння, використання тощо

1
. 

На думку деяких вчених, викладання (вивчення) римського права 

символізує початок рецепції римського права, як однієї із форм 
спадкоємства римського права. 

Рецепція, як особливий спосіб спадкоємства, це процес 

запозичення юристами середньовіччя римських правових норм. 
Вважається що, термін «рецепція римського права» виник у зв’язку із 

працями учнів та послідовників Ф.К. фон Савіньї, які склали основу для 
російської історіографії кінця XIX – початку ХХ ст.

2
 

В межах цивілістичної науки рецепція римського права не має 

одностайності думок. Важко без окремого ретельного аналізу антології 
цивілістичної думки стверджувати факт безпосереднього впливу 

римського права на цивільне право Російської імперії. 

Одночасно слід зауважити, що римське право є об’єктом уваги 
різних галузевих правових наук – теорії права, історії держави та права, 

філософії права, науки цивільного права та інших. 

Прерогативу докладного вивчення методологічних питань, 
пов’язаних із рецепцією, треба залишити представникам науки 

цивільного права та історикам права. Дослідження представників цих 

правових наук формують два умовно самостійних підходи до 
дослідження римського права та його рецепції: історико-правовий та 

                         
1 Авраменко Л. В. Разграничение преемственности в праве с другими смежными понятиями / Л. В. Авраменко // 

Проблемы законности . - 2013. - Вып. 121. - С. 3-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pz_2013_121_2.pdf  
2 Марей А.В. К осмыслению феномена рецепции римского права: формирование ius commune в западной Европе в 

XII-XIV вв. // Государство и право. – 2012. - ғ5. – с.96 
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цивілістичний
1
. 

Незалежно від успіхів у цьому напрямку слід вказати, що розвиток 

спеціального законодавства наприкінці XIX сторіччя, спрямованого на 

регулювання стосунків працівників та роботодавців, мав декілька 
напрямків. Серед них найбільш «потужними», з точки зору створення 

умов для уособлення трудового права, як самостійної галуззі, є три. 

Перша - розвиток договірної підстави стосунків працівників. Друга – 
посилення втручання держави у сферу відносин, які складають 

організацію праці. Третя – забезпечення охорони праці.  

Вказаний на першому місці розвиток договірного порядку 
встановлення відносин, пов’язаних із працею, має певну історичну 

прерогативу. Саме він, значною мірою створює основну причину для 

виникнення думок про зв'язок трудового та цивільного права. 
Мова йде про те, що розвиток цивільно - правової думки на 

певному етапі виявився у досить розгорнутому науковому обґрунтуванні 

договору особистого найма. З цього періоду почався перегляд 
догматичних положень цивільного праву, у т.ч. звільнюючи місце «на 

користь» доктрини трудового права. «Піком» вияву порівняльного 

підходу по відношенню до відповідних конструкцій римського права - 
"Locatio-Conductio" – є праця професора університету Св. Володимира, в 

майбутньому академіка ВУАН, Гуляєва О.М.
2
. Підкреслюючи ретельність 

проведеного автором аналізу, слід наголосити два висновки, які 

випливають із вказаної праці. Перша полягає у том, що дослідження 

Гуляєва О.М. в більший мірі є історичним ніж власне цивілістичним. Слід 
припустити, що інтерес автора значною мірою пов'язаний із практикою 

викладання римського права. Друга обставина – наукова праця Гуляєва 

О.М. підтверджує ту обставину, що російська цивілістика у ХІХ сторіччі 
була позбавлена необхідності рецептування «власне» римського права, 

оскільки вона у якості емпіричного матеріалу мала справу з іншим 

масивом знання про нього. 
Про це свідчить частина друга роботи Гуляєва О.М., у якій йде 

мова про глоси та коментаторів, французьку та німецьку юриспруденцію, 

які виявляли процес безпосереднього відродження та засвоєння 
римського права. Цей процес мав завершення у вигляді об’єктивізації, так 

званого, сучасного римського права, інтегрованого, крім стародавнім 

римським правом, ще правом канонічним та феодальним (місцевим) 
                         

1 Ткаченко С.В. Рецепция римского права: вопросы теории и истории. Режим доступу: 

http://www.dissercat.com/content/retseptsiya-rimskogo-prava-voprosy-teorii-i-istorii 
2 Гуляев А.М. Наем услуг / Гуляев А.М. – Юрьев: Тип. К. Матисена, 1893. – 250 с. - репринтная копия 

http://www.dissercat.com/content/retseptsiya-rimskogo-prava-voprosy-teorii-i-istorii
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правом
1
. 

Одночасно треба прийняти до уваги, що у період оприлюднення 

наукової позиції Гуляєвим О.М. розвиток спеціального законодавства вже 

стало знаходилось поза конструкцією найм послуг та, певною мірою, поза 
межами цивільного права. Доказом цього факту є перелік спеціальних 

нормативних актів, наведений Абрамовим Я.В
2
. 

Фактично мова йшла про більш ширшу порівняно із наймом послуг 
правову конструкцію найму праці. 

Доказом того, що найм (послуг) розглядався поза аналогією із 

правовими конструкціями римського права, може слугувати структура 
третьої частини Курсу цивільного права, виданого за редакцією К.П. 

Побєдоносцева. Частина третя включає дві окремі глави
3
. Глава четверта 

має назву «особистий найм» та включає перелік найбільш 
розповсюджених правових конструкцій такого найму. Зміст цієї глави не 

має жодного посилання на конструкції, запозичені із римського права. 

Глава п’ята, присвячена підряду, поставці, та перевезенню. Вона 
починається із аналізу конструкції locatio conductio operarum, як такої, що 

являє собою модель відносин підряду. Безумовно, останнє є доказом 

наслідуваності щодо римського права. 

                         
1 Ромінський Є.В. Шляхи впливу римського права на давньоруське право княжої доби (V-XIV ст.) в контексті 

досліджень О.М. Гуляєва. Сб. Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15 лист. 2013 р.) / за заг. ред. В.П. 

Нагребельного, Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К. : Ніка-Центр, 2013. – 264 с.  
2 Абрамов Я.В. Личный наем и служба Книга ғ6 Популярно-юридической библиотеки, изд. Ф. Павленковым. сост 

Я.В. Абрамов. С. – Перербург, Тип. П.П. Сойкина, 1899. 77 с.  «Перечень законовъ, касающихся личнаго найма: 

Свода Законовъ томъ X, часть I, книга четвертая, разд лъ І , глава I, ст. 2201—2290: 0 личномъ найм, а также ст. 687, 

828, 1529, 1570—72, 1584, 2017; Св. Зак. т. V. Уставъ о пошлинахъ. Разд лъ первый. Уст. о гербовомъ сбор . Ст. 22, п. 

4, ст. 29, п. 4, ст. 44, ст. 81, п. 5 и прим., ст. 75, п. 11, ст. 113 и ст. 129; Св. Зак. т. XII, ч. 2. Уставъ Сельскаго 
Хозяйства. Положеніе о найм на сельскія работы; Свода Законовъ т. IX, Особое Приложеніе. III. Положеніе о 

губернскихъ и уездныхъ по крестьянскимъ деламъ учрежденіяхъ, ст. 31, прим. 1, прилож. 11: Временныя правила для 

найма сельскихъ рабочихъ и служителей; Высочайше утвержденное 23 ноября1876 года мненіе государственнаго 

совета о правилахъ найма нижнихъ чиновъ на вольныя работы; Свода Законовъ т. XI, ч. 2. Уставъ о промышленности. 

Кн. I, Разд. II, Гл. IV, ст. 86—156: 0 найм рабочихъ на фабрики; Кн. II, Разд. I, Гл. IV, ст. 402—416: О подмастерьяхъ, 

и ст. 417—423: Объ учениках; Высочайше утвержденное 2 іюня 1897 года мненіе государственнаго совета 

(относительно продолжительности и распределенія рабочаго времени на фабрикахъ и заводахъ); Правила о 

продолжительности и распределеніи рабочаго временн въ заведеніяхъ фабрично-заводской промышленности 

(утверждены министромъ фпнансовъ 20 сентября 1897 г.); Свода Законовъ т. VII, Уставъ Горный, Книга I, Разд лъ II, 

Глава VI, ст. 647—657 (О найм рабочихъ на частные горные заводы и промыслы) и Приложеніе къ ст. 661. Ст. 707 - 

713 (Особенныя правила о найм рабочихъ на Сахалинскія каменноугольныя копи).Приложеше къ ст. 8211. (Правила о 

порядке поступленія бывшихъ горнозаводскихъ людей въ работы на казенныхъ горныхъ заводахъ); Уставъ Торговый. 
Разделъ первый. Глава I: 0 найм приказчиковъ. Ст. 3—38; Свода Законовъ т. XII, ч. 1. Уставъ путей сообщенія. 

Разделъ II; Гл. I, Отд. VIII, ст. 315—357: 0 взаимныхъ правилахъ и обязанностяхъ судохозяевъ или 

судопромышленниковъ и бурлаковъ плп судорабочихъ; Свода Законовъ т. II. Положеніе объ инородцахъ. Приложеніе 

къ стать 38: 0 наймахъ въ работу Сибирскихъ обывателей и самоедовъ Архангельской губерніи; Уставъ о наказаніяхъ, 

налагаемыхъ мнровыми судьямп, ст. 311, 511, 512, 513, 514, 142, 1531, 1532; Уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ н 

исправительныхъ, 2611, 1183—1192, 1352, 1358, 13581, 13582, 13583, 1359, 13591, 13592, 1362, 1373—1384, 14041, 

14042, 14043, 1621, 16941. 
3 Победоносцев К.П. Курс гражданського права. Часть третья: Договори и обязательства. - М.: «Статут». 2003. – 

622 с.- с.377 - 417 
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Отже, слід припустити, що вказаний підхід до структури свідчить 
про зміну змісту фактичних відносин настільки, що він не передбачав 

застосування тих методологічних підходів та правових конструкцій, що 

існували до того. 
Одночасно це ілюструє потребу у необхідності більш універсальної 

правової конструкції, яка б зняла проблему, описану пізніше 

Покровським Й.О., як проблему співвідношення національних та 
універсальних елементів цивільного права

1
 в контексті регулювання 

трудових відносин. 

Власне, це є свідченням того, що процес формування трудового 
права (його доктринальної частини) почався у другій половині XIX ст. у 

вигляді тенденції універсалізації правової конструкції, яка повинна 

зайняти своє самостійне місце у системі права та охопити усі види 
відносин між працівником та роботодавцем. 

За таких обставин наслідуваність римського права по відношенню 

до сучасного трудового права, полягають у тому, що його виникнення та 
розвиток будуються на потужному фундаменті наукових досліджень, 

проведених представниками науки цивільного права, «вихованих» на 

шановливому ставленні до конструкцій римського права та у дусі 
методології погляду через їх призму на усі правові явища. 

Роль правових цивільно - правових конструкцій для розвитку 
трудового права є очевидною лише для періоду його передісторії. Власне 

історія трудового права починається із моменту, коли склався новий тип 

відносин, а створення правових конструкцій переважно відбувалось за 
рахунок відособлення, уособлення, відмови від використання з причини 

змістовної невідповідності до раніш існуючих відносин і т.д.
2
. 

Під новим кутом зору на природу відносин, пов’язаних із працею, 
подивився Таль Л.С., який присвятив увагу, у т.ч., порівнянню договору 

найму послуг із конструкцією locatio conducti. Це завдання виконувалось 

з метою підкреслити факт самостійного виникнення нової тоді 
конструкції трудового договору. 

Силу такої логіки ілюструє досить цікавий факт, який описав Ф. 

фон Савиньї. Мова про те, що коли у XII ст. Церква, яка раніш досить 
активно використовувала переваги римського права, почала 

усвідомлювати возвеличення юриспруденції та спроможність її щодо 

суперництва, поработіння (в оригиналі – поработения) розуму та 
                         

1 Покровский И.А. Там само. - с.53-63 
2 Таль Л.С. Трудовой договор: Цивилистическое исследование. 1913, Таль Л.С. Таль Л. С. Тарифный 

(коллективный) договор как институт гражданского права, 1909. І т.п. 
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викрадення із числа палких до науки людей, почала забороняти монахам 
вивчення римського права

1
 

Той же С.В. Пахман зауважив що, по багатьох питаннях римське 

право виявляє свою неспроможність до застосування в умовах цивільного 
обігу

2
 Саме про це наголошував Таль Л.С., ретельно аналізуючи 

конструкції римського права. Наприклад, він застерігав про недостатність 

обґрунтування перенесення із римського права до тогочасного права 
догмату про однакову правову природу усіх видів locatio conducti лише за 

фактом ознаки «користування»
3
. 

Єльяшевич В.Б., передуючи Талю Л.С., зазначав про те, що 
величезний господарський переворот, що відзначив собою другу 

половину XIX сторіччя, абсолютно змінив усі відносини щодо праці. 

Вільна праця, вказув Єльяшевич В.Б., висувається на ступінь 
найважливішого фактору господарського життя, трудовий договір стає 

основою існування усе більшого кола верст населення, а юристи 

продовжують оперувати критеріями, витягнутими із творень римських 
класиків – вчителів права

4
. 

Продовжуючи цю думку, у своєму виступі перед магістерським 

диспутом Таль Л.С. вказував на те, що для заповнення недостатнього 
законодавчого нормування приватноправових відносин, які складали 

основу матеріального існування значної частини населення, наука та 
законодавство намагались перекинути місток між новими узаконеннями 

та цивільними кодексами. Для цього спільним цивілістичним 

фундаментом усіх спеціальних видів найму праці визнавався договір 
особистого найму. Однак, зазначив Таль Л.С. це виявилось фікцією, яка 

не має під собою ніякого реального підгрунття
5
. 

Вище викладене дозволяє зробити наступні висновки: (1) рецепція 
римського права – це складний історичний процес, який забезпечив разом 

із іншими факторами формування сучасної цивілістики; (2) процес 

формування догматичних положень трудового права безпосереднього 
впливу результатів рецепції римського права не зазнав. 

Крім того, слід мати на увазі, що рецепція римського права (або 

                         
1 Ф.К. фон Савиньи. О римском праве в средние века - с.417. 
2 Пахман С.В. Там само. -  с.2 
3 Таль Л.С. Трудовой договор: Цивилистическое исследование. –М.: Статут, 2006. – 539 с. (класика российской 

цивилистики.). С.94 
4 Ельяшевич В. Новое движение в области договора о труде Право: еженед. юрид.газета. 1907 - ғ03 (21 янв.)с.172-

173 
5 Таль Л.С. Задачи науки гражданського права в области найма труда (речь перед диспутом). В кн. Таль Л.С. 

Трудовой договор: Цивилистическое исследование. –М.: Статут, 2006. – 539 с. С.510 
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інша форма наслідування римського права) не мала та не могла мати 
своїм наслідком використання конструкції locatio conductio operarum при 

регулюванні відносин найму праці. 

Договір найму послуг – найближчий підрядний різновид - 
поступово втрачав своє значення для регулювання відносин між 

працівником та роботодавцем за причиною фактичної новизни для нього, 

як сфери господарського обігу, так і нормотворчої сфері. 
Втрата значення правової конструкції «найм послуг» у практиці 

регулювання нового типу відносин, доводить той факт, що у Статуті 

про промислову працю 1913 року, який об’єднав існуючі на той час 
правові моделі використовується поняття «найм» без жодного уточнення 

предмету цього правочину, обмежуючись диференціацією по суб’єктах
1
. 

Предмет, з приводу якого укладався такий договір, окреслювався 
сферою застосування цього нормативного акту. 

Подальше використання на певних українських територіях КЗпП 

РСФСР 1918 року не передбачало можливості застосування правової 
конструкції найму, оскільки Кодекс її, відповідно, не передбачав

2
. 

Для науки трудового права цей нормативний акт слугував основою 

для висновків, на кшталт того, що головна та сама вражаюча особливість 
організації праці при Радянському ладі це те, що праця перестає бути 

найманою
3
, а в Радянській державі не існує хибно - вільного (в оригіналі - 

ложно-свободного) договору найму
4
. С.16 У КЗпП УСРР 1922 року було 

закріплена правова конструкція, яка чіткої назви на мала, але вживались 

поняття «найм робочої сили» або «особа, яка працює за наймом»
5
 і т.п. 

Відповідно, зробити висновок про застосування правових 

конструкції «найм послуг», «особистий найм», а тим більш конструкції 

locatio conductio operarum підстав не має. Ознаки фактичних відносин, що 
складались між працівником та роботодавцем все більш походили на ті, 

які називалась Талем Л.С. як характеристики конструкції трудового 

договору. 
Трудовий договір є правовою конструкцією «нового часу». На 

початковому етапі формування та закріплення у нормах права мав місце 

вагомий науковий внесок російських цивілістів. Вважається, що термін 
«трудовий договір», «договір про працю» запропонував 

                         
1 Джерело – точка доступу: http://www.hist.msu.ru/Labour/Law/ustav.htm. 
2 Джерело – точка доступу:  http://www.hist.msu.ru/Labour/Law/kodex_18.htm 
3 Теттендорн З. Советское законодательство о труде. – М.:Госиздат, 1920. – 106 с. - с.14 
4 Теттендорн З. Там само. - с.16 
5 Джерело – точка доступу: http://www.hist.msu.ru/Labour/Law/kodex_22.htm. 

http://www.hist.msu.ru/Labour/Law/ustav.htm
http://www.hist.msu.ru/Labour/Law/kodex_22.htm
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використовувати
1
. Широко використовуючи метод історичного 

порівняння існуючих та вживаних правових конструкцій, правових 

конструкцій римського права та господарської практики, була доведена 

самостійність трудового договору. 
Перша спроба нормативного закріплення поняття трудовий договір 

була зроблена в 1917 році. Так, спеціально створена комісія під 

керівництвом Загорського С.О. розробила декілька проектів правових 
актів. Зокрема, мова про проект Закону про трудовий договір та Додаток 

до статті 7 цього Закону, проект Змін до глави першої розділу другого 

Статуту про промислову працю 1913 року та деякі інші документи
2
. 

У цих документах термін «трудовий договір» отримав перед - 

офіційну презентацію. Одночасно, у документах використовується термін 

найм та деякі його словосполучення «робітник, зайнятий по найму», 
«найм робітників» і т.п. У статтях 61, 124 проекту Змін до глави першої 

розділу другого Статуту про промислову працю 1913 року поняття 

«найм» та «трудовий договір» вживаються разом як синоніми. Роблячи 
застереження відносно статусу цих так і не прийнятих документів, слід 

говорити про те, що у правосвідомості авторів вказаних проектів межа 

між двома правовими конструкціями фактично була відсутня. Довести цю 
обставиною практикою господарського обігу та змістом відносин, які 

складались фактично між працівниками та роботодавцями, не неможливо, 
оскільки проекти так і не стали чинними нормативними актами та могли 

народити відповідні наслідки. 

В «Очерках промышленного права» в редакції 1918 року можна 
знайти «фінальну крапку» в аргументації позиції стосовно ролі римського 

права. 

При цьому згадуючи думку Васькоського Є.В. про те, що у 
суб’єктивному сенсі цивільним або приватним право називається міра 

влади та свободи, надана людям у цій сфері приватного життя
3
. 

Відправним аргументом для нового етапу розвитку правового 
регулювання відносини щодо праці слід вважати висновок Таля Л.С. про 

зміну «современных правовозрений» на владу над людиною. Таль Л.С., 

виходячи із того, що зближення господарської влади із правом власності 
має своїм корінням суворо індивідуалістичний дух цивілістичної науки, 

успадкований від римського права та романістичної юриспруденції, 

                         
1 Ельяшевич В. там само. - с.172 
2 Таль Л.С. Очерки промышленного права. Изд. 2-е, знач.испр.. – М.: Московское научное издание, 1918. – 225 с. – 

с.179 та далі. 
3 Васьковский Е.В. Учебник гражданського права. – М.: «Статут», 2003. – 382 с. – с.46. 
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стверджував, що саме відносно влади «сучасні правобачення» докорінно 
змінились, у значній мірі позбавившись від індивідуалізму римського 

права
1
. 

Про понятійний апарат Кодексів Законів про працю мова йшла 
вище. Фактично розвиток вчення про трудовий договір та вчення про 

трудове правовідношення призвели до повної зміни термінології 

законодавства про працю. У працях вчених-трудовиків, починаючи із 50-
их років усе рідше з'являлась згадка про цивільно-правові конструкцій, 

ще менше було порівнянь із римським правом, а договір найму послуг 

був об’єктом критики більш на ідеологічних засадах, ніж на засадах 
методології

2
. Сьогодні загальна та галузева правова теорія, практика 

відносин, які виникають між працівниками та роботодавцем, не дають 

підстав для констатації появи нових характеристик, які дозволяли би 
ставити під сумнів природу трудового договору. 

Питання про причини виникнення та зміст поняття «найм праці» та 

суміжні до нього словосполучення, є «приватно-галузевим» по своїй суті. 
Воно постало на сучасному етапі розвитку понятійного апарату трудового 

права, а не в площині його сфери дії або загальної методології
3
. Його 

вирішення вимагає окремої уваги та лежить поза метою 
вищевикладеного. Пропозиції щодо можливого погляду на питання про 

співвідношення поняття «найм праці» та «трудовий договір» вже 
висувались. При цьому, попередньо слід зробити припущення про 

існування співпадіння змісту поняття «найм праці» та змісту поняття 

«трудовий договір» та недоречність використання першого. 
 

 

 
 

 

 

                         
1 Таль Л.С. Очерки промишленного права. 1918. - с.24 
2 Поодинокими прикладами, того як в науці зменшувався інтерес до історичних досліджень, у т.ч. у частині 

створення паралелей із римським правом, є наступні праці: Догадов В.М. Правовое регулирование труда при 
капитализме (до второй миройой войны). Очерки. Отв. ред А.Е. Пашерстник. – М.: Госюриздат, 1959. – 195 с.; 

Гинцбург Л.Я. Социалистическое трудовое правоотношение. – М.: «Наука», 1977. – 311 с.. До конструкції locatio-

conductio в порівняльному аспекті, правда із згадкою праць Таля Л.С., звернувся М.Г. Александров у своїй 

фундаментальній монографії «Трудовое правоотношение» (См.: сучасне видання - Александров Н.Г. Трудовое 

правоотношение: монография. – М.: Проспект, 2009. – 344 с. – с.17, 39). 
3 Панасюк О. О поиске места конструкции «найм труда» в конструкции трудового договора. Сб. Правове 

регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку:  тези доповідей і 

наук. Повідомлень учасників VI Міжнар.наук.- практ. конф. (м. Харків, 3 – 4 жовт. 2014 р.)/ за  н. . В.В. Жернаков. – 

X.: Право, 2014. – 376 с. 
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Павло Довгалець 

ДОВІРЧІ ВІДНОСИНИ В РИМСЬКОМУ ПРАВІ, ЇХ 

РОЗВИТОК У СУЧАСНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 

Довірчі або як їх ще називають фідуціарні відносини були 
особливим явищем у римському праві. Довірчі відносини склалися в 

період докласичного римського права, що тривав з V – середину III ст. до 

н. е. та характеризувався полісною замкнутістю і сакральністю. Поняття 
фідуціарних відносин у сучасному розумінні відрізняється відповідно до 

типів правових сімей (романо-германської та англо-саксонської). Саме 

фідуціарні відносини, які базувалися на особливій довірі між учасниками, 
що виникли в Стародавньому Римі трансформувалися в поняття трасту 

(довірча власність) в англо-саксонській правовій сім’ї. У вітчизняній 

юридичній літературі немає єдиної думки щодо поняття фідуціарних 
відносин, їх положення у системі українського та римського права. Саме 

тому дослідження фідуціарних відносин, розгляд різноманітних аспектів 

та підходів до розуміння цих стосунків є актуальною темою для 
дослідження. 

Зовнішньою формою вираження фідуціарних відносин є договір 

фідуції або fiducia. Поняття fiducia доволі чітко визначається дослідником 
римського права М. Бартошек. Він зазначає, що fiducia – це довіреність, 

перенесення квіритського права власності на річ (яку в деяких випадках 
також називають fiducia) у формі манципації nummo uno або за 

допомогою судової фідуціарної цесії (in iure cessio) на довірену особу 

(fiduciarius), яка в свою чергу зобов’язується повернути річ (pactum 
fiducia) після того як буде досягнута мета переслідувана сторонами. 

Іншими словами фідуціарний договір – це такий правочин, який є 

зовнішньою формою вираження фідуціарних або довірчих відносин, що 
являв собою передачу певної власності іншій стороні для досягнення 

спільної бажаної мети. З моменту досягнення цієї мети та сплати 

необхідного боргу набувач повинен був передати право власності на річ 
попередньому власнику або відчужувачу. Для кращого розуміння fiducia 

слід зазначити концепцію fides, що лежала в основі fiducia. М. Бартошек 

зазначає, що fides – це ―собственная честность и доверие к чужой 
честности верность данному слову нравственная обязанность всех 

людей (следственно не зависящая от гражданства) выполнять свое 

обязательство в чем бы оно ни выражалось‖
1
. Саме тому на ранньому 

етапі формування римського права концепція fides стала опорою всіх 

                         
1 Бартошек М. Римское право: Понятия, термины, определения. – Переклад з чешськ., М., 1989. – с. 131, 133.  
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правовідносин між громадянами та негромадянами Риму (ius gentium) і 
одним з основних елементів творчого правового мислення. Fides, як 

різновид строгого зобов’язання персональною заявою і міжсторонньої 

довіри, спочатку проявлявся в області неформальних договорів, згодом 
почав впливати і на інші різновиди зобов’язального права (fiducia, 

fidepromissio, fideiusssio). Спочатку воно перебувало під сакральним 

захистом, а згодом охоронялося цензорами.  
Фідуціарні відносини охоплювали декілька видів договорів 

інституту зобов’язального права, а саме договори позики, доручення, 

застави. Тому виражалося не в конкретному одиничному договорі, а мало 
дещо ширший обсяг. У докласичному періоді договір застави не набув 

достатньо розвиненого характеру, тому функціональну складову в даний 

період здійснював договір фідуції (здебільшого здійснювалося для 
застави майна відчужувача за отримання позики набувача).  

Існує два види фідуціарних договорів: фідуція з другом (fiducia cum 

amico) і фідуція з кредитором (fiducia cum creditore contracta), кожен з 
яких передбачав передачу фідуціарного права власності на певне майно. 

Така класифікація в юридичній літературі є зальноприйнятою та 

первинно визначена Гаєм (Gai, 2,60).  
Різницею між цими видами fiducia був лише суб’єктний склад: у 

fiducia cum amico особа, яка передавала майно у фактичну власність 
довіреним особам – родичам, сусідам, покровителям тощо, а у fiducia cum 

creditore contracta довіреною особою виступала будь-яка інша особа, яка 

могла надати позику (кредитор). Остаточна мета та структура обох 
договорів є однаковою, тому такий поділ можна вважати вторинним.  

Для кращого розуміння фідуціарних відносин слід проаналізувати 

їх структурні елементи, а саме суб’єктивний, об’єктивний склад та 
юридичний зміст. Головною підставою було прагнення зберегти та 

убезпечити майно. Так, наприклад, особа у разі оголошення війни, 

настання скрутного становища чи такого, що не могло бути попередньо 
передбаченим, передавав за fiducia cum amico власне майно багатшим та 

сильнішим родичам. Коли небезпека проходила, відчужувач повертав 

своє майно, виконавши попередньо зазначені умови fiducia cum amico. 
У фідуціарному договорі передачі майна в найм можна виділити 

наступних учасників: 

1. особа, яка передавала майно у фактичну власність за отримання 
позики – відчужувач або фідуціант (fiducians); 
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2. особа, яка отримувала майно за надання позики – це отримувач 
набувач або фідуціарій (fiduciarius). 

Об’єктами договору зазвичай була нерухомість у вигляді земельних 

ділянок, будівель тощо.  
Юридичний зміст, який у свою чергу складається з суб’єктивних 

прав та юридичних обов’язків має характерні риси, які потребують 

розгляду.  
Суб’єктивні права фідуціанта: 

1. отримати позику за передачу майна у власність контрагента; 

2. зберігати право довічного володіння майном, право проїзду 
тощо; 

3. у разі сплати боргу вимагати переходу права власності у 

зворотному порядку. 
 Суб’єктивні права фідуціарія:  

1. отримати право власності на майно за надання позики (право 

користуватися, володіти та розпоряджатися); 
2. використовувати прибутки від майна на свою користь; 

3. користуватися майном для досягнення попередньо обумовленої 

мети; 
4. право продати майно третім особам; 

5. право вимагати повернення боргу фідуціантом, 
використовуючи його відчужене майно, як важіль впливу. 

 Юридичні обов’язки зазначалися у неоформленому договорі 

fiducia. Вони були такими: 
1. для фідуціанта – необхідність сплати боргу; 

2. для фідуціарія –  зобов’язання передачі майна колишньому 

власнику після настання конкретної події, сплати останнім боргу чи 
досягнення певної мети.  

Поява фідуціарних договорів зумовлена заключенням договору 

fiducia, яке проходило у формі манципації (mancipatio) або іn iure cessio. 
Ці два процеси є нетотожними, а отже, для розуміння їх спільних та 

відмінних рис слід дати чіткі визначення кожному із понять.  

Mancipatio – це акт фіксації переходу права власності на річ від 
однієї сторони іншій, при якій відчужувана річ в присутності п’яти 

свідків передавалася покупцю при оголошенні строго визначених 

словесних форм і проведені обряду з вагами з мідним зливком.  
Згідно визначення М. Бартошек, mancupatio – це ―формальное, 

абстрактное и производное приобретение квиритского права 
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собственности или аналогичной власти над опр. лицами или вещами. 
Первонач. m. была продажей за наличные (за медь), которая в 

исторический период превратилась в фиктивную продажу (imaginaria 

venditio): в присутствии 5 свидетелей (оч., их возглавлял antestatus), а 
также особого лица – весодержателя (libripens); приобретатель брал 

передаваемый предмет, произносил торжественную формулу ("Я 

утверждаю, что этот предмет мой по квиритскому праву, он куплен за 
эту медь, взвешенную на этих весах"), ударял куском необработанной 

меди (raudusculum) по весам и передавал медь отчуждателю. который 

принимал ее (gestuni per aes et libram)‖
1
. Манципація могла здійснюватися 

лише між громадянами та між громадянами та перегринами, які мали ius 

comercii, а предметом манципації являються вільні personae alieni iuris 

(особи, що не мають громадянських та політичних прав, перебувають у 
власності інших осіб, які є особисто вільними) і res mancipi (див. нижче). 

In jure cessio – це спосіб перенесення права власності, що 

представляв собою судовий процес (Gai, 2.24.96). Цей судовий процес був 
доступний тільки особам, які були допущені до участі в судовому 

процесі. Набувач вимагав річ, яку він купував, затверджуючи, що вона 

належить йому, відчужувач не захищався або признавав право позивача. 
Претор, перед яким здійснювалася ця процедура, in iure констатував 

право позивача і видавав акт, який підтверджував волю сторін. Таке 
визначення надає М. Бартошек: ―in iure cessio или судебная уступка это 

так званий формальный и абстрактный способ приобретения, передачи 

и утраты всех квиритских прав (т. обр., i. i. с. в отличие от – 
mancipatio распространялась и на res nес mancipi и на – tutela)‖

2
. М. 

Бартошек вказує, що відмінною рисою між mancupatio та in iure cessio є 

поширення останнього на res nec mancupi та tutela. Res nec mancupi 
являється, власне, сукупністю другорядних об’єктів манципації, які не 

являлися res mancipi (найбільш важливе майно, основні засови 

виробництва в ранньому рабовласницькому господарстві, земельні 
ділянки та будівлі, робочий скот, раби, селянські сервітути тощо).  Tutela 

– це опіка над певними особами з обмеженою дієздатністю через, що 

вони не здатні самостійно вести власні справи (sui iuris). До цієї категорії 
відносили неповнолітніх, жінок, осіб з психічними захворюваннями. In 

iure cessio було забуте під кінець класичного періоду (сер. III ст. до н. е. – 

кінець III ст. н. е.).  

                         
1 Бартошек М. Римское право: Понятия, термины, определения. – Переклад з чешськ., М., 1989. – с. 211 
2 Бартошек М. Римское право: Понятия, термины, определения. – Переклад з чешськ., М., 1989, – с. 161 
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Разом із mancipatio та in jure cessio винакає доволі дискусійне 
питання у юридичній літературі. За визначенням Р. А. Майданика, це 

дискусійне питання пов’язане, перш за все, із погодженням реального 

ефекту манципації або in jure cessio
1
. Іншими словами, предметом 

дискусії становить визначення права, що передавалося фідуціарію на 

майно від фідуціанта. Більшість вчених схиляються до думки, що 

відчужувач передавав у повному обсязі право власності на річ. 
Представниками цієї позиції є Р. Зом, Г. Дернбург, О. А. Підопригора та 

С.А Муромцев. Рудольф Зом з цього приводу зазначав: ―Здесь кредитор 

имел очень выгодное положение. Он владел собственностью на вещь и 
мог делать с ней, по формальному праву, что хотел, следовательно, мог 

даже продать ее, напр., c целью свого удовлетворения, если бы должник 

не заплатил. Но положение должника было дурно. Если бы даже он 
исправно выплатил свой долг, то всетаки он не был уверен, что получит 

назад свою вещь, отданную им в обеспечение. Кредитор мог, между 

прочим, ее отчудить, подарить, продать, променять‖
2
. У разі, якщо 

кредитор продавав річ третій особі, то фідуціант навіть після сплати 

боргу не міг подати позов проти третьої особи, тому що останній придбав 

її законним шляхом.  
Представниками позиції, яка базується на тому, що власниками 

речі впродовж здійснення фідуціарних відносин були обидві сторони є Д. 
В. Дождєв та В. В. Єфімов. Так Д. В. Дождєв робить висновок, що: 

«следует видимо признать, что реальная позиция фидуциария, когда 

фидуциант удерживает некоторые права на вещь обумовлена тесной 
личной связью с признанным собственником вещи и основана на ней, 

являлась по сути некоей доверительной собственностью»
3
. «Если же 

владение каким-то образом возвращалось к прежнему собственнику 
вещи, тот автоматически начинал приобретать вещь обратно по 

давности. Годичный срок давности – даже для недвижимостей – можно 

вслед за голландским романистом Ф. Вуббе, истолковать как выражение 
того что предметом приобретения является не сама вещь, а res 

incorporalis, то есть некая правовая позиция добавление которой к праву 

фидуцианта на вещь, создавало на его стороне исключительную 
собственность»

4
.  

                         
1 Майданник Р. А. Довірчі угоди в праві Стародавнього Риму: Поняття, види, правова природа, 2000, – с. 6.  
2 Зом Р. Институции Римскаго права, - Перевод В. М. Нечаева, 1888, – с.411 
3 Дождєв Д. В. Римское частное право, 2-е издание.,  М. 1999, – с. 563  
4 Дождєв Д. В. Римское частное право 2-е издание.,  М. 1999, – с. 415 
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Особливістю фідуціарних договорів було те, що права суб’єктів не 
забезпечувалися ні персональними позовами (action in personam), ні 

позовами щодо власності (action in rem). Через це більшість романістів 

схиляються до думки, що регулювання таких відносин відносилося 
більше не до правової сфери, а до моральної. Вони базувалися на 

особливій довірі між учасниками договору, регулювання якого носило 

лише морально-зобов’язуючий характер. Таким чином, фідуціант 
перебував у значно гіршому становищі, ніж фідуціарій, адже він, 

фактично, передавав своє майно у приватну власність іншій особі, яка 

ставала повноправним власником без будь-яких правових обмежень. 
Єдиним зобов’язанням була обіцянка дана фідуціанту. 

Проте Дождєв Д. В. стверджує, що захист прав учасників 

фідуціарних відносин здійснювався у всіх випадках однаковим позовом – 
це actio fiduciae. Слід зазначити, що actio fiduciae використовувалося для 

двох різновидів фідуціарних договорів (ficucia cum amico та fiducia cum 

creditore) однаково через тотожність їх форми. Дождєв Д. В. зазначає, що 
«этот иск один из древнейших исков bona fidei, был универсальным по 

содержанию: comdemnatio в обьеме «quidquid ob eam rem dare facere 

oportet» обусловливалась соблюдением правил поведения принятих для 
каждой гипотезы»

1
. Як і будь-яка інша юридично значуща операція, actio 

fiduciae супроводжувалася виконанням встановлених ритуалів та формул. 
Фразою, яка становила смислове ядро формули позову фідуції була 

наступною: ―ut inter bonos bene agier et sine fraudatione‖, що 

перекладається: ― так слід поводитися по-доброму між добрими мужами‖.  
Фідуціарні відносини стали базисом для подальшого розвитку 

застави у формі пігнус та іпотеки. Так вже при роботі над Дигестами (з 15 

грудня 530 року по 16 грудня 533 року) були внесенні численні 
інтерполяції для забезпечення подібності текстів діючому праву. Таким 

чином, вони заміняли одні терміни на інші: ―mantipatio‖ на ―tradition‖, 

―fiducia‖ на ―pignus‖, ―actio de auctoritate‖ на ―actio de evictione‖, ―cretio‖ 
на ―aditio‖, ―sponsor‖ на ―fideiussor‖. Ми можемо побачити, що через 

надмірні права кредитора або фідуціарія відбувалися пошуки нових форм 

здійснення тотожних fiducia функцій, але із зрівнянням прав та обов’язків 
обох сторін.  

Вивчення фідуціарних відносин у Стародавньому Римі стало 

досить актуальним через оформлення подібних правовідносин у 

                         
1 Дождєв Д. В. Римское часткое право, – М., 1999, – с. 342.  
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цивільному законодавстві України. К. М. Рогожа
1
 стверджує, що: «в 

цивільному праві України активно запроваджується договір довірчого 

управління майном, довірча власність, довірче управління в цілому. 

Інститут довірчого управління майном є новим для нас і потребує 
наукового дослідження для подальшого практичного використання. 

Тому, перш за все, необхідно дослідити історичні передумови виникнення 

довірчих відносин». У сучасному законодавстві за довірчими відносинами 
закріплений особливий статус. У ч. 2 ст. 316 ЦК України оформлено: 

«Особливим видом права власності є право довірчої власності, яке 

виникає внаслідок закону або договору управління майном». Довірча 
власність відповідає усім вимогам які визначають право власності у 

Загальних положеннях про право власності ЦК України.  

Активним дослідником питання розвитку довірчих відносин є Р. 
Майданик. У своїй роботі: ―Довірча власність і фідуція: місце і 

перспективи в системі права України‖, він досліджує інститут довірчої 

власності, місце фідуції в системі українського права. Довірчі відносини у 
системі українського права виражаються  у регулюванні переважно 

іпотечних відносин та довірчої власності.  

Відповідно до Закону України ―Про іпотеку‖ іпотекою визнається: 
«вид  забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном,  що 

залишається у володінні і  користуванні  іпотекодавця, згідно  з  яким  
іпотекодержатель  має  право  в  разі невиконання боржником 

забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх  вимог  

за  рахунок  предмета іпотеки переважно перед іншими  кредиторами 
цього боржника у порядку, встановленому цим Законом».  

Відповідно до ч. 2 ст. 1029 ЦК України: «Договір управління 

майном може засвідчувати виникнення в управителя права довірчої 
власності на отримане в управління майно. Законом чи договором 

управління майном можуть бути передбачені обмеження права довірчої 

власності управителя».  
  Підставами виникнення довірчої власності є: 

1. пряма вказівка закону 

2. договір управління майном (основні вимоги до договору 
управління майном зазначені у ст. 1031, 1035, 1036 ЦК України).  

Отже, визначаючи правову природу довірчих відносин у римському 

праві, необхідно зазначити особливості цих відносин. Fiducia – це 

                         
1 Рогожа К. М. Фідуція в цивільних правовідносинах римського права і дореволюційної Росії, Університетські 

наукові записки, 2005, с. 148 -151  
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унікальне явище в римському праві, тому що ці відносини стали основою 
формування більш розвинених форм інституту застави, позики, 

дарування тощо. Специфічність цих відносин полягає у тому, що вони 

функціонували у суспільстві, фактично, без реального правового 
регулювання, базуючись виключно на довірі між учасниками фідуціарних 

відносин. Такий вид майнових відносин, який заснований на довірі, 

вказує на високий моральний рівень суспільства.  
Договір фідуції по суті є договором передачі майна фідуціанта до 

фідуціарія за отримання позики з наданням обіцянки фідуціарієм про 

манципацію майна у зворотньому порядку у разі повернення фідуціантом 
боргу. Через давність цих відносин, які склалися у докласичний період, 

виникають суперечності щодо деталей процесу реалізації фідуції, проте 

більшість вчених погоджуються, що фідуція була особливою гарантією 
кредитора для забезпечення повернення наданої позики чи формою 

використання набутого фідуціарієм майна для досягнення конкретної 

мети.  
Порівняно із інститутом довірчих відносин (trust law) англійської 

чи американської системи права, відповідний інститут в українській 

системі права є не настільки розвинутим, через що виникає необхідність 
вивчення зарубіжного правового досвіду та його використання із 

зазначенням місцевих ознак на території України.  
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Євгеній Яцишін 

ЗАПОВІДАЛЬНІ ВІДКАЗИ В УКРАЇНІ ТА РИМІ 

Постановка проблеми. Незважаючи на те, що Рим як політична та 

соціально-економічна реальність похований під тисячолітнім пилом 
історії, римське право  було і залишається живим. Поряд з античною 

філософією та іудейсько-християнською морально-етичною платформою 

воно являє собою наріжний камінь сучасної европейської соціокультури, 
детермінує шляхи його розвитку. Римське право є концептуальним 

базисом формування та вдосконалення романо-германської правової сім'ї, 

до якої належить і українська правова система. Хоч положення римського 
права неодноразово рецепувалися правовими системами континентальної 

Європи, воно все одно залишається невичерпним джерелом правових 

ідей, принципів, засад та концептів. Як показує історичний досвід, до 
римського права зверталися у час значних соціальних, економічних чи 

політичних перетворень. Саме зараз Україна, знаходиться на межі 

ринково-економічних трансформацій, що певною мірою зумовило 
виникнення інтересу до римського права. Наочним прикладом слугує 

прийняття Цивільного Кодексу України у 2003 році, положення якого 

значною мірою засновані на римському приватному праві. Однак на жаль, 
очевидно, через суб'єктивний характер нормотворчого процесу, не всі 

вдалі постулати римського права об'єктивувалися у нормах сучасного 
цивільного права. Це стосується спадкового права як інституту права 

цивільного та субінституту заповідального відказу у межах спадкового 

права. Враховуючи факт наявності недоліків у механізмі правового 
регулювання спадкових відносин, вважаємо за доцільно поставити мету 

дослідити генезис субінституту заповідального відказу у Стародавньому 

Римі, виявити його особливості, проаналізувати рецепцію положень цього 
субінституту сучасним українським цивільним законодавством та 

запронувати варіанти усунення недоліків шляхом використання положень 

римського спадкового права. Важливість усунення цих вад, власне, і 
зумовлює актуальність досліджуваної теми, адже спадкове право та його 

субінститути безпосередньо стосуються кожної людини, її усвідомлення 

та упевненості у тому, що все надбане нею та належне їй за життя після 
смерті перейде згідно її волі та бажання.  

Ступінь дослідженості. Питання спадкового права у Римі 

досліджувало багато науковців, як вітчизняних, так і зарубіжних. Так, 
серед сучасних українських науковців цим питанням займалися О.А. 

Підопригора, Є.О. Харитонов, В.С. Макарчук. Серед іноземних можна 
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виділити Ч. Санфіліппо, Г. Гарсія, Дж. Франочозі, М. Бартошека, К. 
Чіларжа., І. Новицького, А. Зайкова,  та інших. Окремою когортою 

виступають дослідники Пандектів: Ю. Барон, К. Вангеров, Р. Зом, А фон 

Брінц, Б. Віндшайд та інші. Спеціально ж питаннями сприйняття 
спадковим правом України положень римського права займався 

Васильченко В.В., який у 1997 році захистив дисертацію «Рецепція 

римського спадкового права в сучасному спадковому праві України» на 
здобуття ступеня кандидата юридичнх наук. Також питання рецепції саме 

субінституту заповідального відказу досліджував Гончаренко В.О. 

Примітка. Для економії місця в статті не будуть оформлюватися 
посилання на першоджерела кожного разу. Тому варто обумовити, що у 

випадку вказівки на Інституції Гая мається на увазі їх текст, 

представлений у виданні «Памятники римского права: Законы ХІІ таблиц. 
Институции Гая. Дигесты Юстиниана». - М.:3ерцало,1997; у випадку 

вказівки на місце в Дігестах мається на увазі їх текст, представлений у 

виданні «Дигесты Юстиниана» / Пер. с лат.; Відпов. ред. Л. Л. Кофанов.— 
М.: Статут, 2004.— Т.V, полутом 1 (книги XXVIII—XXXII), полутом 2 

(книги XXXIII — XXXVI). 

Виклад основного матеріалу статті. Невід'ємною частиною 
інституту спадкового права як в Римі, так і в Україні був субінститут 

заповідального відказу. Сутність заповідального відказу полягає в 
наступному. Заповідач (спадкодавець) на випадок своєї смерті 

розпоряджається про надання вигоди не шляхом назначення спадкоємця в 

заповіті, а шляхом відказу. Відказ — це і є вигода, котру отримує третя 
особа — відказоодержувач. Ця третя особа, відказоодержувач, є 

сингулярним наступником, тобто отримує лише певні права чи вигоди, 

без отримання зобов'язань. Це відрізняє його від суб'єкта універсального 
наступництва, тобто власне спадкоємця, котрий отримував спадщину у 

повному обсязі, як активи (права на щось, певні вигоди тощо), так і 

пасиви (тобто зобов'язання, наприклад борги перед кредиторами, що їх 
мав заповідач). В Римі заповідальний відказ був відомий у двох формах — 

легатах та фідеїкомісах, кожен з яких мав певні унікальні особливості. 

Розглянемо характерні риси та особливості легату як форми 
заповідального відказу. 

Перша згадка про легати містилася ще в законах ХІІ таблиць, тобто 

за часів панування jus civile. В таблиці 5, котра присвячена спадщині та 
опікунству, зазначено: «Як хто розпорядиться на випадок своєї смерті 

стосовно домашнього майна чи опіки, то хай воно так і буде 
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непорушним»
1
. За визначенням юриста Флорентина, «легат — це 

зменшення спадщини, шляхом котрого заповідач бажає звернути на 

користь третьої особи щось із того, що в сукупності буде належати 

спадкоємцю» (D.,30.116). Інше визначення дає Модестин: «Заповідальний 
відказ (легат) — це дарування, залишене за заповітом» (D.,31.32). У 

контексті правовідносин, що виникають з юридичного факту призначення 

легату, можна виділіти три суб'єкти: спадкодавець, тобто особа, котра 
розпоряджається щодо надання своїх активів третій особі. Спадкодавець 

повинен був мати testamentifactio activita, тобто право заповідати 

спадщину. Наступним суб'єктом був обтяжений спадкоємець (a quo 
leagatum est) — особа, котра отримувала спадщину та мала передати певні 

активи третій особі. І останнім суб'єктом був легатарій, себто особа, якій 

обтяжений спадкоємець мав передати активи; відказоотримувач. Об'єктом 
легата могло бути право на річ, право на вибір речі зі спадщини, інше 

речове право, зобов'язання, прощення боргу, доля у спадщині, виділення 

аліментів, сервітут. Важливою рисою легата була наказова форма 
розпорядження заповідача, яка різнилася для кожного виду легатів, котрі 

будуть розглянуті нижче. Відомо чотири типи легатів, які різняться за 

своєю формою та наслідками, що з них випливають. Цей поділ наводить 
Гай у Інституціях (Гай.,2.192). Першим типом є legatum per vindicationem, 

тобто відказ шляхом витребування речі. Він характеризувався формами 
наказу do, lego (в пер. - «даю», «відказую»). Особливістю цього легату 

було те, що легатарій отримував право власності на об'єкт легату, а тому 

отримував право віндикаційного позову rei vindicatio, звідки і пішла назва 
цього легату. Другим типом є legatum per damantionem — відказ шляхом 

зобов'язування. Потребував форми damnas esto dare (в пер. - «зобов'язаний 

дати»). В результаті цього відказу між легатарієм та спадкоємцем 
виникали відносини, згідно яких перший був кредитором, а другий — 

боржником. На відміну від першого типу, легатарій отримував право на 

особистий позов, actio in personam, у формі actio ex testamento. Третім 
видом легату, за Гаєм, був legatum sinendi modo — відказ шляхом дозволу, 

який вимагав форми damnas sinere esto («зобов'язаний буде дозволити»). 

Спадкоємець зобов'язаний був не перешкоджати та дозволяти легатаріям 
забрати певну річ із обсягу спадщини. Цікава ситуація виникала, як 

зазначає Дождєв Д. В., в тому випадку, коли легатарій був не один, а, 

згідно заповіту, кілька. В цьому випдаку один з легатарїїв міг вільно 

                         
1  Памятники римского права: Законы ХІІ таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. - М.:3ерцало,1997. – 

C. 8. 
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забрати річ, а іншим у цьому випадку нічого не діставалося. І поставало 
питання, чи зобов'язаний спадкоємець лише не перешкоджати вільному 

захопленню речі легатарієм, чи зобов'язаний забезпечити вільний рівний 

доступ для всіх легатаріїв, тим самим обмежуюючи одночасно кожного з 
них.

1 
Більш доцільним є варіант, коли спадкоємець зобов'язаний був 

просто дозволити легатаріям забрати річ, а хто вже з них зробить це 

першим — зовсім інше питання. Це випливає з форми цього легату, яка, 
як зазначалося вище, має форму damnas sinere esto. (Гай, 2.209). Легатарій 

за цим відказом мав право на action ex testamento, що дозволяє цей легат 

віднести до особливого підвиду legatum per damnationem, якщо 
використовувати критерій виду позову. Четвертим і останнім видом легату 

був legatum per praeceptionem («шляхом надання переваги»); цей легат мав 

речовий характер, подібний до легату шляхом витребування речі. У 
випадку заповідання такого відказу спадкодавець надавав частину своєї 

спадщини одному зі спадкоємців до початку поділу спадщини між 

спадкоємцями. Однак тут був один нюанс, як зазначає Ч. Санфіліппо: 
спадкоємець, на користь якого було щось відказано, мав претенезії до 

самого себе
2
. Щоб обійти дану нісенітницю, яка по суті полягала в 

суміщенні ролі спадкоємця та легатарія, було створено поняття прелегату, 
відповідно до якого доля у спадщині прелегатарія, тобто спадкоємця, на 

користь якого був відказаний легат, визнавалася необтяженною, тоді як 
долі інших спадкоємців такими визнавалися. Дискусійним є питання 

щодо можливості такого легату на користь інших осіб, окрім спадкоємців, 

адже тоді цей тип легату нічим не відрізнявся від legatum per 
vindicationem. Гай пише, що думки різних юристів щодо цього 

розбігалися. На мою думку, відказування майна шляхом надання переваги 

саме одному із спадкоємців, а не третій особі, робить цей легат 
унікальним та дозволяє нам виділяти його з-поміж інших. Як було 

зазначено вище, legatum per vindicationem був близький за суттю до 

legatum sinendi modo, а leagatum per damnationem відповідно наближався 
до legatum per praeceptionem. Зникнення межі між цими видами легатів 

було юридично оформлене у вигляді сенатусконсульті Нерона, згідно 

якого legatum per vindicationem у випадку його неправильного 
оформлення, наприклад, відказування майна, яке не було у власності 

спадкодавця ex jure Quiritium, прирівнювався до legatum per damnationem. 

                         
1 Дождев Д. В. Римское частное право. Учебник для вузов. / Д. В. Дождев. – Москва: Издательская группа 

ИНФРА • М—НОРМА, 1996. – с. 599 
2    Санфилиппо Ч. Курс римского частного права, (пер. с итал)/Чезаре Санфилиппо. – Москва: БЕК, 2002. – с. 

327  
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Очевидно, що це відповідало загальним тенденціям розвитку римського 
права тодішнього періоду, котре, у зв'язку з збільшенням обсягу 

цивільного обороту, все сильніше віддалювалося від jus civile, для якого 

характерним був жорсткий формалізм, консерватизм та закостенілість, які 
цей цивільний оборот стримували.  

Розглянувши основні види legatum та зазначавши їх унікальні 

особливості, необхідно розглянути загальні властивості, зокрема, набуття 
відказу, умови нікчемності відказу, обмеження відказу, зобов'язання з 

відказу, оскільки на мою думку, певні нюанси із зазначених властивостей 

мають перспективи втілення та практичне значення і на сьогоднішній 
день, хоча в цивільному  законодавстві не зафіксовані. Так, щодо набуття 

легату, у Дігестах (Д.,32.2) визначено два момента:  dies cedens та  dies 

veniens. Dies cedens («минаючий день») означає, що легатарій отримує 
очікування на відказ, тобто легат закріплюється за ним або (у випадку 

його смерті) за його спадкоємцями; він настає зі смертю заповідача. Dies 

veniens («день наступаючий»), в свою чергу, означав, що легатарій 
отримував уже не очікування, а власне саме право, речове чи інше, та 

відповідний позов — in personam чи in rem. Dies veniens наставав у 

момент прийняття спадщини спадкоємцем. Легатарію не обов'язково було 
приймати відказ, аби підтвердити своє право на відказ. Прийняття відказу 

означало лише неможливість подальшої відмови від легату, у випадку ж 
якщо легатарій не заявляв про прийняття відказу, від міг відректися від 

нього в будь-який момент. Якщо відказів кілька, то легатарій вправі один 

прийняти, інший — ні, але коли легат один, то він не може прийняти або 
відмовитись від його частини (Д.,31.4,6). Лише його спадкоємці можуть 

поділити легат у відповідності до своїх часток у спадщині. Також 

зазначаються наслідки щодо неприйняття легатарієм відказу. В такому 
випадку, якщо в заповіті зазначені субститути, наприклад «Люцій або 

Юлій», наступає новий відказ на користь того з них, хто не відмовивися. 

Якщо ж зазначені колегатарії, наприклад «Люцій, Юлій та Гай», то у 
випадку відмови Люція відбувається прирощення відказу пропорційно 

Юлієм та Гаєм. Якщо ні субститутів, ні колегатаріїв не вказано, то відказ 

залишається за спадкоємцем. Очевидним є також той факт, що між 
спадкоємцем та легатарієм  виникають певні правовідносини з приводу 

заповідання відказу. Зокрема, можна виділити зобов'язання обтяженого 

спадкоємця перед легатарієм та легатарія перед спадкоємцем
1
 

                         
1 Vangerow K. Lehrbuch der Pandekten [Електронний ресурс] / Karl Adolph von Vangerow. – 1876. – Режим 

доступу до ресурсу: https://archive.org/stream/lehrbuchderpand07vanggoog#page/n480/mode/2up 
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Спадкоємець повинен забезпечити виконання відказу; у випадку, коли 
предмет відказу належить третій особі, він має його викупити та передати 

легатарію; якщо ж викупити неможливо, спадкоємець повинен віддати 

легатарію вартість речі — т. зв. аestimatio. Якщо ж спадкоємець не 
виконував відказ, то легатарій, як вже зазначалося, отримував право actio 

legis, тобто на позов. У випадку, коли спадкоємець і на цей раз не реагував 

на протязі шести місяців, то легатарій може вимагати право введення його 
у володіння всім майном спадкоємця та користування плодами цього 

майна, що римській юридичній термінології отримало назву missio 

Antoniniana
1
 (Д., 36.4.16). Однак мав обов'язки і легатарій щодо 

спадкоємця. Так, він не мав права присвоювати собі речі з відказу до того, 

як спадкоємець заволодіє ними; інакше він позбавлявся права на легат, як 

позбавлялися його також універсальні та сінгулярні наступники легатарія. 
Легатарій не мав права збагачуватися за рахунок спадкоємця: якщо 

предметом відказу був сервітут, то легатарій повинен був не зволікати з 

прийняттям сервітуту. Також легатарій мав виплатити спадкоємцю кошти, 
еквівалентні тим, які спадкоємець витратив на утримання майна до 

передання права на них легатарію (наприклад, коли йшлося про 

утримання будівлі або відбудови її у випадку пожежі)(Д.,30.58). Коли ж 
легатарій отримував речове право на відказ, тобто у випадку legatum per 

vindicationem, він ставав власником речі лише у випадку прийняття 
відказу; до того моменту він вважався тимчасовим власником

2
. Легат міг 

визнаватися нікчемним, тобто таким, що не є дійсним, відповідно до чого 

легатарій втрачав право на отримання відказу. Зокрема, такими умовами 
були: нікчемність самого заповіту або лише тільки його найголовнішої 

частини — hereditas institutio, себто тієї, де власне встановлювався 

спадкоємець і яка визначала дійсність чи недійсність всього заповіту 
цілком. Однак в посткласичну епоху, коли подібний формалізм відмер, 

легат був дійсним навіть у випадку недійсності спадкоємця, а тому 

легатом обтяжувався спадкоємець по закону чи преторський спадкоємець  
bonorum posessor.  Також легат визнавався недійсним у зв'зяку з 

причинами, котрі не стосувалися hereditas instituio, наприклад у випадку 

неправоздатності суб'єкта чи непридатності об'єкта. Також нікчемності 
стосується regula Catona, правило Катона, яке говорить, що обов'язальна 

сила заповіту розцінюється так, якщо б заповідач помер одразу після 

                         
1 Бартошек М. Римское право: (понятия, термины, определения): пер. с чешск. / Милош Бартошек. – Москва: 

Юридическая литература, 1989. – с. 217 
2 Барон Ю. Система римского гражданского права: В 6 кн./ предисловие кандидата юридических наук В.В. 

Байбака / Юлиус Барон. – Санкт-Петербург: Издательство Р.Асланова "Юридический центр Пресс, 2005. – 1102 с. 
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складення заповіту. У контексті легатів це правило встановлює, що легат, 
який є нікчемним в момент складення заповіту, залишався недійсним, 

навіть якщо причина нікчемності була усунута до смерті заповідача. 

Особливо важливим нюансом, що стосується легатів, була можливість та 
навіть необхідність їхнього обмеження. В певний момент, а саме 

приблизно в середині другого століття до н.е. Заповідальні відкази набули 

надзвичайно широкого поширення, оскільки спадкодавці, очевидно, 
бажали залишити частину спадщини своїм незаконнорожденим дітям, 

друзям, вчителям та ін. Це призвело до того, що спадкодавці майже все 

майно відказували легатаріям, залишаючи спадкоємцям inane nomes 
heredis — пусте ім'я спадкоємця. Він тут або приймав спадщину, 

залишаючи за собою винятково пасиви, а все інше роздаючи легатаріям 

або ж відмовлявся від спадщини взагалі, що нівелювало цінність та 
значення легату як такого, адже легатарії нічого не отримували, а все 

майно переходило до спадкоємців по закону, що не завжди відповідало 

волі спадкодавця. Також римський історик та консул Діон Кассій зазначає, 
що відмова спадкоємців від спадщини також була зумовлена введенням 

податків на її отримання
1
. Так виникає об'єктивна причина, яка зумовлює 

усвідомлення необхідності свідомого обмеження легатів з метою 
забезпечення інтересів всіх учасників правовідносин, що виникають з 

приводу заповідальних відказів. Гай у Інституціях (Гай., 2.224) пише про 
кілька спроб обмежити легати. Першим кроком був закон Фурія про 

заповіти, згідно якого не можна було заповідати відкази на суму більш ніж 

1000 асів одній особі. Однак спадкодавець міг, наприклад маючи 5000 
асів, заповісти 5 окремим особам, тим самим заливши спадкоємця ні з 

чим. Тому цей закон з точки зору дієвості цей закон був неефеткивним. 

Тому примається закон Воконія, згідно якого жоден легатарій не міг 
отримати більше, аніж спадкоємець. Однак і в цьому випадку 

спадкодавець міг розподілити майно між великою кількістю легатарїїв, 

частка кожного з яких була дрібною, але не перевищувала частку 
спадкоємця. Нарешті, геній римської правничої думки об'єктивізувався у 

законі Фальцідія від 1 ст. н.е, яким встановлювалось, що спадкоємець 

завше має право на четверту частину спадщини.  Встановлювалася досить 
складна процедура вирахування quarta Falcidia, котра детально описана у 

працях Вангерова, Бліца та ін. Важливим моментом було те, що 

спадкоємець, котрий мав обов'язкову частку у спадщині, не міг вимагати 

                         
1 Кассий Д. Римская история. Книга XLVIII [Електронний ресурс] / Дион Кассий – Режим доступу до ресурсу: 

http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1340546952#027. 
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цієї чверті. Отже, як видно з наведених даних, легати за своєю суттю були 
породженням епохи jus civile, характеризувалися відчутним формалізмом 

та певною консервативністю. Однак з плином часу та початком панування 

jus gentium та jus praetorium, ці риси поступово усуваються.  
При розгляді субінституту заповідального відказу ми повинні взяти 

до уваги ще один його елемент, котрий нерозривно пов'язаний з легатом 

— фідеїкоміс. Доцільно прослідкувати розвиток фідеїкомісів та його 
співвідношення з легатами у класичну та посткласичну епоху.  

Першопочатково фідеїкоміс ( дослівний пер. з латин. - «довірене 

чесності іншого»), як зазначає М. Бартошек
1
, являв собою усне чи 

письмове прохання спадкодавця до спадкоємця — фідуціарія, виконати чи 

віддати щось на користь третьої особи — фідеїкомісарія. Це прохання 

мало чисто добросовісний характер, тобто спиралось на моральність та 
порядність спадкоємця. Однак з часом, за правління імператора Август 

(27 р. до н. е. - 14 р. н. е.), було встановлено, що  фідеїкомісарій мав право 

захищати своє право на фідеїкоміс extra ordinem, в надзвичайному 
порядку. А з часів імператора Клавдія (41 — 54 рр. н. е.) було навіть 

створено спеціальну посаду — магістрат фідеїкомісарного претора, 

котрий вирішував справи, пов'язані з відказом фідеїкомісів. Саме зараз не 
буде зайвим зазначити, які відмінності були в класичну епоху між легатам 

та фідеїкомісами, адже згодом ми побачимо, як ці дві форми 
заповідального відказу зливаються, поєднуючи свої найліпші риси. Як 

пише К. А. Мітюков, викладач Київського університету Святого 

Володимира, між легатами та фідеїкомісами існувало 7 відмінностей
2
. По-

перше, легати потребували особливої вербальної форми, що мала 

наказовий характер (do, lego), тоді як фідеїкоміси могли бути дійсними і 

за звичайного жеста, наприклад, кивка голови (nutus). Постановами 
імператорів Костянтина (339 р.) та Феодосія (439 р.) було встановлено, що 

і легати не потребують якоїсь особливої словесної форми. Для легатів 

необхідною умовою дійсності була фіксація їх в заповіті; фідеїкоміси 
могли бути зазначені у додатках до заповітів — кодіцилах. За імператора 

Юстиніана легати також могли бути записані в кодіцилах. Легати могли 

вказуватись тільки щодо спадкоємців за заповітом, фідеїкоміси — на будь-
яких інших осіб, включаючи спадкоємців ab intestato. Фідеїкоміси на 

відміну від легатів спочатку могли відказуватися на користь осіб, які не 

                         
1 Бартошек М. Римское право: (понятия, термины, определения): пер. с чешск. / Милош Бартошек. – Москва: 

Юридическая литература, 1989. – с. 132 
2 Римське право в Університеті Святого Володимира у 2 кн./за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. 

Короткий] – Київ: Либідь, 2010. – с. 74-75 – (Пам'ятки правничої думки Київського університету). 
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мають testamentifactio passiva, однак згодом ця умова була поширена і на 
них сентаусконсультом за імператора Адріана. Правила, що стосувалися 

capacitas легатаріїв, зокрема неможливості відказу на користь бездітних 

чи безшлюбних, були застосовані і до фідеїкомісів. Положення щодо 
фальцідієвої чверті також були поширені на фідеїкоміси, хоча початкови 

стосувалися legatum. Нарешті, Адріаном було впроваджено і право позову, 

якого фідеїкомісарій спочатку не мав, адже фідеїкоміс грунтувався на 
добросовісності фідуціарія. Тепер же отримувач фідеїкомісу мав право на 

позов у екстраординарному порядку, при чому як actio in rem, так і actio in 

personam. Як видно, початкові відмінності між легатами та фідеїкомісами 
поступово усувалися шляхом законотворчої діяльності імператорів та 

сенату. Ці дві форми відказу штучно синтезувалися з метою утворення 

такого відказу, котрий, поєднуючи в собі найкращі якості обох, найбильш 
повно та змістовно задовільняв потреби всіх сторін правовідносин, які 

виникали у наслідку вираження заповідачем своєї волі. Остаточно злиття 

цих двох форм було завершено за часів створення Corpus juris civillis, коли 
в Дігестах вустами Ульпіана мовилося: «per omnia exaequata sunt legata 

fideicommissis», що дослівно перекладається як « зі всіх сторін легати є 

фідеїкомісами»(Д., 30.1). 
Слід згадати також ще одну віху розвитку фідеїкомісу у Римі — так 

званий універсальний фідеїкоміс. Відказуючи його, спадкодавець просив 
передати свого спадкодавця всю спадщину третій особі. Першопочатково 

спадкоємець був відповадальний за борги спадкодавця і для того, щоб 

передати фідеїкомісарію всю спадщину, укладалася угода продажу 
спадщини — venditio hereditas — за фіктивну ціну. Фідеїкомісарій же був 

зобов'язаний дати стипуляцію, торжественну обіцянку, що він 

задовольнить всіх кредиторів. Ця процедура спрощувалася 
сенатусконсультом Требеліана від 56 р. н.е, коли було узаконено передачу 

спадщини простою заявою спадкоємця-фідуціарія. Однак був можливий 

випадок, коли спадкоємець міг відмовитися від спадщини, тим самим 
роблячи фідеїкоміс недійсним. Ця проблема була вирішена 

сенатусконсультом Пегаса, коли на фідеїкоміс була перенесене правило 

про Фальцідієву чверть, тобто обов'язку частку спадкоємця. Якщо ж 
спадкоємець все одно відмовлявся від прийому спадщини, то він міг бути 

змушений до цього extra ordinem, втрачаючи при цьому право на чверть. 

Ці два сенатусконсульта були об'єднані Юстиніаном, тим самим 
завершивши процес становлення універсального фідеїкомісу. 

Дискусійним є питання про те, чи є універсальний фідеїкоміс видом 
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сингулярного наступництва, адже по суті фідеїкомісарій, отримуючи всю 
спадщину, ставав універсальним наступником. А спадкоємець тут 

виконував лише формальну роль посередника. Тому слід віднести 

універсальний фідеїкоміс до особливого виду універсального 
наступництва поряд з ab intestatio та hereditatis institutio. 

На цьому можна завершити розгляд історичної генези 

заповідального відказу у Древньому Римі. Підводячи проміжні підсумки, 
можна говорити про надзвичайно високий рівень розробленості 

субінституту заповідального відказу як у принципі і інших інститутів та 

субінститутів приватного права.  
Сучасне цивільне законодавство, яке регламентує відносини, що 

виникають з приводу переходу прав та обов'язків померлого до інших 

осіб, безперечно, зазнало впливу римського приватного права. 
Аналізуючи положення ЦК України можна побачити, що заповідальному 

відказу присвячені статті 1237-1239, а також стаття 1271. У статті 1237 

ЦК вказано, що заповідач має право на заповідальний відказ. На мою 
думку, з положень цієї норми не зовсім зрозуміло, що власне являє собою 

заповідальний відказ. Звичайні люди можуть зрозуміти його хибно, 

наприклад, як відмова від заповіту. Певна річ, що пояснення змісту права 
на заповідальний відказ міститься у науково-практичних коментарях чи 

іншій спеціальній літературі, яка, однак, не завжди доступна для простих 
людей.  

У римському праві ж поняття заповідального відказу чітко та 

конректно визначене юристами, зокрема, як зазначалося вище, 
Модестином та Флорентином, при чому ці дефініції взаємодоповнювали 

одне одного. Думки сучасних науковців щодо поняття заповідального 

відказу суттєво розходяться.  
Так Заіка Ю. О, сучасний дослідник спадкового права, визначає

1
: 

заповідальний відказ це - односторонній правочин, оскільки вчинення 

його не вимагає погодження не тільки із відказоодержувачем, а й з 
спадкоємцем, котрий лише виконує його. Це положення є спірним, 

оскільки заповідач може відказати майно легатарію, однак реалізується 

відказ лише за умови прийняття спадщини спадкоємцем, а після того — 
прийняття відказу відказоодержувачем. У випадку, коли спадкоємець 

відмовляється від спадщини, а спадкоємців за заповітом немає, спадщина, 

згідно ст. 1277 ЦК, вважається відумерлою та переходить до 
територіальної громади. Зазначимо, що в цій нормі вказано обов'язок 

                         
1 Заіка Ю. О. Спадкове право в Україні: становлення і розвиток / Ю. О. Заіка. – Київ: КНТ, 2007. – 130 с. 
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територіальної громади погасати борги спадкодавця, однак щодо 
заповідального відказу та необхідності його здійснення — ні слова. На  

думку Фурси С. Я.
1
, у цьому випадку порушуються права заповідача, тому 

є сенс надати право йому право підпризначати спадкоємців на випадок 
невиконання у добровільному порядку встановленого у заповіті 

заповідального відказу. Іншим шляхом є поліпшення норми 1277 ЦК, де 

можна зазначити обов'язок територіальної громади передати частину 
спадщини легатарію відповідно до заповідального відказу.  

Також, з метою забезпечення дотримання прав спадкодавця, в 

даному контексті — його права на заповідальний відказ, не буде хибним 
запровадити норму, котра б усунула причину відмови спадкоємця від 

отримання спадщини, зумовила інтерес спадкодавця щодо отримання 

спадщини. Адже в законодавстві не існує обмежень щодо обсягу 
заповідального відказу: спадкодавець може зобов'язати спадкоємця 

передати всю спадщину відказоодержувачу, звичайно, після сплати боргів 

та за відсутності осіб, що мають право на обов'язкову частку у спадщині.  
Таким чином спадкоємець має фактичний статус особи, котра 

просто передає спадкові активи третій особі, а відтак не зацікавлена у 

прийнятті спадщини. Тож пропонується запровадити певний аналог 
фальцідієвої чверті, котра існувала у Римі і успішно виконувала свою 

функцію.  
Статтею 1238 у ч. 1 встановлено, що предметом заповідального 

відказу може бути передання відказоодержувачеві у власність або за 

іншим речовим правом майнового права або речі, що входить або не 
входить до складу спадщини. Тут явно простежуються зв'язки з римським 

legatum per damantionem, коли спадкодавець зобов'язував спадкоємця 

передати об'єкт легатарію, при чому він міг і не бути у складі спадщини. 
Однак у сучасному ЦК встановлено, що: по-перше, спадкоємець, згідно ч. 

3 ст. 1238, на якого заповідачем покладено заповідальний відказ, 

зобов'язаний виконати його лише у межах реальної вартості майна, яке 
перейшло до нього, з вирахуванням частки боргів спадкодавця, що 

припадають на це майно; по-друге, згідно ст. 1216, спадкуванням є 

перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла 
спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців); по-третє, згідно, ст. 1218, до 

складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали 

спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок 

                         
1 Фурса С. Я. Становлення і розвиток спадкування в Україні / С. Я. Фурса. // Юриспруденція: теорія і практика: 

науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – 2007. – ғ11. – С. 28–43. 
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його смерті. Відповідно, до спадкоємця переходить спадщина, тобто всі 
права та обов'язки, що належали спадкодавцю і не припинилися внаслідок 

його смерті. Спадкодавець зобов'язаний виконати заповідальний відказ 

лише у межах реальної вартості майна, котра обумовлюється та цілком 
залежить від спадщини. Маємо ситуацію, коли спадкодавець зобов'язує 

спадкоємця виконати відказ в обсязі, що виходить за межі реальної 

вартості майна, що перейшло до нього в результаті прийняття спадщини.  
Суперечливим також є положення ч. 2 ст. 1238, яке встановлює, що 

заповідач має право зобов'язати спадкоємця надати право користуватися 

нерухомим майном іншим особам. Воно, фактично, повторює положення 
статті 1246, згідно якої спадкодавець має право встановити сервітут щодо 

земельної ділянки, інших природних ресурсів, нерухомого майна для 

задоволення потреб інших осіб. З метою економії нормативного 
матеріалу, доцільно було б якось узгодити ці дві норми. Аналізуючи ч. 4 

ст. 1238, де зазначено, що відказоодержувач має право вимоги до 

спадкоємця з моменту відкриття спадщини, можна говорити про рецепцію 
понять dies cedens та dies veniens у змішаному вигляді. Цю змішаність, 

очевидно, можна пояснити тим, що в Римі відкриття спадщини не 

зумовлювало її безумовну належність спадкоємцеві; останній мав 
прийняти спадщину.  

В сучасному ж ЦК у ч. 5 ст. 1268 сказано, що незалежно від часу 
прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття 

спадщини. У ст. 1239 зазначено, що заповідальний відказ втрачає чинність 

у випадку, коли відказоодержувач помирає раніше моменту відкриття 
спадщини.  

Як справедливо зазнчає Гончаренко В.О.
1
, таких випадків більше. 

Зокрема, зі змісту ст. 1271 випливає, що відказоодержувач може 
відмовитись від прийняття відказу, внаслідок чого останній також втрачає 

чинність. Як ми вже зазначали, легат втрачає чинність у випадку настання 

відумерлості спадщини, тобто коли остання переходить до територіальної 
громади.  

Суперечливим є питання про чинність легату, об'єкт якого прийшов 

у стан непридатності у зв'язку з певними непереборними обставинами 
(наприклад, коли дім, в якому відповідно до заповідального відказу 

отримував право жити відказоодержувач, згорів в результаті стихійного 

лиха). В ст. 1271 ЦК встановлено, що якщо протягом шести місяців з часу 
                         

1 Гончаренко В. О. Заповідальний відказ (легат) у римському приватному праві та його рецепція у цивільному 

законодавстві України / В. О. Гончаренко. // Часопис цивілістики: науково-практичний журнал. – 2012. – ғ12. – С. 

71–74. 
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відкриття спадщини відказоодержувач не відмовився від заповідального 
відказу, вважається, що він його прийняв. Це положення було рецеповане 

з римського права. Суттєвим, однак, недоліком сучасного цивільного 

законодавства в порівнянні з римським приватним правом уявляється 
відсутність норми, котра б фіксувала обов'язки відказоодержувача. Так, з 

ст. 1271 ЦК випливає, що легатарій вважається таким, що прийняв відказ, 

якщо протягом шести місяців він не відмовився від нього. З цього логічно 
слідує, що на протязі шести місяців об'єкт заповідального відказу може 

перебувати в утриманні спадкоємця. Якщо об'єктом є майно, яке потребує 

догляду, спадкоємець витрачає на цей догляд власні кошти. Доцільно було 
б рецепувати з римського права норму, яка б зобов'язувала 

відказоодержувача виплатити спадкоємцю кошти, еквівалентні тим, які 

він витратив на утримання майна.  
Отже, розглянувши особливості розвитку субінституту 

заповідального відказу у Римі та дослідивши норми ЦК України, можна 

говорити про безсумнівне використання останнім положень римського 
права. Сучасний заповідальний відказ характеризується як особливостями 

легату, так і особливостями фідеїкомісу. Від легату він увібрав зокрема 

таку рису — можливість фіксації винятково у заповіті, оскільки іншої 
форми відказу законодавством не визначено; фідеїкомісу ж сучасний 

заповідальний відказ завдячує можливістю покладення зобов'язання 
виконання легату на спадкоємців за законом, що визначено ч. 2 ст. 1237.  

Разом з тим залишилися положення, які чомусь були проігноравані 

законодавцем. Найбільш суттєвою прогалиною є відсутність чіткого 
визначення заповідального відказу.  

Запропонуємо своє визначення: заповідальний відказ — це частина 

спадщини, а  саме її активи, котру заповідач зобов'язує спадкоємця 
передати іншій особі. Зазначення у заповіті заповідального відказу є 

юридичним фактом, котрий зумовлює виникнення у спадкоємця та 

відказоодержувача суб'єктивних та юридичних обов'язків: спадкоємець 
зобов'язаний передати активи відказоодержувачу відповідні активи, а 

останній має право вимоги до спадкокємця щодо виконання зобов'язань.  

Така дефініція найбільш повно, за моїм переконанням, відображає 
сутність заповідального відказу. Пропозиції щодо внесення інших змін 

заради поліпшення були викладені вище.  

Певна річ, що вивчення теми рецепції римського спадкового права 
ще не вичерпало свого потенціалу. Так, окреслюючи простір для 

подальших досліджень, треба відзначити відсутність наукових 
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напрацювань, присвячених даруванню на випадок смерті — mortis causa 
donatio.  

Ця тема безпосередньо пов'язана із заповідальним відказом, тому 

вартує дослідити її у контексті її відмінностей від легату та фідеїкомісу, 
співвідношення з ними та впливу на сучасне україньке спадкове право.  

Також цікавим та актуальним буде дослідити співвідношення 

римського фідеїкомісу та німецького фідеїкомісу, адже це різні, хоча 
певною мірою пов'язані, поняття. 
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Надія Синявська 

РОЗВИТОК ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ У СТАРОДАВНЬОМУ 

РИМІ 

Податкова система у кожній країні світу має свої особливості, 
пов’язані з історичним ходом подій, економічним, політичним, 

соціальним станом населення та, беззаперечно, від його ментальності. 

Саме тому податок, як явище, має багатовікову історію, і дещо 
видозмінившись прийшло до нас з давніх часів.  

На сьогодні, розгляд податкової системи неможливий окремо від 

держави, адже податки стали невід’ємною її частиною. Платник податків 
повинен сплачувати державі їх просто тому, що вона так наказала. 

Відомий американський політик та дипломат Чарльз Адамс з цього 

приводу написав: «схожість між збирачами податків і грабіжниками 
виникає з самого сенсу слова "податок", яке означає вилучення силою»

1
. 

Помилкою слід вважати ототожнення податку та боргу. Податки – це не 

борги, хоча ми часто вживаємо вираз «податкова заборгованість». У 
боргових спорах йдеться про повернення в повному обсязі взятої в борг 

суми. У податкових суперечках нічого подібного немає. Люди у всі часи 

інстинктивно називали збирачів податків грабіжниками, тому що вони 
діють шляхом погроз і принижень і ні за що не платять. Збирач податків - 

це бюрократичний Робін Гуд, віднімає багатства у всіх, що попалися 
йому на шляху, і, як Робін Гуд, збирач часто робить багато добра на 

відібрані гроші - адже без податків держава впала б. 

Сплата податків не є чимось феноменальним, адже податок існував 
завжди, але мав різну форму вияву. Тому податком можна назвати  

паливо, на якому рухається цивілізація. Офіційно ж законодавець 

визначає поняття «податок» в Україні як «обов'язковий, безумовний 
платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку»

2
. 

Та у стародавні часи це визначення мало дещо інший вигляд: «податок – 

це  основне джерело утворення  державних фінансів через вилучення у 
вигляді обов'язкових платежів частини суспільного продукту». Саме  це 

трансформоване визначення «податку» походить зі Стародавнього Риму. 

Трансгресію римської податкової системи можна розділити на 
п’ять етапів: 

I. Податки у найпростішій формі вияву: збори (ранній період 

розвитку Стародавнього Риму) 

                         
1 Charles W. Adams  'For Good and Evil: The Impact of Taxes on the Course of Civilization' 2012 
2  Податковий кодекс України, стаття 6 «Поняття податку та збору» 
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II. Реформа Сервія Туллія (578 - 535 р. до н.е.) - введення  податку 
на майно у воєнний час 

III. Розгалудження податкової системи: виникнення 

загальнодержавних і місцевих (комунальних) податків  (IV - III століттях 
до н.е.) 

IV. Податкова реформа за правління імператора Октовіана Августа 

(63р.до н.е. – 14 р.н.е.) 
V. Часкове реформування податкової системи за правління 

Веспасіана (9-79рр.. н.е) 

Серед вчених до сих пір йде дискусія стосовно першовитоків 
податків. Скоріше за все, що в до християнський період вони мали форму 

жертвоприношень. Така собі добровільна данина вищим силам. В ході 

історичного розвитку податок видозмінився до базових цінностей у формі 
прямого податку: земля, худоба, раби тощо.  

Першою організованою податковою системою слід вважати 

римську. Через це вона стала взірцем. Саме у Стародавньому Римі 
з’являються такі поняття, як «ценз», «акциз», «фіскал», «відкупник», які 

дійшли до нас з тих далеких часів. Поки Рим залишався містом - 

державою, її податкова система була не дуже складною.
1
  

У ранній період Римської держави тимчасово застосовувались 

примусові непрямі та прямі збори з громадян, які мали випадковий та 
недовговічний характер.  

У подальшому оподаткування населення змінює свій вияв: шостий 

з царів Стародавнього Риму  Сервій Туллій (578-533 pp. до н. е.) 
проводить державну реформу. За якої у воєнний час громадяни Риму 

обкладалися податками у відповідності зі своїм достатком, хоча в мирний 

час податків не було і їх введення і стягування обумовлювалося 
настанням воєнного часу. Це був так званий надзвичайний стан (tributum 

extraordinarium), який застосовувався для покриття непередбачуваних 

витрат, в тому числі на утримання палаців і армій, на зведення укріплень 
навколо міст, на будівництво храмів. Було введено постійний податок на 

утримання війська. Для визначення розміру податку раз на п'ять років 

громадяни Риму  подавали обраним чиновникам – цензорам клятвенну 
заяву (звіти) про свій майновий і сімейний стан. На підставі цих заяв, які 

стали прообразом сучасних податкових декларацій, і визначалася сума 

податку (ценз). 
Витрати з управління державою і містом були мінімальними, тому 

                         
1  Литвіцька Н.Ю. Історія виникнення податків Буковинська державна фінансова академія, липень 2012 

http://znaimo.com.ua/578_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD_%D0%B5
http://znaimo.com.ua/535_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD_%D0%B5
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що обрані магістрати свої належні функції виконували безоплатно. Крім 
того, обрані магістрати не тільки виконували обов'язки безоплатно, але 

ще й вносили на громадські потреби власні кошти, вважаючи це 

почесним. Головну статтю витрат становило зведення громадських 
будівель.  Ці витрати покривалися шляхом здачі в оренду громадських 

земель.
   

На той період податки являли собою безсистемні платежі, різного 
характеру: панщина, участь в походах, сплата продовольством, фуражем, 

спорядженням для армії і т.д.  За свідченням істориків, перський цар 

Дарій (IV століття до н.е.) брав податки навіть євнухами. Іншими 
словами, форми оподаткування визначалися суспільною потребою. Та все 

ж система оподаткування цього періоду досить віддалено нагадує нині 

існуючі податки в їхньому сучасному розумінні. Тому податки раннього 
періоду розвитку Стародавнього Риму  ліпше сприймати як  квазіподатки, 

які поряд з іншими джерелами від державних доходів: військовий 

видобуток, домени (доходи від державного майна), регалії (окремі галузі 
виробництва і види діяльності, вилучені на користь держави) були не 

значними, але представляли собою перехідну ступінь до справжніх  

податків.
 

У міру розвитку і зміцнення товарно - грошових відносин податки 

поступово приймають майже повсюдно винятково грошову форму. Якщо 
колись податки стягувалися в  «надзвичайний стан», то з часом податки 

стають основним джерелом доходів для грошового утримання держави. 

Переможні війни дозволяли приєднувати до Риму все нові й нові 
землі,  що отримали назву провінцій. Внаслідок у IV - III століттях до н.е. 

ускладнилася  податкова система. Рим намагається побудувати свої 

фінансове господарство на чужій праці.  На завойованих землях 
вводилися комунальні (місцеві) податки і повинності, причому, чим 

більш наполегливий опір чинили римським легіонерам жителі підкорених 

земель, тим вищим податком вони обкладалися.
1
 Проте в  окремих 

місцевостях податковий ценз визначався  лояльністю місцевого 

населення до метрополії, а також успіхами у військових заходах держави. 

У випадку переможних воєн податки знижувалися, а часом скасовувалися 
зовсім і замінялися винятково контрибуції.

2
 Римські громадяни 

податками практично не обкладались, адже вони стягувалися з 

підкорених народів. 

                         
1 Євстигнєєв О.Н. Податки та оподаткування. Навч. посібник. М.: КноРус, 2009 р. - 360 с 
2 А. В. Бризгаліна Податки і податкове право  Навчальний посібник. - М. - 1997 . - 600С. 
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Із II століття до н.е. у Римі  практикувалося соціальне регулювання 
шляхом перерозподілу доходів скарбниці на користь незаможних: 

плебеям видавали гроші і хліб. Також існували різні податкові пільги, які 

поширювали свою дію на цілі племена, міста та держави, і окремих осіб.
1
 

До середини ІІ століття до н.е. податок на ведення війни був 

скасований. І наступні 400 років римляни не платили прямих податків. 

Податок був скасований, тому що провінції не могли утримувати свої 
легіони. Проте плата  непрямих податків відміненою не була. До них  

відносили: податок з обороту (1%), податок при торгівлі рабами (4%), 

податок на звільнення рабів (5% їх ринкової вартості), а також податок з 
спадщини (5%), яким обкладалися лише громадяни Риму і який мав 

цільове призначення - витрачався на пенсійне забезпечення професійних 

солдатів. Вже в ті далекі часи податки не тільки грали фіскальну роль, але 
і служили додатковим стимулом розвитку господарства, оскільки 

вносилися грошима. Щоб ці гроші отримати, населенню доводилося 

виробляти надлишки продукції на продаж, а це, у свою чергу, вело до 
розвитку товарно-грошових відносин, сприяло поглибленню процесу 

розподілу праці, урбанізації. Постійним збором був vicesima 

manumissionis —  5-відсотковий збір з рабовласників за відпущених на 
волю рабів, пізніше при царях існував особливий збір з продажу солі, що 

викликав значне незадоволення.  
Цікавим явищем у Стародавньому Римі  був «податковий імунітет». 

Імунітет від латинського «immunitas» перекладається як звільнення від 

чогось, пільга. Податковий імунітет  розповсюджувався на вільних 
громадян в періоди між війнами. Іншими словами,  це було звільнення, 

надане окремим особам, від обов'язку сплачувати податки.
2
  Розглядаючи 

це явище через призму сьогодення, виходить що це звільнення надається 
юридичним та фізичним особам згідно з національним податковим 

законодавством або міжнародним правом.
3
 У мирний час вільні 

громадяни звільнялися від державних податків, але корінні жителі 
провінцій не мали «податкового імунітету», що служило символом їх 

підлеглого положення.  

Відкуп - система збору з римського населення податків та інших 
державних доходів, при якій держава за певну плату передає право їх 

збору приватним особам - відкупникам.
4
  Держава не завжди могла 

                         
1 Сергій Єсіпов, Податкова політика: давня історія у зв’язку з нашою сучасністю, м. Харків 
2 Толкушкин А.В. Энциклопедия российского и международного налогообложения, 2003 г., 912 с. 
3 Податковий кодекс України, стаття 154 «Звільнення від оподаткування» 
4  Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона (1890-1907). 
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контролювати їх діяльність, а тому корупція і зловживання владою 
неминуче вели до економічної кризи, яка вибухнула в І столітті до н.е. 

Зі становленням у Римі імперії становище провінцій поліпшується, 

зловживання відкупників зменшуються, для надходжень у казну 
починають вводитися старі податки, права громадян Риму та підданих 

вирівнюються. Наближається час великих реформ, в числі яких було 

реформування фінансової системи. Чоловіком, який зумів це втілити в 
життя, був  імператор Октавіан Август, який правив у 27 р. до н.е. - 14 р. 

н.е. Він створив у провінціях фінансові установи, які контролювали 

оподаткування, провів переоцінку податкового потенціалу провінцій, для 
чого був проведений обмір кожної міської громади з її земельними 

угіддями, складено земельні кадастри. За Октовіана відбулося розділення 

доходів державної казни на: імператорські (fisk) і сенатські (erarium).  
 Кардинальним у цій  податковій реформі була зміна поняття 

«трибут».  В республіканський період ця подать стягувалась з усієї 

вартості майна, в імперський період складалися цензові списки, куди 
заносились: нерухоме майно, раби, земельні наділи з пізнішої 

диференціацією по провінціях Громадянський трибут поширювався 

тільки на римських громадян.  Провінційний трибут стягувався з 
підкорених територій. Громадянський трибут був результатом правового 

обов’язку античного громадянина приходити на допомогу суспільству з 
усім своїм майном у випадку потреби. Податками обкладалися також 

нерухомість, раби, худоба й інші цінності. У колоніях Рима вводилися 

комунальні податки і повинності, розмір яких залежав від стану 
громадян. А на всій території Римської імперії, за винятком власне Риму 

було проведено перепис населення всіх римських провінцій, за 

підсумками якої з кожного дорослого жителя стягувався 1% вартості його 
майна, а всі жителі були обкладені регулярним податком. головним з 

податків був поземельний. В середньому його ставка складала 1/10 

прибутків із земельного наділу, хоча використовувались і особливі форми 
оподаткування, наприклад, податок на кількість фруктових дерев, 

включаючи і виноградні лози. Також імператор ввів податок на спадщину 

- 5%. Податком зі спадщини оподатковувались лише громадяни Риму. 
Податок мав цільовий характер: одержані кошти направлялись на 

пенсійне утримання професійних воїнів.  Збором податків стали відати 

державні чиновники. 
Крім того, в Римській імперії існував податок з обороту (або акциз ) 

на внутрішнє споживання за ставкою зазвичай 1% і особливий податок з 
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обороту при торгівлі рабами. Пізніше були сформовані такі платежі , як 
регалії і домени. Стипендій та вектігілій виникли як різні форми мит та 

був встановлений промисловий податок на товари, що вивозяться або 

ввозяться на продаж. Незвичним для сьогодення був податок для 
незаміжних жінок в розмірі 1% від їхнього майна. Ці обмеження 

скасовувалися з моменту вступу в шлюб, а народження кожної нової 

дитини давало батькам нові пільги. 
Цікавий факт констатує римський історик Светоній. Він писав, що 

при імператорі Гаї Калігули (37-41 рр..) повії щодня в якості податку 

«платили ціну одних зносини». І найцікавішим було те, що до такого 
податку підлягають  всі, хто раніше займався блудом або звідництвом, 

навіть якщо вони з тих пір вступили в законний шлюб
1
. 

Необхідність якнайшвидше поповнити скарбницю держави після 
щойно закінченої громадянської війни змусила Тита  Флавія Веспасіана -

старшго (69-79рр.) вводити найрізноманітніші податки і жорстоко карати 

за спроби ухилитися від їх сплати , що давало римлянам привід для 
лихослів'я. Саме Веспасіан ввів найвідоміший податок у всьому світі: 

податок на громадські туалети (дослівно «сечовий податок»). Туалетним 

податком обкладалося зміст і відвідування громадських вбиралень, які 
римські громадяни використовували не тільки для відправлення 

природних потреб, а й для спілкування. З існуванням цього податку 
пов’язують походження відомого крилатого вислову «гроші не пахнуть». 

Який має буквальне значення: «коли Веспасіана спробував присоромити 

старший син Тит,  той взяв монету з першого прибутку, підніс її до носа 
сина і запитав, смердить чи вона. «Ні», - відповів Тит.  «Дивно, але ж 

вони з сечі!», - сказав Веспасіан».
2 

Так народилося відоме висловлювання  

pecunia  non olet - «гроші не пахнуть» (також aes non olet - « мідь не пахне 
»). 

Податкова реформа була проведена за правління Діоклетіана 

Валерії( 284-305рр.. н.е.).  Великі темпи інфляції  призвели до однієї з 
найбільш радикальних змін в системі. Наприкінці ІІІ століття нашої ери, 

він наклав універсальне заморожування цін, закупорювання 

максимальних цін, і в той же час він відновив земельний податок для 
італійських землевласників.  

Таким чином, вже в Римській імперії податки виконували не тільки 

фіскальну функцію, але мали роль стимулятора розвитку господарства. 

                         
1  Светоній Транквіл Гай «Життя дванадцяти царів» 
2 Светоній Транквіл Гай «Життя дванадцяти царів» 
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Оскільки податки вносилися грошима, то вони сприяли розширенню 
товарно- грошових відносин , поглибленню процесу розподілу праці. 

Деякі вчені припускають, що в Стародавньому Римі кількість видів 

податків перевищувала дві тисячі, і більшість з них на сьогодні 
залишаються невідомими. Хоча і римську систему оподаткування 

відносять до класичного, універсального зразка податкової системи та все 

ж вона не бездоганна. 
У той же час слід визнати, що людство досі не придумало ідеальної 

податкової системи. Фінансова наука і понині не може однозначно 

відповісти на велику кількість податкових питань, а постійні податкові 
реформи практично у всіх розвинених країнах свідчать про перманентий 

процес створення справедливої і обгрунтованої системи оподаткування. 
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Михайло Гринець 

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО РИМУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКА ЯК 

ШЛЯХ ДО НАДПОТУЖНОЇ СУЧАСНОЇ АРМІЇ 
Оскільки тема є дуже широкою, ми обмежемо період Другою 

Пунічною війною (218 – 201 до н.е.). 

Як нам всім відомо, Римська армія під час піку своєї могутності 

була непереможною. Багато агресорів намагалися захопити цю величну 
державу, багато крові було пролито на території імперії, проте жодне 

військо не могло протистояти римському легіону. В наш час бурхливого 

розвитку техніки, нестачі земельних ресурсів та териториальної 
обмеженості країн, постає питання сильної армії для захисту своїх 

кордонів та можливого захоплення нових територій. Я вважаю, що з 1914 

року актуальним є питання поділу земель. Перша Світова Війна показала 
нам, що сильним країнам важко триматися в межах своїх кордонів. Адже 

уся планета Земля відкрита, нового нічого знайти не можна, і як наслідок 

– військові конфлікти. 
Ідея моєї роботи полягає в тому, що за прикладом Римського 

військового права, організації війська та знанню їх військових хитрощів 

ми зможемо створити надпотужну армію, яка захистить мирне населення 
від зовнішньої агресії.  

Розділ І. Про підготовку солдатів. 
«Amat Victoria Curam» 

 — Перемога любить підготовку 

а) Підготовка військових 
Для чіткого розуміння структури та особливостей Римського 

війська звернемося до історика Рената Флавія Вегеція, якій у своїй роботі 

―Коротке викладення військової справи‖ докладно розповідає про армію 
Стародавнього Риму.   

Зараз ви побачите перший фактор чому римське військо завжди 

перемагає. 
Вегецій пише, що римляни були слабкі, менші за германців, бідніші 

за арфиканців, не так хитрі як іспанці, проте всеодно підкорили світ. 
1
 

Чому? Відповіддю є особливість підготовки та якість озброєння. Так само 
історик розповідає про щоденні тренування солдатів, які під час 

підготовки в військовому таборі готувалися до будь-яких пригод в 

реальному зіткненні з ворогом. 
Вегецій каже «Знання військової справи додає хоробрості у 

                         
1  Ренат Флавий Вегеций  ―Краткое изложение военного дела‖ 1940 (пер. С П Кондратьева) – ст. 4 
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бою...під час військових дій якісно підготовлений малий за кількістю 
солдатів загін скоріш за все переможе, коли непідготовлена маса завжди 

приречена на загибель»
1
 

Надалі Флавій Вегецій розповідає про відбір новобранців до 
війська. Згідно з його свідченням щоб стати майбутнім солдатом 

необхідно було мати багато якостей як фізичних, так і внутрішніх. 

Новобранець мав бути з північних регіонів, оскільки люди там більш 
агресивні через холод та постійну необхідність виживати, він має бути з 

сільської місцевості, оскільки саме в селі людина проходить 

випробування роботою та стає більш міцною. Готувати майбутнього 
захисника вітчизни починали ще з юного віку, адже саме в цей період на 

думку римських вчителів з військової справи, чоловіки готові до всіх 

необхідних процедур з підготовки.  
Звернемося до іншого історика, Саллюситій каже: «Молодежь, 

выносливая на войне, в трудах лагерной жизни училась военному делу». І 

відразу наведемо слова Вегеція «Ведь лучше, чтобы юноша, пройдя курс 
обучения, мог сожалеть о том, что он еще не достиг возраста, нужного 

для бойца, чем скорбеть о том, что это время прошло. Весь курс 

обучения должен иметь свой продолжительный срок». З вище 
наведеного випливає те, що юнаків років з 15 вже починали готувати до 

майбутньої служби у війську.  Підготовка була всесторонньою: юнаки 
вчилися битися різними видами зброї, будувати укріплення, правильно 

оборонятися.  

Загальну характеристику зовнішнього вигляду солдата наведемо 
цитатою: «Пусть же юноша, которому предстоит отдаться делу 

Марса, будет с живыми глазами, прямой спиной, широкой грудью, 

мускулистыми плечами, крепкими руками, длинными пальцами, 
умеренным животом; задние части у него должны быть более худые, 

икры и ноги не чрезмерно толсты от мяса, но подобраны в крепкие узлы 

мышц. Если ты увидишь все эти признаки в новобранце - не гонись 
чрезмерно за ростом: больше пользы в сильных воинах, чем в высоких.»

2
 

б) Розподіл військових частин за сферою їх діяльності. 

Військо розподіляється на 3 частини:  

- кіннота 

- піхота 

- флот 

                         
1 Ренат Флавий Вегеций  ―Краткое изложение военного дела‖ 1940 (пер. С П Кондратьева) – cт. 6 
2 Ренат Флавий Вегеций  ―Краткое изложение военного дела‖ 1940 (пер. С П Кондратьева) – ст. 12 
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Загони кінноти називаються крилами (alae) тому що вони на зразок 
крил і з того і з іншого боку прикривають бойовий стрій. Є й інший рід 

вершників, які називаються легіонарними, тому що вони входять до 

складу легіону; прикладом таких можуть служити так звані вершники, 
одягнені в поножі (ocreati). Флот теж складається з двох видів: одні 

кораблі називаються лібурнскімі, інші крейсерами (наглядовими). 

Вершниками охороняються рівнини, флотом - моря або річки, піхотою - 
пагорби, міста, рівні і обривисті місцевості. Вегецій робить висновок що 

найбільш корисною є піхота, оскільки вона може воювати в різних 

умовах, підготовлена найкраще і має широкий спектр застосування своїх 
навичок. 

Розглянемо Другу Пунічну війну щоб зрозуміти яка структура та 

тактика була у Римського війська, і як вони перемогли карфагенське 
військо. 

Розділ ІІ. Передумови війни 

У той час Карфаген був могутнім торгівельним містом, він 
насичував свою скарбницю завдяки великим копальням срібла у Іберії, та 

широким торгівельним зв’язкам по світу. Таким чином основою їх сили 

були гроші. Звідси випливає, що і армія в карфагенян була найманою.  
В Римлян як вже зазначалося військо було сформоване з власних 

громадян, які воювали не за гроші, а за свою країну, свої будинки та свою 
сім’ю.  

В цьому і полягає перша відмінність між римлянами та 

карфагенянами. Необхідно згадати Макіавеллі адже у його роботі 
―Государь‖ він каже: ніколи не можна довіряти найманому війську, 

оскільки воно готове воювати і бере гроші у мирний час, а коли 

приходить час війни – наймане військо розбігається. 
Це є другий фактор чому Римляни завжди перемагали. 

Повертаємося до Пунічних війн. 

До війни Карфагеняни та Римляни мали свої інтереси: Карфаген 
бажав як не реваншувати, то хоч убезпечити свою зовнішню безпеку від 

Риму, а Рим намагався покорити Карфаген. І особливо інтенсивно до 

війни готувався саме Карфаген. Рим у той час продовжував підготовку 
своїх легіонів, проте не з метою пустити їх знову на Карфаген. 

Втративши Сицилію й острови, Карфаген перервів свою активність на 

захід (Іберію) - в країну родючу, багату дорогоцінними та іншими 
металами, - і з 237 р. до н. е. почали планомірно розширювати тут свої 

володіння. Через десять років на південно-східному узбережжі 
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Піренейського півострова був заснований Новий Карфаген (сучасна 
Картахена). Він інтенсивно розвивався як політичний, торговий і 

військовий центр. Він став головною базою карфагенян в Іспанії. 

Їхнє просування на північ півострова страшило римлян як ознака 
нового посилення Карфагена,  проте звернуло їх увагу до Іспанії як до 

нових земель, які можна завоювати. Римська зацікавленість в іспанських 

справах проявилася в угоді з карфагенським командуванням про річку 
Ібер як демаркаційну лінію (лінія, що позначає кордон навколо 

особливого району ,або роз'єднує сторони, що воюють.) 

Трохи історії про прихід до влади Ганібала – ключової персони 
Другої Пунічної війни. 

У 221 р. Гасдрубал був вбитий з особистих мотивів одним кельтом. 

Головнокомандуючим в Іспанії армія проголосила його швагра, старшого 
сина Гамількара, 25-річного Ганнібала. Його затвердження в Карфагені не 

обійшлося без нової партійної боротьби. Ворожа Баркідам партія 

зажадала, щоб були конфісковані на користь держави ті величезні суми, 
якими Гамількар і Гасдрубал підкуповували уряд і народ. Однак 

Ганнібалу, який спираючись на свою величезну популярність в іспанській 

армії, новими подарунками вдалося купити у сенату і народного зібрання 
своє утвердження. Так на арену виходить Ганібал. 

Коли Ганнібал прийшов до влади, йому було двадцять п'ять - 
двадцять шість років. Панування карфагенян в Іспанії було вже в 

загальному міцно встановлено завдяки наполегливій і послідовній 

політиці Гамількара Барки і Гасдрубала, і південна частина 
Піренейського півострова здавалася більш-менш надійним плацдармом 

для наступу на Рим. Ганнібал навіть не приховував свого наміру напасти 

на союзний римлянам Сагунт і тим самим залучити Рим в прямий 
конфлікт, проте прагнув при цьому зробити вигляд, ніби атака на Сагунт 

відбудеться сама собою, в результаті природного розвитку подій. Тактика 

справжнього агресора. Саме тому, він насамперед направив свій удар 
проти олкідів, що жили на південь від Іберу, між річками Таг і Анас, на 

території, яка, належала карфагенянам. 

Навесні 219 р, до н. е. він розпочав облогу Сагунта, єдиного міста 
на східному узбережжі Іспанії, яке ще не підкорилося Карфагену. У Риму 

з Сагунтом був союзний договір, тому, почавши облогу Сагунта, Ганнібал 

цим самим кидав відвертий виклик Риму. Дипломатичне втручання 
римського сенату не дало ніяких результатів, і після восьми місяців 

облоги Сагунт був здобутий Ганнібалом. 
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У відповідь римляни вимагали від карфагенського уряду видачі 
Ганнібала і відбудови Сагунта. Коли карфагенський сенат відповів 

відмовою, керівник римського посольства оголосив Карфагену війну. 

Так розпочалася Друга Пунічна війна. 

Розділ ІІІ 

Історичний, в ньому ми розглядаємо перебіг подій Другої Пунічної 

війни. 
Тепер короткий виклад подій та їх аналіз. Саме тут ми зможемо 

побачити як римське військо трансформується та пристосовується під 

важкі обставини. Як вони від низки поразок перейшли до остаточної 
перемоги. 

У 218 до н. е. несподівано для римлян Ганнібал зробив важкий 

перехід з Північної Іберії через Альпи до Італії і розбив дві римські армії 
на р. Тіцин і на р. Требія; його підтримали лігурійські і гальські племена. 

Встановивши контроль над Північною Італією, Ганнібал в 217 до н. е. 

вдергся до Центральної Італії; навесні 217 до н. е. він завдав жорстокої 
поразки консулові Гаю Фламінію біля Тразіменського озера, але потім 

рушив не на Рим, а на Апулію, розраховуючи привабити на свою сторону 

італійські громади. Проте італіки переважно залишилися вірні Риму. 
Положення Ганнібала ускладнилося, коли римляни вибрали 

диктатором Фабія Максима, який застосував нову тактику, — він уникав 
генеральної битви і вимотував противника в дрібних сутичках (перша 

партизанська боротьба) . Але в 216 до н. е. римляни відмовилися від цієї 

тактики. У червні 216 до н. е. консул Теренцій Варрон дав карфагенянам 
рішучу битву при Каннах і зазнав страшної поразки; багато міст в Бруттії, 

Луканії, Піцені і Самнії, а також друге за величиною місто в Італії Капуя 

перейшли на сторону Ганнібала; у союз з Карфагеном вступили 
Македонське царство й Сиракузи. 

У таких важких умовах Рим мобілізував всі свої сили; йому удалося 

запобігти відпаданню значної частки італійських союзників і зібрати нову 
армію. Прагнучи відвернути карфагенян від Італії, римляни відкрили нові 

фронти в Іспанії і на Сицилії. Проте до кінця 210-х до н. е. вони не змогли 

добитися значних успіхів. У Італії Ганнібал в 213 до н. е. зірвав спробу 
римлян оволодіти Капуєю, а в 212 до н. е. одержав декілька перемог в 

Луканії і Апулії і захопив найбільший південноіталійський порт Тарент. 

У Іспанії римське військо, хоча і отримало в 214–213 до н. е. ряд перемог, 
в 212 до н. е. було повністю знищене Гасдрубалом, братом Ганнібала, в 

битві на р. Ебро. Успішніше римляни діяли в Сицилії, де консул Клавдій 
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Марцелл в 212 до н. е. узяв Сиракузи.
1
 

Перелом на користь римлян стався в 211 до н. е., коли вони 

оволоділи Капуєю; цьому не перешкодив демонстративний похід 

Ганнібала на Рим («Ганнібал біля воріт!»). У 210 до н. е. до Іспанії був 
відправлений Корнелій Сципіон Старший, Він мав тільки 26 років життя, 

не займав іще ніяких вищих урядів, але відзначився вже як талановитий 

офіцер у боях над Тицином та під Каннами. Полководцем обрали його 
народні збори. Він імпонував масі своєю молодечою постаттю, освітою, 

енергією, захопленням публічними справами та вірою в своє щастя. 

Сципіон організував в Іспанії наново римські легіони й, щоб 
піднести їх на дусі, відразу розпочав похід на карфагенську столицю — 

Новий Карфаген. Карфагенці не сподівалися ніякої небезпеки й не 

тримали тут більшої залоги. По короткій облозі Сципіон здобув місто в 
209 р. і захопив величезні воєнні та торговельні засоби, між іншим, 

поблизькі копальні срібла. Але найважливішим було те, що він дістав у 

свої руки заложників різних іберійських племен, яких тут тримали 
карфагенці. Через них він зумів приєднати на сторону Риму різні місцеві 

народи І в такий спосіб підірвати вплив на них Карфагена. Наступного 

року виправився він проти Газдрубала і погромив його в бою під Бекулою 
над Гвадалквівіром. У цій битві він наслідував тактику Ганнібала: вдарив 

на вороже військо з боків сильними полками піхоти. У тому ж році в 
Італії Фабій Максим повернув під владу Риму Тарент. У 206 до н. е. 

карфагенці були вимушені остаточно очистити Іспанію. 

Публій Корнелій Сципіон Африканський 
Навесні 204 до н. е. Сципіон висадився в Північній Африці, а в 203 

до н. е. розбив карфагенське військо на Великих рівнинах, що змусило 

уряд Карфагена відкликати Ганнібала з Італії. У 202 до н. е. за підтримки 
нумідійского царя Масинісси Сципіон здобув вирішальну перемогу над 

Ганнібалом при Замі
2
. У 201 до н. е. Карфагену довелося прийняти важкі 

умови миру: він віддав римлянам Іспанію і всі своїми острівні володіння 
в Середземному морі, передав їм майже весь флот, зобов'язався 

виплатити протягом п'ятдесяти років величезну контрибуцію і не вести 

воєн без згоди римського сенату. В результаті Другої Пунічної війни Рим 
став гегемоном Західного Середземномор'я, а Карфаген втратив значення 

великої держави.
3
 

Аналізуючи усі події ми дійшли висновку, що спочатку римська 
                         

1 Режим доступу: http://www.redrampant.com/2009/06/punic-wars-timeline.html 
2 Іван Крипякевич. Всесвітня історія: СТАРОДАВНІЙ СВІТ. Війна з Карфагеном 
3  Terence Wise. Armies of the Carthaginian Wars 265-146 BC.  
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армія була відверто неготовою до ведення бойових дій на своїй території і 
не сподівалася отримати відсіч від будь-кого. Саме цим пояснюються 

низка поразок Риму. Проте високий рівень майтерності Риму, як ковальні 

найкращих військових, проявив себе спочатку у зміні тактики, а згодом і 
в перейнятті деяких позитивних маневрів та ідей війська карфагенян. Як 

ми згадували, римляни билися до останнього, в скрутний час 

мобілізовано було майже усе населення держави, в той час коли вже 
римське військо підступало до Карфагену, то їхні найманці тікали і люди 

були неспроможні боронити свою державу від такого потужного ворога 

як Рим.  
Підведемо підсумки, військовими перемогами римляни 

завдячують: 

а) військовій підготовці 
б) мотивації солдат до захисту своєї країни 

в) пристосування та швидка зміна тактики бою відповідно до свого 

ворога 
г) незламний бойовий дух 

Розділ ІV.Військове право Риму 

Найкраще засади римського військового права викладено О.А. 
Попідпригорою, де вчений розкриває основні принципи дотримання 

порядку і заохочення до служби солдатів. Для цього наведемо вирізки з 
його роботи. 

Неявка на військовий призов каралася: 

1. грошовим штрафом. Незрозуміло, однак, чи призначався цей 
штраф за неявку на військову службу чи за ухилення взагалі від 

виконання громадських обов'язків; 

2. конфіскацією майна; 
3. тілесним покаранням; 

4. продажем у рабство. 

Звільнялися від військової служби особи, які досягли граничного 
віку (46-60 років), фізично не здатні до несення військової служби, а 

також ті, хто взяв участь у певній кількості походів. Звільнення від 

військового обов'язку могло також мати місце при прийнятті жрецького 
сану, за постановою сенату у вигляді нагороди за заслуги перед Римом. 

Певною мірою звільняли від виконання військових обов'язків в епоху 

Республіки тимчасові і безстрокові відпустки. 
Коли набір до армії було закінчено, солдати присягали у тому, що 

їх можна вести на будь-яку війну, що вони не залишать значків та 
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прапорів легіону, не вчинять нічого протизаконного і завжди 
виконуватимуть усі розпорядження і команди консула. 

Крім загальної присяги, були присяги спеціальні. Зокрема, 

існували: 
a) присяга прапору (sacramentum); 

b) табірна присяга, коли всі особи - вільні й раби, що перебували в 

таборі - присягали нічого не викрадати, все захоплене доставляти 
трибунам; 

c) coniuratio - клятва не тікати, не залишати лав війська. Такого 

роду обіцянка мала місце при evocatio, коли через небезпеку, що 
загрожувала Риму, до армії залучали й тих, хто звичайно був звільнений 

від військової служби.
1
 

Для того, щоб забезпечити належне соціальне становище 
легіонерів, їх було наділено низкою привілеїв, зокрема: 

1) при покараннях за правопорушення заборонялося віддавати їх на 

бій з дикими звірами, сікти різками, засилати у копальні і присуджувати 
до примусових робіт. До них не міг застосовуватися такий спосіб страти, 

як повішення, що вважалося ганебним, їх не дозволялося катувати під час 

допитів; 
2) воїни мали право на так званий «табірний пекулій» - майно, що 

формувалося за рахунок військової платні, подарунків від батьків чи 
родичів, спадщини від товариша, який загинув на полі бою. Пекулій 

вважався власністю сина, і його батько не мав жодних прав на це «табірне 

майно». Август видав закон, що дозволяв сину заповідати табірний 
пекулій на свій розсуд. Цей закон підтвердили Нерва і Траян; 

3) привілеї у галузі спадкування полягають також у тому, що 

солдат під час походу міг заповідати без будь-яких формальностей. Він 
міг призначити собі спадкоємця тимчасово або за відкладальної умови. 

Солдатський заповіт вважався дійсним незалежно від його форми. Було 

потрібно лише, щоб заповідач ясно висловив свою волю; 
4) ветеранам, що йшли у відставку, пенсії виплачувалися зі 

спеціальної військової каси, заснованої Августом, яка поповнювалася за 

рахунок податку на спадщину і податку на купівлю-продаж; 
5) ветерани платили податок з майна і несли корабельну 

повинність, але звільнялися від повинності зі спорудження кораблів; 

6) після вислуги необхідної кількості років ветерани отримували 
право на земельні ділянки, що надавали їм у провінціях, на нових 

                         
1  Римське право, О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов (2013) – cт. 213 
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«римських територіях» від імені імператора.
1
 

Загалом як ми бачимо, військове право надавало багато привілеїв 

солдатам, що значно заохочувало громадян до несення військової служби. 

Солдати в Римі були поважними особами, їх завжди сприймали як 
захисників та справжніх чоловіків. Саме тому армія Риму була 

непереможною. Фактори склалися так, що хлопець, який ставав солдатом, 

сам бажав боронити свою державу, свою сім’ю, свій дім. Адже не можна 
дати людям гроші щоб вони йшли на смерть, людина буде битися до 

останнього за ідею. А щоб ще краще мотивувати військових, 

законодавець за допомогою права надавав їм преференції. 

Розділ V 

Останній, в якому ми формулюємо як можна зробити будь-яку 

армію непереможною. 
Спираючись на зазначені вище фактори, історичну базу та 

правничу, ми можемо зробити рекомендацію як сучасна країна може 

зробити свою армію непереможною. 
Перше – підготовка. На основі підготовки римського війска, в 

якому солдати тренувалися більше ніж воювали на полі бою, ми робимо 

висновок, що не можна нехтувати навчанням. Солдат має бути освіченим, 
фізично підготовленим, він повинен розбиратися у більшості видів зброї і 

тренуватися у володінні ними кожного дня.  
Друге – мотивація. Римське військо перемагало оскільки содати по-

справжньому любили свою країну. Вони воювали не за гроші або славу, 

вони билися за своїх рідних, за свою батьківщину. Найманці ніколи не 
досягнуть такої самовіддачі як цього досягають патріотичні солдати. 

Приклади вже було наведено. 

Третє – готовність до змін. Римляни змогли перейти від поразок до 
перемог оскільки не боялися експерементувати. Вони обрали нового 

правителя, який докорінно змінив стратегію (партизанська боротьба), це 

не спрацювало як того хотіли люди? – Нічого, знову змінюємо тактику і 
тепер використовуємо стратегію супротивника проти нього самого. Через 

зміни і прогрес армія переходить до піку своєї могутності. 

Четверте – заохочення людей поповнювати ряди легіонів. Правова 
база, яка надавала переваги людині, яка відбувала військову службу 

робило цю справу доволі вигідною. Людина завжди хоче захисту та 

гарантій від держави, тому фактор правового регулювання відіграє 
значну роль. Солдат який знає – його майно захищене – завжди буде 

                         
1  Римське право, О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов (2013) – cт. 216 
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готовий битися до останнього, адже йому нема чого втрачати. 
Загалом, військове право Риму, організація війська та його 

історичний розвиток – є безцінним джерелом для побудови сучасної 

армії
1
.  
Зазначені мною вище фактори яскраво вказують на переваги 

побудови армії за концепцією Риму. Тому я вважаю, що базуючись на 

цьому досвіді будь-яка країна зможе побудувати якісну та сильну армію. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                         
1 Дождев Д. В. Римское частное право : учеб. для вузов / Д. В. Дождев ; под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – 2-е изд., 

изм. и доп. : НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – (784 с.). – С. 359. 
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Богдан Новик  
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ РИМСЬКОГО ПРАВА НА 

РОЗВИТОК СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА 

 В умовах формування сучасної правової системи України 
питання рецепції римського приватного права є особливо актуальним. 

По-перше, багато положень і принципів римського приватного права, 

зокрема, правова рівність приватних осіб, на основі якої розвинулося 
римське право; індивідуалізм господаря, який самостійно виступає в 

господарському обороті і одноособово несе відповідальність за свої дії; 

детальна кодифікація двох правових інститутів – інституту приватної 
власності та інституту договору, – які мали особливе значення для 

господарського обороту Риму, і сьогодні є непохитними "стовпами" 

розвиненого цивільного права. По-друге, в основі цивільного 
законодавства багатьох держав, з якими Україна розвиває економічне, 

науково-технічне співробітництво, лежать досконалі форми римського 

приватного права. По-третє, теоретичні узагальнення, терміни, 
запроваджені римськими юристами, перевірені практикою їх 

застосування, становлять скарбницю правової культури і також є 

надбанням українських правників. 
 Розвиток європейської юриспруденції пов’язують з появою в 

Європі гуманістичної юриспруденції, головним підґрунтям якої є зв’язок 
права з моральними засадами і справедливістю, охоплення переважно 

норм приватного права. У державах, юридична наука яких склалась на 

основі римського права, правова система належить до романо-
германського типу правових систем. Регіонами поширення є території 

європейської колонізації, а також держави, у яких були сильні прозахідні 

тенденції, що спричинило до рецепції в них римського права. 
Рецепція у розумінні засвоєння римського права розпочалася його 

вивченням за Зводом законів імператора Юстиніана у Болонській школі 

мистецтв в XI ст. Як відомо, члени заснованого Ірнерієм гуртка 
глосаторів займалися поясненням текстів римського права, зокрема 

Дигестів Юстиніана. Метою діяльності глосаторів було усунути 

суперечності, пояснити незрозумілі вислови і, врешті, як зазначає 
польський дослідник М. Жолнєрчик, "одержати поняттєво поєднану 

систему приватного права"
1
. Цей час (від XI ст. до XVI ст.) називають 

етапом ранньої рецепції римського права
2
. Проте, зауважимо, що не всі 

                         
1 Zolnierczuk М. Zarys prawa rzymskiego, – Lublin: Morpol, 1998, с .49. 
2 Косарев А.И. Римское право. – М.: Юрид.лит., 1986,  с. 121-129. 
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дослідники одностайні щодо періодизації процесу рецепції римського 
права. Зокрема, М. Жолнєрчик зазначає, що було рецептоване римське 

право вже "пристосоване коментаторами до потреб судової практики"
1
. 

Зважаючи на те, що в процесі рецепції відбулося послідовно: 
1) вивчення; 2) пристосування до потреб практики; 3) застосування 

досягнень римського права, зокрема законодавцем, схиляємося до позиції 

дослідників, які визначають три етапи рецепції римського приватного 
права

2
. Важливо зазначити, що в межах ще першого періоду, а саме в 

середині XIII ст., глосатор Акурсій об’єднує існуючі коментарі римського 

права і створює Glossa Ordinaria. Як і на наступних етапах, у той час 
відбувається також пристосування римського права до використання у 

судах. Загалом вважається, що на першому етапі рецепції відбувалося 

спотворення змісту римського права як діяльністю глосаторів, так і їхніх 
наступників – постглосаторів, які, коментуючи коментоване ще більше 

ускладнювали розуміння римського права
3
. Запозичення римського права 

у власному розумінні слова відбувалося вже на другому етапі рецепції, 
коли правові системи багатьох держав світу відтворюють норми 

римського права, використовують ідеї та принципи, які виявилися 

придатними для врегулювання існуючих суспільних відносин. 
Аналізуючи далі процес рецепції римського приватного права, зазначимо, 

що загалом на третьому етапі рецепції відбувається найповніше засвоєння 
законодавцем кращих здобутків римського приватного права у різних 

державах світу. 

На відміну від держав Західної Європи, зокрема Італії, Франції, 
Німеччини, в Україні процес рецепції відбувався не так активно і тому не 

набув такого поширення, як у цих державах. Так, досліджуючи історію 

джерел українського права, професор М. Чубатий зазначає, що 
прив’язаність слов’янського елементу до свого звичаєвого права і 

консерватизм українських племен, стали причиною того, що рецепція 

візантійського права була незначною
4
. Підтвердженням цього є і Княжа 

доба, коли відбулося притаманне другому етапу рецепції злиття 

місцевого звичаєвого права з римським правом. Так з 988 р. у церковних 

судах Київської Русі застосовують візантійське право, зокрема 

                         
1  Zolnierczuk М. Zarys prawa rzymskiego, – Lublin: Morpol, 1998, с. 49. 
2 Косарев А.И. Римское право. – М.: Юрид.лит., 1986, с. 113-146; Лащенко Р. Лекції по історії Українського права. 

– К., 1998, с. 15.  
3 Косарев А.И. Римское право. – М.: Юрид.лит., 1986, с. 124. 
4 Чубатий М. Огляд історії українського права: Історія джерел та державного права. – Мюнхен; Київ: Ноосфера, 

1994, с. 25-27. 



 

198 

 

Номоканон

. За свідченням М. Чубатого, Номоканон був тут повністю 

рецептований. Крім цього збірника, в той період використовували й 

Еклогу, що містила здебільшого норми приватного права та Прохірон – 

збірник норм цивільного та спадкового права
1
. 

Відтак звід законів світської і духовної влади – Номоканон ліг в 

основу, прийнятих у XI ст. церковних статутів та статутів князів 

Володимира, Ярослава, Всеволода та Судного закону ("Закону судним 
людям"). Зокрема, Я. Щапов, досліджуючи візантійську правову 

спадщину на Русі, підкреслює, що Статут князя Ярослава (XII-XIII ст.) 

містить запозичення норм візантійського сімейного права
2
. 

За князя Володимира був прийнятий "Закон судним людям" – 

збірник церковних та цивільних законодавчих положень. Джерелами 

нормативного акта є: кодекс Феодосія, кодекс Юстиніана, Василіки, 
Прохірон та ін. За оцінкою професора М. Чубатого, досить поширений у 

Київській Русі "Закон судним людям" був одним із актів, яким керувалися 

при вирішенні цивільних справ
3
. Згадані Кормчі книги, які містили норми 

церковного права, доповнені законами світської влади, також є яскравим 

виявом рецепції римського приватного права на Русі. У вступі до 

"Інституцій Юстиніана" зазначено, що норми Кормчої книги (XII ст.) 
засвідчують про вплив на них кодифікації Юстиніана і, зокрема, такої її 

частини як Інституції
4
. 

Поза сумнівом, римське право стало джерелом і найвидатнішої 

пам’ятки права Княжої доби – Руської Правди
5
. Зокрема, в основу Руської 

Правди було покладено статті Закону Судним людям, Еклоги та ін. Отже, 
візантійське право, яке само було результатом переробки римського 

приватного права, мало, однак, деякий вплив на давньоруське право. 

Тобто в процесі кодифікації відбувається як пряма, так і похідна рецепція 
римського права. 

За свідченням дослідників, Литовський статут 1566 року 

структурою та багатьма положеннями подібний до Дигестів та Кодексу 
Юстиніана, але ще більшого впливу зазнали норми Литовського статуту 

                         

 Як зазначає український дослідник права Р. Лащенко, ―номоканони‖ були відомі в Україні під назвою ―кормчих 
книг‖. Детальніше див.: Р. Лащенко ―Лекції по історії українського права‖. К., 1998. 

1 Лащенко Р. Лекції по історії Українського права. – К., 1998, с. 26-27. 
2 Щапов Я.И. Византийское и южнословянское правовое наследие на Руси в ХІ-ХІІ вв. – М., 1978, с. 10.  
3 Чубатий М. Огляд історії українського права: Історія джерел та державного права. – Мюнхен; Київ: Ноосфера, 

1994, с.26-27. 
4 Институции Юстиниана. / Пер. с лат. Д. Расснера; под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. Томсинова. (Серия "Памятник 

римского права"). – М.: Зерцало, 1998, с. 7. 
5 Чубатий М. Огляд історії українського права: Історія джерел та державного права. – Мюнхен; Київ: Ноосфера, 

1994, с. 26-27. 
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1588 року, який детально регулює приватну власність на землю, і в якому 
значна увага приділена договірному праву

1
. Порівняльна таблиця текстів і 

структура другого Литовського статуту, наведена у праці "Statuty 

litewskie a prawo rzymskie", дала підставу її авторові стверджувати, що 
"редактор латинського тексту другого Статуту дуже часто сприймав 

титули з римського права". Автор відзначає, що тут був рецептований 

Corpus juris civilis
2
.  

Крім того, джерелом Литовських статутів є польське, німецьке 

право (зокрема, Швабське і Саксонське зерцала), що формувалися під 

значним впливом римського права, а також давньоруське право, яке 
зазнало впливу візантійського та безпосередньо римського права. 

Отже, і в литовсько-польський період існування української 

державності характерною для українського права є непряма (похідна), а 
також пряма рецепція римського приватного права.  

Результатом досконалішого рівня систематизації приватного права 

є "Права, за якими судиться малоросійський народ" 1743 р., джерелами 
якого були як Литовські статути, польське законодавство, звичаєве право, 

судова практика, так і римські джерела безпосередньо. Значна увага 

аналізу цього джерела права приділена численним дослідженнями 
І. Бойка

3
. Багато інститутів цивільного права Гетьманщини автор 

досліджує саме крізь призму римського приватного права. Такий підхід, 
зокрема до "Прав, за якими судиться малоросійський народ", ще раз 

підтверджує висновок про рецепцію римського права нормами цього 

кодексу. Так впливу римського права зазнали норми речового права, у 
яких розрізняється володіння як елемент права власності і володіння як 

фактичне перебування речі в особи незалежно від наявності у неї права на 

річ (права власності на річ); виділяється держання; володіння поділяється 
на законне та незаконне (добросовісне і недобросовісне); називаються 

способи набуття права власності; види сервітутів як прав на чужу річ 

тощо. 
Інститути зобов’язального права також сформувалися під впливом 

римського права. Свідченням цього є чіткість формулювання вимог, які 

ставилися до виконання боржником зобов’язань, умов дотримання яких 

                         
1 Орач Є.М., Тищик Б.Й. Основи римського приватного права: Навч. посібник. – Львів, 2000, с. 20. 
2 Bardach J. Statuty litevskie a prawo rzymskie // Lacina w Polsce, Zeszyty Naukowe pod red. J. Axera. Zeszyt 7-9. – 

Warszawa, 1999. – S. 115.  
3 Бойко І.Й. Держава і право Гетьманщини. Навчальний посібник. – Львів: Світ, 2000; Бойко І.Й. Зобов’язальне 

право Гетьманщини за "Правами, за якими судиться малоросійський народ" 1743 року. – Львів, 1998; Бойко І.Й. 

Договірне право Гетьманщини за "Правами, за якими судиться малоросійський народ" 1743 року // Право України, – 

1998, – ғ5. 
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забезпечувало набрання договором юридичного значення. Елементи 
рецепції римського права спостерігаємо у спадковому праві, дещо менше 

у сімейному праві. Разом з тим небезпідставним є зауваження І. Бойка 

про те, що цивільне право Гетьманщини "є свідчення наявності 
національного досвіду цивільного права України"

1
. 

Загалом у XVIII-XIX ст. простежується значний вплив правових 

ідей римського права на формування українського законодавства цього 
періоду. Безсумнівно, Кодекс 1743 року є свідченням використання його 

укладачами принципів, правових категорій та правових інститутів 

римського приватного права. Досить багато запозичень з римського права 
знаходимо у нормах "Зібрання малоросійських прав" (1807). 

Проаналізувавши норми Руської Правди, Литовських статутів, 

"Прав, за якими судиться малоросійський народ" з точки зору форм 
рецепції римського приватного права, запропонованих професором 

Є. Харитоновим
2
, можна підсумувати, що в Україні відбулося: 

1) сприйняття та використання головних засад ідей та категорій, 
накопичених системами приватного права Римської держави; 

2) використання норм позитивного приватного права як взірця під час 

створення нормативних актів; 3) безпосереднє застосування норм та 
положень раніше чинного приватного права Римської держави. 

Звернення до згаданих кодифікацій українського права як до 
безпосередніх нормативних джерел дає змогу простежити розвиток 

окремих правових інститутів та зробити висновок про те, що в різні 

періоди розвитку в Українській державі відбувалася часткова похідна 
(іноді пряма), рецепція римського права, зокрема норм римського 

приватного права. 

 Сутність змін, що намітилися у період так званої «перебудови» 
80-х років, полягає у визнанні існування і навіть пріоритету так званих 

загальнолюдських цінностей, в тому числі суверенітету особи, 

можливості мати приватну власність, вільно укладати угоди, що не 
суперечать моральності та не порушують права інших суб'єктів, права 

вимагати від держави виконання нею зобов'язань перед громадянами 

тощо. Перші ознаки такого підходу намітилися вже у зміні радянської 
правової доктрини наприкінці 80-х років і знайшли відображення в 

проекті Основ цивільного законодавства 1991 р. Однак повною мірою 

вони проявилися в Україні вже після проголошення незалежності. 
                         

1 Бойко І.Й. Держава і право Гетьманщини. Навчальний посібник. – Львів: Світ, 2000, с. 99. 
2 Харитонов Є.О. Римське право (Інституції). – Харків: Одісей, 2000, с. 119-120. 
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 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 і інтересу, а також справедливість, 

добросовісність і розумність (ст. 3 Цивільного кодексу України), що, на 

нашу думку, слід розглядати як бажання законодавця закріпити засади, 
характерні саме для римського права. 

Як відомо, саме інститути приватної власності та договору були 

найбільш розвинені у римському праві. Крім того, така характерна для 
римського приватного права риса як індивідуалізм означає визначеність 

та недоторканність інтересів індивідуального власника – господаря. Саме 

у римському праві виникло багато позовів, які й мали на меті у судовому 
порядку захистити право особи. 

Значна увага у Цивільному кодексі України приділена праву 

власності, яке відображене як право абсолютного характеру, що 
обмежується лише законними правами та інтересами інших осіб, які 

охороняються законом. Як і в римському приватному праві, право 

власності визначається ставленням до речі як до своєї (у римському праві 
"animus possessionis"); визначено первинні і похідні способи набуття 

права власності.  
У Цивільному кодексі України дано перелік прав на чужі речі:  

1) право володіння;  

2) право користування (сервітут); 
 3) право користування земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб (емфітевзис); 

 4) право забудови земельної ділянки (суперфіцій).  
Кодексом сприйнята римська класифікація речей. Зокрема, поділ на 

речі подільні та неподільні; родові і видові; споживні і неспоживні. Тут 

виділено головну річ і належність; визначено належність продукції, 
плодів, доходів.  

Зміст норм спадкового права також засвідчує те, що одним з 

джерел кодексу є ідеї та норми римського приватного права. Так 
цивільний кодекс України визначає коло необхідних спадкоємців, яким 

належала обов’язкова частка у спадковому майні, навіть якщо ці особи не 

були внесені у заповіт. У кодексі обумовлено виникнення права на 
спадкування настанням певної умови: здобуття освіти, одруження, 

народження дітей тощо (заповіт з умовою). Встановлена у римському 
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праві, так звана "спадкова субституція" передбачена і в ЦК України як 
підпризначення спадкоємців. Як і в римському праві, тут розрізняється 

спадкова трасмісія і спадкове представництво. Згідно із нормами Кодексу 

передбачено можливість визнання спадщини відумерлою (римське право 
позначало це поняття терміном "виморочена спадщина").  

Цей аналіз норм Цивільного кодексу України дає підставу 

погодитися з думкою дослідників, які стверджують, що в процесі 
сучасної кодифікації цивільного законодавства України також 

відбувається як пряма, так і непряма (опосередкована) рецепція 

римського приватного права
1
. Запозичення ідей, принципів та засад 

римського права відбувається як через наукові пошуки вчених-правників, 

так і через юридичну практику – використання законодавства інших 

держав як певних зразків у процесі правотворчості, результатів діяльності 
національних судів та практики Європейського суду з прав людини.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити наступні висновки. 

По-перше, протягом історії свого розвитку українське право 
використовувало і сьогодні використовує римську правову конструкцію, 

зокрема в процесі кодифікації інститутів речового, зобов’язального і 

спадкового права (які за римською інституційною системою входять до 
складу "res"). Тобто сприймаються не лише традиції і принципи 

римського права, а й цілі конструкції цивільних правовідносин. 
Суб’єктами сприйняття виступає як юридична наука, так і судова 

практика.  

По-друге, враховуючи те, що запозичення відбувалися також з 
візантійського, німецького, литовського права, які в свою чергу 

реципіювали римське право, в українському праві простежуємо пряму і 

непряму рецепцію римського права.  
По-третє, серед перешкод на шляху рецепції римського права 

у правову систему України можна виділити: обережне ставлення 

українських правників до надмірного запозичення зразків римського 
права; значна вкоріненість радянської правової доктрини, яка все ще 

продовжує визначати правові процеси в сучасній Україні.  

По-четверте, традиція римського, зокрема, приватного права і 
сьогодні може стати тією універсальною засадою, на якій 

ґрунтуватиметься право майбутньої об’єднаної Європи. Більше того, 

Є. Харитонов називає римське приватне право "своєрідним еталоном 
правових рішень у галузі визначення становища та забезпечення захисту 

                         
1 Орач Є.М., Тищик Б.Й. Основи римського приватного права: Навч. посібник. – Львів, 2000, с. 23. 

http://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_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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прав приватної особи"
1
.  

Отже, саме римське приватне право покликане об’єднати більшість 

європейських правових систем. 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                         
1 Харитонов Є.О. Джерела приватного (цивільного) права // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. 

– Одеса: Юрид. літ-ра., 2001. – Вип. 11, с. 228-229. 
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