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Сяствмо рnуського np~вaтuore nрава 

Ч~СТ~НЄ ~аrа~ЬН& • 

1. 
"РОЗДІJ ·І. 

§. з2. nоняття осов·1. 

ОсоtІою ( per~ona 

ПРО ОСОБУ • 

lіОЖе. W.ElTИ nравє. 1 бу'l'Л субвRТО1l :ttp&s 1 ЯR-TO 1(8Tn .fІ.1І8СН1С'І'Ь 1 ообОБ.R:ЗJ.'"lНlТ!··оь 

' т йк, ~·.нвходити сь s родинюtх ~носи и&х, nрnймати учас ,., в юрп.ц~rчнrт~ 3.nегоде.х" 

QО:!!fватиоь 1 т.-а .. ,не:?а.леzно sід TC?ro,чtf він роб-тть це особчсто,чн poOmr"ft. 
ь 

І 

в 1мя: його ':'rНШ1. Здатність бутз субвктом nрав ~а;з:!ваsть<fя _ПJ?Е.ІВО2..цат,н1с'JІ~:....., 

; 

l1Д nрав О :?.~\S't'HOCT~ тре б а ВідріХНfН"И Зtr.!IO<O зда 'l'Hi СТЬ. :ВЧ"!Ш<О :?.ЦЕ..Т!l'ТU В I0f)'1-

~rч1row::,· ро:?уvіии~ не:J~вавться той"ч"'її вч!tнки, є.бо в~.тс.пов!f во.n~ ь·~~·н:аь:тьоrr 
~ '/ -

:зо WЄІЮЧ1 юр'tІдтrчне :?н:ач1ння.Особа nр&возд<:~тна може буТ"' по~бав,nе!!н:t. БСР'~о · 
:І 

ІЧ!~НКО~датност~,як на nр~-rкла,ц w:а.лоліток ( iufans )~бо бо~sв1льи~й, 

а~о його :ач·rtn<оrдатн:ість uоже бутп обмеженt:,.т< в неnоено.Т11тноrо ( m1:..:.or/ 

t:б о ьн;,рнотравц.я ( prodi gus 

вч·,нкоrдuТШ'U,&JІе н.s и.ье: nраво::датност·!. 

Е р~т)(с ькои..у nрп в 1 всі 2гадь.н1 теор·1 т··т \і. ііі о ~наченн.я ше не О.У JІЯ r.l ор-

..:удьоtннrі 1 їх :в·тnедено сучасною нзукою на nідставі вки~1вок прсжт ·:чаоr \> 

реrзоnз. 

;:ic>ro ~и імnератор& Теодосіл ІІ.Рапійm nрєва::д(..т rість oco6t! o~Hu увЄІ.'І:..с! 

...:довои: " с&рнt ".Бут~! субш.;том np&вn нu:?•твuлось" O?.pu t Ь-?.Ьот~;; · 
/ 

!Іе !.!:::.т-:, uбо 6ут'~ nо~б ьвлеІЛ!У nr.иво~д~'ГіfОСТ~У - . Qaput non haber 11 ,н1-

l11r::. ca.:)ut habare " 

-
..:::. nервістаі ~ис·! р~·.:!ськоІ історії nс -:; ::ткоu осо!5"'!,ЛК суСtЖТ9 np:..t: 

' 



.:тзна:r;єлось не чао народження дитини,Е:. час пизнання її батьком pOД1!tm. 

З:ар?.Ц хліборобсЬКИЙ 1 ВОЙОЕШ1ЧИЙ,РvШЛЯЮ• баока.п:и 1.!8ТИ В КОЛі СВОЇХ ГQрь

...:(І;.Н лттшень lliцm:x салда·•'іЕ 1 nрацездє.тних хліС:tр6)бів 1 а тому даваJm Сеоrь-

. .-озl,nрп у'tЁJ.СТ!! однак ро.цtІнної ради,вир1шати справу про те,ч!! адаоrна ~

тпr с nc сь ої~ Фі зччютu nрикl.іетаУ. зроби ті~сь в будуч'tин.і суб вктои пра:ва 1 
r .. :н.г !.!Jl1 1 nр~.т r: с."Іного з осі б на: Но :Е онироджену дv. тину клали до ніr б а'fька 

);коли в.ін п1д1йuап Д1!ТИну н~ рукп,во-

;.rєt робt~лась членои ро,циЮ'!, а. разои з ТИУ субвктои прав; коли-ж він аа.пи-

шt..ь її ле;....ати,її долею було або rиерти,або бутv. пероданою я:ко.t.Lу будь оrор

гоLцю н~Еіль~каuv, зедлr виховання і nрод~ у нев1.nьнп~тво.~ разі r.1.ц-

И.ї llШ crivil& 1 а навіть 1 за час ius gont.iW!l • ЛИшень t 1кпере-.. " 

торс~:.ч:і ··acr~ 1 ni.ц вnmн·ou: зє.rа..иьноrо амr.кшеи:и!r нрв.:в1І> 1 ро:нщ't](у рИuоько.t 

Ь)рісnру.ц~нц1ї Нб. nі,цста.:v ах rрt3цької Ф1JІ:ософ1І, uorJis1)J. на поч~т.ок oooaw 

з:!l~m:. сг. 1 а& такий noчa.:rn ЕвЕШати час иароджени.сt д-ttтини. 
f 

Пр1~ цьоиу однак р~!иське nрєЕо ставило за .Ц.il.ft виаив.ииsr. АП'l'И.ІШ оаоС•ЕІ 

в юрИД1!'t1 uo~y розу~ інні ocь-sut1 ухо :ви: 

1/ Ди~на ПОБИНН2 Ц1J1КО~ Б1~ТПСЬ ВіД ~~ер~.ДоТ.И,АОКП це И8 Ul8 . . 

<оііСЦf' 1 БОН<.. зл:влгв 'rЬС.Я Ч &СТПИОJЗ катер~.,.~б~ ~~- J$Y~OU (. tlQ].ieriB port.iO 

v:iscexuш ).r.ри цьоуу СешlЙ спосіб в1..ц.1.J.Jt~инл (-~~'І'урu.ьниІ,або 
2/ . ''• 

m ту-чн:rй) на гр є. в жадної ро.nі.Jl,иТ!!иа uo:o~ua мати JЩЦСJ:!КИЙ B!!ruд, ие бу,~ 

Е!:-рсдко·~, t.іонстроu (ruonзt:run sou p:roclig~,tm. · 

тtН5.л~·:ць та1шй виродок nідлягав:, наві't:Ь В{)г.е.:аоиу ~ІС-!ЩО!:~ 9 rot обр~аа ~-
... 

с Ь!<. ого роду. Однє.к н:еве.;mк1 Еі.д.;~nланн.: в1.ц нop.ua.'t•нogwo n~цу· JmftJІИИ :о 1f.К !11-
• . . 

nрr.~~л&.д зе.йrі ч .. е ~,нє ~.q:вля.п:иаь nбpe::::r~on;, .д·я: визнаннл ora о:: ~'n!~ ~r-

"/ Аит~на не n ПНІ а буТ''!: !!1Юrдиеu,;;по.:з .• ш.н о~ти .цоноше~н 'іІ .. Чt! ТЕJ<з 

1·:• c ... t, iCTrtJ'E\..I.Jia Е IJPf:r~-ь ·с1~ nраві отаро."а:єн~ого n6pJo.цa, " І,.уж~ С\-' в: в.но~ 



-з-

доноQеною бу~о встеноплено cьovvi 

4./ )фmвв DOD1'!K з н:ароJtИ'І'ИО Ь .ii.PISO ,ари чo:tLY о..циаи протяг ач~т~ впа

хеuае. nяtaи:вsr а:ро т~ 1 тt1 upaтbst'l! оаи&ЮІ "оrо,що диwнв при нат-о-
І 

~ови1 бу~а aD5o~1 aR5A«~oc• кситро~е ао~ uexv §КО~~ llрокул1~нц1~ 1 tа

d1в.t.я;щ1Іі: t 'tO чt.о 8 коа a:opmi ERilai а.ІИ, mоби дв'І'ІІ:Ва кричuа,Аруr1 :tье-

n!ице~ Ф1еи•ко1 особи , ~ су~ект~ прьv$1 рч~с~ко nра:єо rьuжа~о оuеrть 

а uz .Х'І'о хоУ1 D вьсиовуеt.m CLO.i ІІРf''- ь иь c::.:ep'l"Pf J.pyroro, noLИ юmй Ciyr 

&оьеоУВ ~У c~~ptu.- рае1 оАиочвсиоІ сu~ртя к1~•кох ос1б,~к1 внаходч

.ас• 1111~ CO~OID L t1JP.И00 .. 1HLJt POAf.l UX ( Up!'f ПОЖ6~1, І ТОПJІИШ1 J;<Орс..бл~ t т. 

111.) LJ; ' є..!Ос• , •о DО:ИО.І1,.И1 Kt..JI~KШ L:.!.t.p . П18U1ЙШ\.. liA С:ЄОlХ С.СЦt;К.ЦЄJІ

У1Ю (uр~АИ1~),я~ ~1ци11z1 ~1А ~х,и~ПОtИОЖ1Та1 р~аіІаd.ШО до пnтинн- ЛfО 

9&Х .,mcu АОІіОJІ.tте .ц1тм: o.-p)'ltYLa'f'ИCJ, бов oro,!tR б&оrl\ка r рьв1 аьЕ1.П.о~о~· 

l or o а1АО7УИОСУИ ~DPOAO • Урох рок1е,чоuу ~р~ба r6AD~,щo ~рьох-рlчна не

~1АОJ:а s1A071fB10'I'& О!'В.Пл.Іьоь oкeraol! сJLерти,свб-то к1нц.rт ocoб11r.AJie ~ г- -

ІШІ uoueJІ'f ця euep'fьnorwвиa бу·JІь. 1!8'1'!"" и1сце за .ц.п .п юридичних иас.пі.цкіІ -

s ~оuеиУ uоча~ L1~суУвости,~и t uoucи~ вех1ичевв~ з-rо року,аказати ду

•е ,.ру~ио. Ocodпc'fo ~,весноLУЕЧИСЬ ва аиапьоt1І е тах званою fictio 

legia ~meliae (еакоп Су.Іл1),аr1АИО mtof ~.цnие,лка не nоп~рнуле з 

Do~o_, в1~ ~ороr1~ . Евє~ьлвсь юuерлоz в двл,ко~ ІІ бу~о ЕЗ~Уо в полон,-

rQA om,•o ~оиеито~ скерти вorlдouo ~1.цсутньоrо найпеБи1йmе зrеж~rся no-

Зr ~аииІ еакон Су.п.пі,~ою~,даБаF nреауипц1ю окороченн~ nрвпного тер-
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t.E!I"Іu c тc.l бу'!'' : .'!1~д·:. ш::rю, а.ле 1 в, то.~у ··1 я другому D1"n~oi::i т1 пра~ е .цf,ьа-
. . 

Л"С Ь не в;;GІ.гс.лі,е. Лі! ше н.ь в nевному r ідноmе .~:нr·; .~ 'і'о: J.jд··т·!на зачь'fІ:А,~.uе 

. , ·н.род.,'!І. а н ь., r. ь f.J.'I( алась ьж ~;; і с~нуюu ою Нб сь1 т1 в то~&у r e~1, .ко .л~ cnpan е 

Й:ШJНі n p r.t і:;: корис т ь ( llc:'.SCi i:.UTUS іёШ prO il<-1..t~. h~b ..; ~J' .qнot i<.;11D de ССШ-

:· .. о .' і ~; вius quurituJ: ) ~;rx Н 5-nр3'!кл.а.д- кол-пr ~$ чао Ії н арСі'" 

дл: енн.rr в -н:утр:і. котері відкр!-! .пась С1Ів.дпt!1Иа, нв. -"КУ n сКЕ• ~c...na-(. пр аР о, к.о.пмf,) 

VJn. t:: народ:rлась. 2/ .Людина вuер.п.є { dofur.otus 

п рийн.ята спадковкц.ІWЕ 1 зап.:и:ша.nась horodi tas i ~•.oens 

І Il.), np"!i' чоУу керув а.нн.я спадщиною b.no в1д іил noк.1.1:urкa. 

за д.n.я тоrо,mоби Ф1аичв:а ос о бе. 2R:S."I'!ІIJit~-c:ь суб&кУом uрє:в,ІІУобп во~е 

мала дійсно сг.рuі. 

щобя вона буд~ ~1льно~ або,nо вираау рикс»ки~ д.ере~,и6&а status li-

вк том пр аю. 

Иеь1льництsо. НеЕ1~ьпп~ Re ~аз жадаоХ nр~оеА&,sостм,s1в е ~о ceue, 

що худоба. Госnо.дар я:ов1л:нmкв uas ще АО и:ьоrо npaso t.пв.о~ос!І!, L.ozrini

J.lum ,rrx що .цо р1ч~І щнагаJІ1; :om кожuу р1ч,:в1.в мо~е поsmчиm,в1д.деu в 

~· стаеу,продати иеt1.а~tшr:ка,неJ.І1ТR DбJJ'iП його 5еа ~адао.t :в1дnоІ:t1.Jї.UЬІ.ооm .. 

Her;:, .nь:aиr: нео uo;...e :t.Ні!'И .жа.цн:оl' О u.a!r!a,и:e з.іМЬ.· u1чrr11 ообоJJя-ІІуваmсь,йс ro 

cniвжv.т'fr:r ~ ж1щою ие в Jдру-.е:.1ин~ 1 йоrо .1.1m в upиn.uuotc у АО»«.ОІІ О~ ro

C'noдapc-rв1. 'l'шшй був е nря-~> ~тио-ІІ. рn:nноrо б о~у p 'l's..:.ї ие2 1.n~~аихв :a1.n &ІІІ'"~ 

давн1й~х чьс1І ри~сько! 1стор1! 1 ~о ~1нцл ХІ.~е Фак~ио .~~~Р ПJ ЕК~ 



- r-

бою,пк1 однак L J11.i:1AHOl!Y р&з1 не тр..._бь noлcНJDreт" •к 1г6у,z:,ь uoтt·Dш!" u.o-

pa.uь~oro х&рt.ктсру, ЯJtоюСіу.г.,ь 2~1ною nor.nлд1L :а: є HL:ІL 1JІ»Ш'tкс:. 1 :тк н& річ, Б 

.І.!і'" Шс11Ь l!OT'":LfiX-,. хирЮстеру еконеu&1чн:оrо t 1нт..-рt::с~х rосподс:.р1ь 1 щ . .:p}h:E;.L!". 

!ELJ<,KO~ еКОВО1і1ЧНЕ:і ~Y.'l'TJТ FТrl!8 Но.J.С'І'і.П.»К!': P02Dt'IHY.IlOCЬ 1 ШO БЕ:ІСТИ . СПРЕ:ІЬ1!f 

(торrове~ьи1 або х~101р1бськ1) п1~ п.u&с~~ доr.uлдо~ госІодир? вроб~.nось 

~ доруЧенвл zecТVt спрьви cauo-

).Цей nеку-

.;t1l11 ІІJt.ІІ» иеs1~•вmс Фак-пrчио роаnорJ'.І)І.Жаь иі бп-'!'(. сІ' о вю D.ц1сні с т:ю, :-на . .n~:~.~а.. t r 

o;.au rосподереі!1, npr.qot.!Y оствюmІ по цРrБ1.uьиоУУ прsьу не tідповідеr- ~& 

с~1А спра~ свосrо rocno&&pWI!!.бo в1х~о ие даюпвб~ йоuу ~адноrо крs~іту. 

ДеІ ctzaa р1•еІ1 веко~с'!'nІ и.л сєхоr~ rосnодарл, авернуь'чrо. сі:>бс: YLQ.ГY 

ар.Уор1z,ак1 І !аес~ &о иьоrо так1 попрею~~,шо по~~~ дьБа~ кре~1то-

р• ust~•вкe uраво пo;ms1E ра lor·o борn до rосnодьря: l/ r. pttt-1 нг·...t1-

ае .. ~ аееі~~~ка nеку~Іох » •~аа~ остQИиьоrо {dctiO de peoulio ) І 

І І р6а11ко~ •ереа А1~~а1с~ь веs1~ьвике rocnoдap аооrат1в,- ь розиіра 

a&orReJI&fi ( aot.io de in rom vorso ) 1 3/ 13 реа1,ко.uт.- НеЕ1JІЬІШК 

аросtиа а кnо• . а.ааrодУ ва D1AcYaa1 nоnереди1х виос~и rоспо.ц&рл а коат:r е-

rea'rm~ ( actio q110C1 iussu ), 'І ю тих БffП~sх,кол~ rоспсдєр пр~-

••~~ вев1&ьаsе кероsвииок кае~:к:r, або а ак ладУ { aot.io insti tutori ,_ 

~ctio excitori~ 

· ).:і.с1 У1 uоав" AaLвmrcь кoв'l'pateн'l'&ll нев1.nЬи!fКЕL ;.,.о rocno.r.apя, 

а ве Ао сакоrо аеs1~ь~к&,ак~І,рQаук1sтьсн,й ве к1r ~1дповідє'1'" по нп~, 

бо Bfl: бу& cyбU'l01t IIP&lil:l.OAИOS ~ рао! s1,II,IlYJiSИHЯ' нев1JІЬ.Н:ИКЕ:• ІН., І3ОJІЮ 1 ЯJІ& 

роб~жо loro оубск~о~ np6s,~oro вобор,лаєив~,~е в1в дев ще ~ ~ невіль~»-

(~~в. про ~е докл&Дн1йm Е , , 

ос'І'аn.ьому nраво ив п"~ов ( oblie '· і о вх do Jj oto ДТІІ'Б. '1.111. • 



-_ l,:n:.paтopCi:oR.i ЧЬСІТ ,кoJl":" Кl.."ІЬК1СТ.Ь Ht:l:!1J1ЬlгtK1E nepбCTf.JIE.. ебі.uьmу
В .n&,~~..e 

r&T"cr ... ,a nотр.;;бо r;mx наrпак!-т :зрос.ле:..,вакоііодс:Lч<... not:E..Jiь npт1'Йl!am ~1І"' 

le:r: F'c t.J:onia аабороиено було вlддаве~ нев1.nь~к1в ~е боротьбу 1 

д·:зr.-т:мr.,. j зворRu~ в цирR ах { с.'д bostiJ.s pugnc1ndas 

J"}•1янои: npei-o &!rTCJЯ 1 oyepn { ius v~t~o ot noois 

); 1uп~~аторои Га-

) rocno.-ap"' від-

eu П1ви бу.nо довБожеsо пев!ж~ИИNВМ csa~~nc• до каr1стра91в иа аорс~о

к1сть 1 в.лов.,..юани.f' ~ боку rocno аріІ,ирw чоку в ра•1 потrерд-Аеввя ска~ 

r~,rocnoA~PR nрику-wваио nродs!И иев1~ьнпка комусь ~кmоиу. 

Чс.~ров snзmв Грец~tкоr Ф1.Іьософ1І в дсЛІ<чх юрчс!'1'і ос,.еин1х ••с1в 

Олискуцого розв~тку Dр1спру~епц1І nоча~а Оу&о алrлл~~с• rвд~е ( в esPa-

~tY з Tt;Op1вr.o іuв nat.uralis 

і uri s nco. t.ur :.tli з , а.пе ЦР rQJtxe ке 

г Ш)J!,_;Н Бoporn. Го.аоюm·<:.і ~ивси, ро 0;уи1в'l'ьоа, це ка.ио :місце s часи Е1Іи, ue 

п- буЛt'і ESY~JiitiЧ'<3B1 '!'ill~i ВИП8~П 1 9 &І..І"ТJ)И1 '!IHJCII;RO.I.И Б M8Jiti! ~єр&&ВІ!' I!ODII:-

• 
н:ародженнrт :Є і,~ К8'В1 .ЛЬ 1-n!Ці оДІ! 'fИ li& !ІОВ 11\ЬifiiJ'Цl В 81!&Де ро бп ТЬС 't IletJJ 1.І:Ь ~ ОН 

незє..nежно "Е1д ,.оrо,хто Ії бе.тько .. На.вnаю;:,в1.ц E1Jittиo a1SRF ааl!це ~О.UТУЬ 

c::r r1.:ПЬНа ДІІWН:а,х~&=-б ri б&'fl>.t<O буЕ НоВі.І•НЧХОl!.ЦеЙ ПР\111ІЦ1П IH\Po-At fJИIII' 
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l!i..T!-! xo·t .ц~::я·к~й '-.ас fyлu ь1льнє. • .і і:;пvрt.торськ.і час!'І буль зроОлеzr~ cnpu-

sь:;:, · tuзсои-

cul t.u:! Clг.uclictUШ1 ,iutf!.JІ. буЛО DCT&.itOЬJl;;).J:IO: 1j І! рtі:з1 H!:!pOДЖClil-Irt Д:і-

тей п1.ц D1.Ul1BOro чолоtіке D неи1.u.ьІШц1 ' жіtrки ,лку nlн сЕШ Ei..u..;,c;.c з є. t:іль

uу,х·лоuц1 слідують сtіш.У бf.тькs,д1Бчата- uи'repy~; 2j L рuз1 сnі!!ЖИТ'І'.:т 

(o.ont.ubo:miuЬ ) в1.uьноІ &1нкл в чу~им нев1л.ьrrnко~,з~ :згодою rocno-

дер~ Іоrо,ж1н.к а аа.пишьs'fЬОJі :а1.nьаою, .ці n~-ж роблятьсп: невl.пьн!!ІНІ.!:і~И; з; 

в раа1 такоrо-ж сn1вuтт .. "~' без згод!-! rосnодирл,nрт~суд.жувтьс,1 houy z :r~.-~ 

а1.~:.ьииц'Іво, в ;..&.ьн:ь &.іна а uicJIJt тр.ьохрь.зоnоrо упереджеrшя з боку госnо

.царя,прп ЧО:ІіУ В<?1 А1'r;И 1:~. , D T.O!lY ЧIIC.Jll 1 Tl 1 ЯКі на:)ОД1~JШСЬ 1 ІІОК.:У вона 

бу .во І..tе t1.ІaHoJ)1,P,o«$~'t~aл: н:еJІ~дt-ШІКЕШИ. Цей сенатусконзул.ьт, який !ifJ Бід

nо»1дов ц1лкко ря~с~~1й nр~ьов1й ду~ці,було скасо~&но по част~н~ ~ 
. L ._,. .. '"' 

перщу аа ~ecuaa1лuP.1 дpyry ц~ Г~ріяuа • третю аа ЮСт1н1лнь. 
І І ) І - • 

Е отаро.цави1. ч,~~ , ( ~q ~ .~онlШ ХІІ таб.пиць) АО двох tN .. дан'!х npi!-

"~!11 :впнm<uва н:е~~JРаL~ч_У,~ Ч~Р;ІвдПJ·:еЕ.lJШсь ще: а; продбК r.. неІ>ідьниц~nо 

~n кс.а дер.Е&ви \t ... ~_аЩ3 Ti;bp~im }вев!Н:tда'l'воrо довJїшике, б/ поІнірюзнн.гr 

n1baвoro иа ЗЧJІВКОfJ1 3JJ.oдis: ( fur Da:.lifos\us ) ні.. не:є1льникп 

тоrо,коrо в1и обікрав 1 в; пра.Аа& дер&аво~ в неL1JІьІшцтво того 1 хто ухи-
• І 

JІпаоп JІ1.ц ашmсу в ценаові сnиски, а аІ:н~ч~rоrь -. від вРшдаттt nо.цаткіЕ 1 

в1йськоюої с.пу:ІLби •. ~ цих nр!Ічп.н nерші .дві зиик.ttи за часи ресnубліки, тре 

'ІЯ в 111 С'!'орічч 1 nіо.п.я Р •. х~. Однш< НШІ1сц:ь ШІ-'t ~явп.пись ноБ1 nр~чин:vr :єи

ШІ~шшл вев1..nьниц'l'"Sа: а; аа часи ресnубліки - купівм нев1льн:ткіп в 
\ .· 
ч;vховемнnх nр~.ц&~·ц!В._1 nozepuD.IOiя. на І!еnі.;.ьникіь тх-.х 1 хто даD себе . про-

no:ucr>-



-в-

бу.·· рідt:іо;н~r1тн1. ст~р~ ius civile . 

. (н~йстарійш~ фориа}; це булє cyдoLs nроц&-

д1JРЕ. npe торt<: госnод~Р з невіJІ.ьн-тком і ЩС:J третою особою ( :'!.sse:rtor li bor-

ta:t.is in iuro ' .. } злв.nлJІ.'їТсь АО пре•rорі'.. .1 г.. sse:rt.or в аmз.п:пв ~ mo 

вtЕ...ІЬ:t.є а:.ев1льz-І~к& за J:,іцн;у людJ-:ну: huno ogo honiu(,.l.l:1 ех iuro C:,uiri tium 

li ba:rшJ osso аіо ..,_------ --·---·--; rocnoд.ap не це uовчав - і 

врЄ:.тор .. оrолоrоуDе.:с '13йрок :u~o відnущоннл неві.uьник& на DOJIJ).,lliзнiйme цл 

nр~ще~Р.а булє. ~?об.uена nрост1йmо:ю: nерше uссертор був amr,.1lцнm·й ліктс

ро.:..: nр~торс.·, Q ва "t;acv. клясичної юр1сnрудєнції бу.nо в-изн~но досг·ть GМІИ 

rocno.z;.ap'.Ft nер·е..ц ПJ?еторо).(. 2 ji.:antwisєi о oonsu - вuесени~ цеиаорrУ . 
Іі~;~ь1льн:т.rка au РГО~ою госпо.дарл до cn!1l'oa1 :в рш.&.ськпх горожа-І; ця ФоРУа ,2І. и:к

лс за ч есн 1кц~рЄ."І'орськ1 peaou 1 з знє.кненнrru. ценз а. 3/ :i ;~a.n~issio tos-

taиunto в1дпущенн а на волю t запов1т1,лке nідл~гаs виконанню г 

llOiwZtHt'l' прн·!!нттл оп::...дщ.'t! шr сш е.ц:ковкцеu, в РЄіВ1; коли в о ІШои.у заnові т1 не 

IlOCTtl:SЛ•r.tl1: Я'К.і ЩО ДО :fіЬО.:' О ОООбJ!ИВі уУОВП. 

r1~·G-т"'ЬроЬке право ДО цт.!Х трьох фори nрилучило ще дек1.пька нефориаль-

И1 1 po:r rlOUSi.\n 

пошіни~ roonoд~PR до 

А~ ~to~rQ ~~QЛ~)~А~~ 

anico(':! 
manurnissi~ intoY ~ 

"або oohvivii :1.dhibi t: ·tione 

(заяв & го-

( фак ТіfЧ не в ід· 

R&i11~~mrgІJ 1 f{R .цо ЕільноІ оо.об:и, нв. np~зanpoc!-!НZ.r його 
І 

~ol r1 on(}ooG!t .дs.в&.IU'f неві.nьtmков1' JШmЕціь ФЄІ.:&тлчну .,.. . 
\ ·-:-

;Jhоби дати цеtі 

~ їt<с;. lfY~ іМQбх1$,~Н) ·~J~fJ \H;,~~.1ftt't'i1 :t Ф~1ftr<rдy no-A~ через одцу 3 т~~ох форм. ..._ 

~'tiф~t~ n"~-н~.і-А~н~r~ {l:}H•itt~~ 1~n~Ф~'!'-о~ьх1 '!t1cw. no lex Iu~ia J~о:і'Ьи:uа 

=-== {!!%. fЄ.fi'@~~~liitw. (~ф~ф~.Ь.JіМ~~~~ 6у..І.~ !'Jl~K~RЄ І>рп.,!і;іfЧЗ:а cw na, 3 'l"flt ОА-; 

~~.,vt~-::JВ!&.Щ•\!.~t ~~ ~~- ц·t~~~ <l?.l:r~~~~li9. ·.JI :p4)~~Jfacь tte pimcwr.JO!W rор~.ж~ 

~~"~t !!~\iii~t ~\~і ·Ч.\і (,Ji~.t · !im'k~~ ~- ' ,.;)" 

Іrs~~~fN.t ~50s~,.~~~ ~$-l(r~ ~~:&з~fЬ:mial :oo-~:!f>~ ~!(!D:.:n ~:i!.flt9Щ1.\Єj0Jro JШ:9) 



волю -··1? "'..tl~lissio іе оссlо~іа-,сdб-то oroлQШG!mrr rocr:o.r.tp...::.: с::-оє:ї ї.ОJ1 

L Д6рКl.· і 1 Псред ЄП~СRОПО:l і ПupU~· iJT.IL~.:и . 

Імnсlр&торо:о.: ~ості ні -тно~! було Н[..дt.:Іо пре7орськ."~.: cnocor ~ :~ :::Jё•.і ·Н· ·і s-
Иl!'И' 

р1Енє знач1НН~"'" з Тlt:Itm~~ форм.в.ш! 1 nрw t!O .~Y од:І[..К додийо до 1ГХ .т. ор~:с ль ri 

обОРfТЗRОDіСТЬ ПfТТЬОХ СТ:іДКіІ3 1 Л}( Пр~~ СЛО:Ееспій ЗЄJТ І 1 ( i _1·\:;:.; r 

aniO:os ), 'Pe.R 1 прп зщтві на писи:1 ( рзr . oгistнl .='.i.J ) . 

Н.аднпх обиеженнь права rocno,цap1!3 Еідпуеr<: атv. н~ полю ае в іл Ьіг:кі r 

республік ансьхе пра:е.о не :нпло. Ал з в часи 1~nep vторські, іtслп п(.-тсло F: i,r.-

пущеннь зроб!'fлось дуже велпюпе:,прrr t!OUY иотиР. оu їх често було бu,;~а: ш.,. 

пуm.еннь. TE.t!< через lex A&lia Sentia (4.р.п1сля Р.Х.) було заборонз-

но ю1дnуокf.тu пев1ЛШW-ІRіВ: а/ кс.wи ц~ цоже пошкодrтТ!і' креді то~ь!l ( 1 ~ 

frauden orv~itornm J; ~/rocnoAapяY uолод~и 20 років,D такQж 

r/ ~еF1л~~к1ь uолоАмИх від ЗО років без згад~ на це особ~Бої комісії 

de oausis li Ьетаlі l:ms 1 11/ R~вl.пь~кі в 1 шо зроб~ли mпtй зJІо-т·тн. Че re з 

lex Г.ufia або (-~ffl/ Furi .1. ) Ca~inin (Вр. 

після PtXI) було zаборонено в ~аnов!тЕ:х відnуск ет?- на волю більше о-е 

знєченого 'fcnпo в!дсо'f!Са нeEiJ!:ЬirnRiв 1 в усякому рг.21 н~ більш, ніл: lCO 

жюда.через lьх lulia de adlt&riis ( і8.)).) и:!ж ~rн!П!Тм було зєбоІ о-

нено відпускати нє волю нев1ль·mк1в до к1иця слідства no сnрев1 QO 

adultorie в раз1, КОЛ!'! це ьід.uущення :могло бVІ: п оmкодтт т~! сл і ,це т:су. 

Затруднюючи таюпt ЧJіНОУ відпущення- нь волю павіл:ьнт:тк1r господар.F-

;,} 

ип, 381(0НОдавство ім.о..~раторських часів вnровад .. л6 разоu з T"f~ :-~:ов•'Й nrrr ,r

цю:; - відпуmенют невlль!:Г~~"RіБ · без зrодІіf госnодар.LЕ.Тек ч-ерез SG~l .. tпccon-

. sul t1m Зilini :-· шш ( зв АвгустБ) відnускався на Еолю невіль~к 1 
ЯЮ!Й відкрив Ебивство ововго госnодарл;чсрез ~Здікт Кл.FПJдія В"!ЗІІВl'Dгс.г 

Еільннм невільник,якого господьр nоh~!нув хорого без догл~ду,нD Fолю бо-

лу;чера3 .цеRрет .ЬесnЕJзі,сrна дс:tвалась ~о.па :rовільн?щ1,лкє булє,. прод : нє нє 



''· 

..... .. .. 

ОБМЕі~ ЬО.lП. Крі-:м nаБного nозбс.ьлєюІ;т ~олі в ри:.rс.ько::Lу np " ri 

ц лкоj! nодібнпй до нсві.nьниц.ькоrо. 
> • 

" с " ' ,.) 

,. .. ~ . 

. і ;.; .. .._ .... ~. 

'F а.~ 1/ .clcli ctuo , себ-то nрисуд.і.-tеr.ий nреторо:ь! до бор.rоrсї н,.-
і f. 

l ал1 H6БY!I"lJ1C;TH!IfЙ вr.снник,лкого кре;;дітор 1и ... в nраво 'Ір!ПН1ТИ r: себ .... в к &Й,L. ;_;,..-
f .. f" '' 

.н.х иеІJш:й :rвр1:іа ( 30 днів); коли з кінцє14 тор:м1ну зG г.сl.:..~іс·снз rrix-

'fC :r,_, ;:~.:;nл&~ть боргу,кредітор по закони~ ХІІ тс:.бл:--лць міг пrо.цuтrт йота 

::: неЕі.:.!ьІ-r.щтsо ( t.rJ.jS ?і bo:rin ) , nіслп чого ~tG.dictuз вжє. робиr:с r 
З13 ", 

211' ~.с·.т:.: нeвiJtьrt:!·~ou,· no lo·r ...... оо). 11· - ~ . . . "" ~.. . v .; с;., (441 р.) продш.ї< ь H!,jiJ олю 
' . .• 

було скасоr~но і Бід цього часу .. г1г11' ·<ttl:t"' (. .. u.\....'- •• " ·..:> 3 Е.Л:І Ша ВС rт • Ь Кр БД і 'f О! С... 
:. 

до часу :ідроблонн~ споєго борrу~ 

2/ ~.-fl.ncipu.tua - д:1 T~-lH L, ЛКУ 6€:.·1'ЬКО po,r;.: ~ IO,. ВіДДСlБ &D- l<.О!::,усь 'Е ... 
) 3С. nевну Н!І'.- ту грошоtt; D:..1 j2---... 

від~осио госnодарп був Е c'l'a!Ii неві.n.ьш~ка ( ·' GXiJl l.'oc ) 

• [) _О t':t1.r Ь С ,'1 1 його :.1; ~сі рі 1Е ро;з Б f1ЗУВ~ЛОСЬ ск і r~ е :ш .-:А у1;: о . .& л б н: о т·о 

т...: r-.:.: і ;ry. .. ··· ··.:а. . 
' 3/ Кольони ( ··colo!:tl ) , є.бо кріn~;.кт.У, .я:к1 ЗЯЕ!-'.ТШФЬ r ч ,12r;.i Ї.ії:Н . -

р і ї ; о с о б~ с т о · в о Ю! D в с..ц. JI тf! с ь 11 і ль шi·uv. , т с.к що н 1 n род а тv. , ri 1 в 1 ді бр:<.:. тг .,}! ::.і· -
..... l" . 

:t o ГОСЛ()~t...-р LіД :-EfX H.E:J. МіГ; CJI6 БОЮ! були nрИ:Ь.І:Т3~Н:1. ДО Т9ГО УЧ~С.ТКУ :r'pyJ•-
., .. , 

'і'У, .f!K"!:~ У.О'ІJИС 'Гу:; <.АЛ!"СЬ 1 і Б ~H.l2i, КОЛІ! ХОТіЛИ' l:ОКИНуТ•А.: Ц8Й yq ас ТОК, ГОС~'9ДЕ-~ 

І І Jll' б .> р "'"' ( l . І • ~ ~ 
-1 \j 

1 '· 1 t.': r ;..1 ),ибо Еільновідnустнию'1 1 себ-·rо НІЗDLnьникt-t, - -

· .'i_u - ~і . .-. :rг~-т і 6yJl7~~и rocr.r.,дhpл:!l·и їх залтtm&всл: деякий :зJJязок, !ї.-<И~ __ иuзІ•-
. '- n 

_-;:., ' С"' пстrон~ 'І'.:- іЛЬІ:оnідп,уст:ї!Н< ~ обоnJТ:зє.нтrй FГ'Аявлп:Т!'Г від.r осно булого 



~li-

rocnoдupfi ( ~):~t:ro~us 

) 1 ~з'- r &JІ1 Itp Ін:·..-

)о бсжу OD8ero .и1бvрт~ q рщs1 абі.цш.нш . .,. ( тuко..-t 1 Jt1бep'l 

І боку ПВ'ІРОlІ&) 1 1 Н& CIП~lQ' 411О.ІЛ' .uJtб~p'ta 1 HU.t:i 'f!D Etptr 1CT'LQ'E О~Ш1 пр..

~Х ~~і& oo7e~oro;ap7 в1А~вИ31 Иv во~ n&троии еобог~ауЕ~ сво-

Іх JІ1бер<r1! ;rмо~о.а робиW- соФі вaoc.Jyna, . .,.r.: 

vак І що до pe~ec9~e,~t~ sьім~всF ~16ер' 

,• 
nретори був Dpп1QТtteк1 вв:есw до ла! ()•tІ4e:шrr 2 ц~tому ж;1.-ноmtнt~1 1J..'/4$ 

uа~ро~1~.Право П&ТРQВа~а пер~хожv.•о й до ващ~~1Б пєтроuс,аае не Ао ~o

Щl!JI.K1E .п1берта, ІТ:Кі І:НІЄШ.:~.D!'СЬ he ЗЕ> DіJІЬНОИєро~е:них ( ЇilGQUUЇ ) • 

а недов1ря до вільн:их rpoJ.Б.!1дsнr o'io-qy:~н:•.mi ее б.-; ~:~1.аьнов1.дпустник a1W, JТRГУ 

й даюаJІ.і! uo...r..II:il.в1crzь аайL1.Е.Т'!І! вwщ1 nооє.ци Jt1!ІО:І.Lє сnосо6ЕШУІ: є.() о черев і1.: -

taliu~ reGtitucio 

ня: louy 1 us a.ureoruu i:.nu.loi'1ш 

e.u~:JPr n, .. cJI;т clLepm Тє>}';оrо ві . .11ьнов1дnуотн1~·І-са.Юст1н1нп впана~ ає Ec1-

~D ~1.:ІІ:Іов1дnустШУкішrr ilcJ.tг.lilli,j_ ro~:>titutio і iu&n'%2-~Bnш ,о..пе з(;lmf-
mн· пра!!о nатроното,n~ чоl!у скєсу-еанюr ttьoro прсвс,. в ко:т:пому окре:.t:§ІІ.У 

виа~кові перед&Е нє юо~ю n~троне. 
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§ 35. Status civit~ti~ 

Другою умовою для повнего o~put р~ис&ке право стави~о ~е, 

ЩС~И ЛIO,JJ,1'!:Ha бу Л8 рИМСЬЮ!U 1'0РОЖ аНННОУ ( Cl Vl S TOL"lc.uUS ),:u.aJia 

• !'1 t віо~ьних людей 1 що не належ.аJш· до риuс:ьких F()-

раж ан, под1JІ.ЯJПІ!ОЬ на дn1 кл.яс11: 1 tl:J.i 1 po:rogriui. 

І·ід початку ри~ської 1стор1У поді~ на civos,.h.:.ti:.J.i і p;;;ru~riиi 

· -,.-.......... ,~--. -. _...,.",_ заеновува~сs: на п1дс.таnх и.1жн:арсдuо-r'еоІ'раф1чвих: сі vos бу-

1 J..' • 
.тrn горс_кине и1стv. ::?и:u:в.. c..1.ulnl 

uou D союві, гurLGTllll 

~і аЛУІ' :зносLІнтл з Рш.•лянmm:. 1.::.. tini в1дzз·1жЕJrтrсь від сі vos JІИ-

ше:нь в nравах nу6.п:ичних,L ко.л1-~ приватвоІ!р!t'ІНШХ відносин юоии fyJ!'JJ t:1в-

ні а горожанаии.Що до гor~eriui 

до лnтинськоrо союаа,вони ьстародави1 часи вв~~с~ ва hostes 

( r:oporiв) 1 !tадН1'1~ пр~:н·аu.v. не т:!..иьюr ~ОJr! •rичВИ1!И 1 a.ne й при:tа"І'ВИJШ ВІ 

нор:истувалиоь.П1ав1й'Пє '1'1 .церЖ2Z3~J.!!!.к1 а~:~дУJУDа.т.нн~ & Риааои не n1AC'l'tw.i 

дсговорів ( civitc.tos fooder~\t?.o },уuовляао;&; 3 Р:и14оw. Ш:G до :eatl!uиcl 

oxopotm прю: своІх піцаиц1:в> &.ue· мешхшщ-1 Тl1І!Х держе:е;нR1 еіу..пи зе.sойо-

ШЕІ.'ТИС. !:> Пf.) ОТВР.ОуУ беt-~ праЯ.НС'І'О Ш Ш:::tаq _;щоби ДOCif'rllf ООС:і1 t'tm.W! З~ОТ 

D P:tПJ:l, ])li-ro::;ri:tlUS dadititiu~~ ПO!•JJ.fHJ:МЙ буs n.2,JtдQ'1'!1!0~ П1Д on1xy RКФ"' 
о • • о о • • • ', І о 

' ' 

ГО\.:Ь рИ.ІlС ЬНС l'tl; rop())l a.R'iїRI.i 1 зpo6:rt ~'И О~ KJ.Ji gJІ':J ОМФ 
~~ ....... "' ....... 

З nоширенвяu uea: ри:ио:ьксі: д~Р<~ (ід!!; pv .UОІІОЮ~еввт.t пр аю риио:ькоl'Ф 

:ropoжe.нc'ftJe ·ва .tіС:Ю І'l'е.д1ю 1 ~ pc&El1'f~Oil. )tfІ·ро-впх ІJ1дuосив ИЗJІИ РиУо» 1 

oroe ~~арє ;gаq;зил і nаОурзю~~ хар~т&р ropoa о•но-прsави ,оавач~~У• 

'РіЖЮ:Ц:Ю 'L . .-•о ро:... t:"ІJ!Oi>.«;t'[X np О~ а..,'t;:.П!д lU:Jr~ Їk.L Q ili J.<OSY'AUJ'rЬ(jЯ :.!68КаІЩ1 

, ~.',Н:3 rre 11 і.m1'Ь і \18 COu!lbi і 

- ~1~~~ ~е ~~~т~ иі ius couuorcii 
'\ 

,; ... . ~ 



анаsко ось-sк1 кaтGtop1t Latini і peregrini 

:1/ La. t.i ni : •І La.ti:1i oolonia.rii ,як1 УRЕля~ собою 

кешк~ів rpouaд як Е uexax 1т~1І.,ак ивод1 1 поаа rї ~ежаuи,sкии осоt

АИюии акУФУ p~uo8~o~o кароАа,ебо l~ro влад дарувалось ius Latti 

о, la.tini tas 

ро.жшшw.РоарШвя:.и"і)Ь ~us Latii ma.ius і ius LatJ.i Jдinus 

G/ La tJ. ni І uni г.nі 

. \ 
{;~4)~8~0 JS.IMШS~!!.&"~ ~i.D ~& :fa1t ю;-е 3D"-Р1"Іо~ке Іі1В1.п•ве В JIИ86Bl- OJt-

'f с ( A,eтopo~W&~.t} і!.J>&"ь· a.І~Giloo~ "''l$.1~1 1а tini І uni ani 1L1U1J 
І -

ius oo~J'oii ~111~~· z uop.1 .mм.п1 е La.ti.ni ooloaiarii' 

Qo І!О~.и poa1!1QPI'~A~~ ма.fі/іо~ .шд!ЧШІ:. а Ш1ІУ'І:Я1 п1о.жа fx o:w.epm uойво .t.x 

2/ Pe:repini 

а 'І&-

&0:'1 ~ищ.1,а1 П:.m:J%QAJК.D І! JI:C~i ,церж:е.:;~: :t-SS. ft.'J$ ~і"С14 ве ПОВ,РЯ.ПОО'Ь 

pr!JPII)IhJІe ius оі vile ; е~.А.ЛІl шr;шс~іі4f;І ~ад DWL бу.11а вотавс;;.в.tе.t~f. 

oІJe..z!t~e na~~· ;t p:raet.or pe:reg1·ilІ.U:з J. ocoG.tиie ,право і us 
' 

gGDtiUD. ( -~· І ~oro 11Jj)J!DOAY У.І.-1с].Уор113 ди:ере.п § "/f V.,.). 

3 охреr1є Ао perE~grini dedititii Clys .uри.:qчеіі1 аа часи 1кпер1! ь; 

DO.rr.IO ероб8.D RDЙ ~e~j a.RQUB 1 1 f/ pi!J!QЬ_;! J7.ір1Жев:r& 1 JrКИХ бу.110 DO:з-

6~~-Q rорожааьс~за ва підо~а~~ кариоr~ присудУ. 

По ~8ЖОЖf Rарак~і (212·~~n1оля РІХІ) во1и ~gmкавця~ р~~ської дьр

жа.sі\:.1 ~р.іх :pore~ini dedit.it..ii,~yJІo .е::sд Т"?о Ір~:зо p:и1Jc.r.~'1;> гt.ро:т.&ні:-с."" •я, 



н~Ч.~.mтвv.u.А.nе стеки 1 _,_ tin.i Iu::.i ,;.ni і · pcrugri- : .. 

. l GOclititii 
L праві Юс 'fі.н1JТна уся:ка р1Rн:иr,я в nравах rор~ав аИТ!и.па, а.ие ве •е

ре3 скасованн~ агаданих с~ан1в,а череа ввишеивя р1жвпд1 ue~ іuз 

сі vilo і ius ~·:;&J.tiun ,яка в~.п.пес» ~мен» ва папер1,в• 

впливаючи ц1.пкvи на . правоедатн1о~• ~о~и в пра~а'rвоправному в~диомеик1. 

"' ГЬро~ан Е с'Іис.по~у роtуи1ив1 д»оrо о.пова вже не було: ry~ п1ддеицj 1к-

nератор а, ~1.паоu р1вн1 мехш со8ою, вева.паио В1А 'rоrо,ворШІІ юсоrо прf ва 

tiivilo ебо gontiun )до юrх прии.падатrо», fo й ~1 й друr1 wopa 

~ат! ~1.п:коu одиехов1 юрид~чн1 нас~1дки. 

.. 

f 36. St ~. s f"""'ili ~! e. a ... u ~ 

І\р1:м ставови~tа .uдиип що АО волі і арав J"opoaeac•юrx,upaвo~Aatr•І.cw• 

ї і з алеж ма ще й в1д 'l'oro к1сж;я, нке J3ова aaluue в ро.юrк1, І1А ІІ stг-

', 

tus- fa.niliae. 
l·1д nочатку 1сторF!чІmх часів Fима ки еваходчмо ТЕІМ родиву ( fanilia 

-- ) 1 3'бSrд~с)в atxy !!а nатр1я;Jьха.v:ьшоt п1д~'tав u. Ба'l:аако род111:1w. ( patзrfц-

r:.ili as ) • од~нокий влас~к ~і.поrо uаІи~ родиви,иеобuеже~й s:. ади-

ка над реm'Іою членів родпІШ. Тільки вів 8 porson.:t sui і uri s. ------· 

т1.пьк~ в1н 1l04e !.!ати своs 1Lайно і небуваm його д.пР себе.Реш,.а ч.пеJf1а 

p~rsonao aliunis iuria ;вови ке позбаs.пеи1 nрав ве-

буРатп иайно,але неоув~ть йоrо ве длл сеОо,е дЛР 

;вони n1ддан1 цілко~ в.nад1 p~torf~ilias 

i:i:li і f ёШіlіаs ) !lа.в не зву pat..r1a pot!:lst,ts 

ра. t()rf ai.:ili ~.·. з 

( 11L01' ) ( a'l'Ьl<a роди ви - :2e.nus .(~в. про ~е Фоижадво ~.ІІІ. аро 

право родпнне);с'fан Ух шодо ба~ьке родиН!'! той-же,що І иев1.z•вии1в.Jле 

нев1ль:rm:каuи вotm не су'Іь: во 1m u аю-rь 0.:1put , хоча й оеиежеие; 

filii fauili~з uаю'rь вс1 пол1таgн1 права ( ius hФtioru~ і ius suf-

),як рииськ! rорожане,а так~ 1 права прпва,.в1 ( іuп еоп-

• 



іuз соn'<-й·іі ----- )::..Jiu ocт:..:riri 

r..т:яді; :-1 с· е-rтю !t~; fanili as 

!.:ОLЛ\1:: : пес 'L:ro~y ,;... ·ru Е r...кт·тr.ноиу 

с·нг його робл.,.ться cu :1 ]? atros 
·' 

r; іДІІОС НО СВОЇ"< род·1 а. 

::. '-:~::с·· 1и:nсрії fili і fauilias постуnі іШО nочіtл., отрїь:уn :..т·1 дeqr-:~ 

r: '"RТ'!БІІ1 tн.втхов1 nрє.nа.То.к те 11:айно 1 Frке filius far2ilias-- ;;.обував не 
.. . .,: . - ~ ... _., ~~·· ..... . 

t1~~tKOf1~ служб1 ( bona castrensiв --)·,n.о~·туnав ~·до·йоr~оі-ft<)~яд·вtост·~ 
'1.~: ! ,,.·,· - ~ • •> • . 

-~ 
1
,ate:r f.?.!Jili3.S.. ---не 11&в npє.:&R :n це І'-U1:шу 'в'f;.т~tсь;д<.J.1·до тєн{'о::rЦS': 1Lайн< 

::o·-1в.Jr~! ~р·~-:у_чат .. ~ na Ф~кцl.t (bona quь. -J i ca~trensia ; .. )т~~~-~ : fi':t.ws·. ±k\ni-

l і ~s 

! f'l" ~yror:,JO!!.Y С&Н1.0ДНОЧ ЄІСНО Й ECF\H~ НЄ.ЙНО 1 nке-<· 1 lUS 

;~--I~u:: rre . ~і.д . pator :fanilias ~ u. r иrш::х д~...;~реJ. - ІНд ~t..т~р1, tі·д ч:уж~rх 

.: .-, .:;ой ( Ьо:nг. advo:uticia --- ),Судо n··~II(J.Jrб "DЛncrrьc'I'IO ct:Woгo f1.l~ius fa-, 

. 
. : ro~z.Б r::pc.t1. ~:'CTiТil/ПfEJ J.Г rriOY.O!r.""lLO ;~-'!'J5ПЬ ОД!Іtз·· О'бuу&Є!-І!іЯ ШО ДО ІlС:..ЄТКОІ'ОГО 

fili.tШ fa::Jilias :всо шо :::ін отр::~r.ує &і'..ц pa.tor fao] li .:Js -- 1 ; L-

::--~<:.Є'l'ЬС!r rЛt.C.~tOCTIO OCTGI.ili.tЬOГO, ?.:ОЧЄ.С іТИ:1ТЬ pc~tor fмiliu~ 1 Дt.t ni.z;.-

. :. [..Ii.:to:ry c·: :ry nр~в о 111-,_~f.f.!/;i~ІZ·it r а~ rj opRдJ!(e.Jl~я ТРУ uu.;! ~rou ( peculi uc . 

irofucticiШJ. І. 

rтС) .цо oбm.r..py nоняття ~·.:: .. :.. ilia відпосно осіб, fП<і воно. • о15'1й~ило, 

об 1 1if-

·· ·1 скли.дt.л- ~ себе o.z:. :ry гос!:іод.-...рсьі<:у од:ш:;цю 1 з :н~ход•tЛі!СЬ пі:д, · ьладою· о;:, 

pa.tor ,.. 'l' • І а;,:_н 1 '::> S '· .lіісля ске рт1 patcr faiiilias 
\ 

осеб·:, я:кі бул~' 

' --- ~ .Jt:·y nідт:- лє.с·rі,хо · . ."t.. й роб-:л--сь por::; onao ·sui iuris 
1 [..Л 8 'і:• Г C:..~r.. t..DГ С Ь С і. -· 

""~1-· д·--:--~т· ;;, . . ,,". . . , ~обо"'· -·r··, Е-н~.и - • ті 
" V • • .. L • .L:..\::Jl\. "' i.V' L U A.l.~. 

. ' .. " 

' ... 
faпilia 

pat~r 

f'апі lias '.\ 
, .FіІ<" іІ& nр:·клt..д ті, !!'О бул--

( ag~,· t j_ ----=---:.) . 
. .. 
' . .. 't. \. 

- "' 

:-. t 
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ДJІ ._ ТИХ, HS RОГ О ПОШ!ІІРЮЕ алась ді r.rJIЬHiC Т t.. 1 'JS Cl 7ilo 1 np~ тер а:~ до-

Fе.Лось mo до .~с1б,FТк1 не nідлРrаш: цьо :t:у nрзву,керувєт!'!сь r:же н --=: аrнг'Ісl-

. ,. 

тpи!!yJHlJIO Есе fiJIЬme :зн-еч_іння 1 а ~ 't'SC"" i:!nep.t:!+ёpcьr.ei,ROJm iu~ civile 

і iu1 horюr .. t:riun 

ся JІ"'шень з е коtна'tоькпu сnор1днени~r:~~- . 

§ З?. Ся. рі ti з cle::.::i !i'l.lt і о • 
--------------------------------------

деве~' з трьох :тtv.:~us - li bertat і s .о і vi t ·ti s і f а~і 11-1.0. 

ЗаrублеиНR одного з ID!x ·sta.tus '11frJ!o за со~ою зиеИПІеив'Jt J. 
capu~.o, 

аб8 ПО рПКСЬКОJ.!У пра~'7 o~pitis d иiuutio 

зtatus libortatiз 7~rнуло за соеою о~~вязково nозбевлеив~ обо' 

uало иесі1дкои З~rу#леИР.s . . 

· й st~·tus famїl5.ia-e ~пое.бавлеии,..._~ зt tus f.<Eiliao 

рі tis dern.inutio. C.d.• ::. E~ina~---------.{ врав! поабе1Jлеип" ·{tatus 
libort.atis , ·'11 ] • 

) О.(.~ .,D.OG•.l<t ( в раа1 позбзвлеини st~tus civitatis 

, себ-Уо 

1f. Са.рі tis d.oninut,io аю:іn; · е синон1и позбавленн." воJІ:1,по-

вернепня в1л»ноr -~диви не иев1ль~кв,nро що вже було говорено в §з-~7. 

Tau було скезаио,.що rоловн!ЙШІ-':J.f! -виnедк~Jf теко:rо роду бу.пи від чес18 

ХІІ. таблиць r.j продаж не-'Впп.латкого в~шrnк е з в 1!8Ж11 .Цєржеви 1 бf ncr-

~ернения ие и~в1JІLнпке алод1~ 1 ~; пред~ Р нев1JІь~~Увс тоrо,х~с у~~в 

ая в 1,n зamrcy в цене; від часів ·pecny(" JI11G'! rj поверненн~ не невільипке ~о-
. . 

го,хто дав се.бе проде'М' зё .·нев1л:мmке; в1Jt чес1в 1'flnep1Y r; nоверненнr:r 
'> ~ ...... іі . :.~:~ <fl~ ••• ,':';t.-.. ... ~~ ,..._;..ои.-; • .., • 



нs ие~1~»вик1D злочинців~ 

Кр1к вrадаJШх випе.цх1в до nрвчив о арі ~і з deninнtio :::!,:ClLJ..:.~ 

npz~Y6Y»OR ще полон у Еороr1веА1йсво nо~овен1 ( cиptivi ) 1 n~r 

жядJ. рихо•ко•о пра5а,ях веві~•~ки жочх і в чуz1й держев1 1 в~~~лnс~ зr 

аоае$аВf'ШІ% вс1х при:в; uє; ~ ~е не б;у.Іs nІsиа о~рі ~is с e;:1i:1utio 

ео D ре;! nosopo•a по~овевих до дому,іа ва nіАс~ав1 ~ак авзиоrо ius posl-

iiminii 
І 

:юоШ! s ow pofa.t!~•cm е a'I•Raua с:во~z д!-rей, и.uacmrкmm своІоrо uайне, Rpe~ 1--

'JOp~tWJ oaofx z:wвaв1s;taи к o9ofx :кре.ці'fор1в 1 'r!.и.;хсча 'е. чае rx 

у тр~vпии оообеки;Іх о~~іВИР вваааа~с• ке1с,~к,однак по пово~о•1 

~о АО~ овz ~~право ва uos про повервекn~ ey~cro oYa~J р1чеІ (iu 

nt&gJ'W!l J'estitutiO ),.,~ІJ8:U~ Од1,RОJ1И ПО.11СВ$1ШЙ BDPOB В DO.I0!!11 1 

іІР а oro 11~ :osspт ~ OlJ ~ ц~ пооижо ве.и ~ в П}.І"іІ s а9в:оправи1 в 1 ttо-

спзн,оооб.шz:ео щ .1І!!о on~.;1m.,.Ч р33 "е 110 в :co~q Cy.~:.lt ( lex Corueliг. de 

~osUinin:i.o )«Іу.иа вс'і'~О~11~ а Ф1кІdл""'о а раа~ веповоро ,, ~к.-.яш-:на 

а DO Іо~о Ур~б$ D Q~ ~ DО~ОИ~ВВК 1 ~ D~R~&ASYИ ~О ВЬО»о О~-

.іі dorninutio 

х • 

V Є&:Dі tJ.s doLiinut.io nedia 

ropoaa.п~toYDQ nрш Оере:овиі tao~!,uuo к1оце s оо. JІКІtх DJrDSAJ<ьx: 

&/ Ь рааі 7,."1• aCSo »и:rваИlія Ga кеu дерttа:еи ( exil~-~ •. aq.ua.o_ et _ig-

. nis і te:rdiouo } ,uри ч ону оди ак оsипй :виї в.:д. до ..!!_е :еоро:!!о! деJ же-

.!!. ще ве оttричиІі~r:sся до оа рі tie deminutio ~ е остаивя ив мео!t 

~ов~риово» ~ евь •од1,хо~ рикськиІ rор~авив п~йuаЕ в иаm11 д ~ав! 

араво rорожавс:'Івз. (/ :В ре.01 .цоаров1.ш,во! nере,Аач:\ иа м~· в1 в uа.аСІ "е

•Уеqи до ~opor1s,aбo D pan1 й иеАобро51~иоІо ~о~ону,ко~ r.ороgанин n1o-

u а еа:м ору к npuo noвepayu АО в.\rвqиа і вц:;.коDввоІl' в1.- s:pacro, 
І 

б ашаu &1 Yawo• 11 аоро»1:в sa ee.u.-e; о арі Us dsminu.tio ~e..d і а Jfp;ff п . 
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~uгря .. 1ась і :{а r:1л1 гро~ади,я:к1 відnадаю• в час1 війни JJiд Р~ша й перt::хо-

дт· m~ нє б і:-: Еороr1в. E/l разі г.рпсудження / в iuпepacropcJ.к.i ч а.ои; гор(.-

:каw.тнг на заслання ( cl:J;;ort .' tio iil il1SUl<.~I1 }ва а.nочини. V/ J, pes1 

;Jерс:~ода горожаtmна в кольонії 1 як1 користуваJІись іuз Latii. 

1 cet.-'fo a1!1Re в родиниоuу с 'І· е-

н1 р:~:!ського rорожанина,при чону не :1е.по внач1ння 1 чУ' осоrа,рка вих.оди.пь 

з даної родини, встуrmла до ив:шої ,ч·! ні, а та.ксж, чи . її rорожавські пр ева 

через те з:·~енmува.п:ись,чtІf наві'РЬ збільmува..п:нсь.Разоl! е ти~ r.я ЗІl1на nc-

виfнна була бутрr: m'Іучною, а не натурs.ионою: rо.повв1 випа.цки ,j в .~'~'IO'fX Іt.аль 

e.j ~ю rsonae sui iuris nероходе nід -ч.уж.у вла.цу,роОи'ІІІся-

}Є :ВGOllB.G c.liae:o.i Шris :в paGi nр~бранн~ такоr осо~и\аа сина (arro-

) , в рае1 вr!хода не3а.пежно.r від 'tтужої в.падя :tеіики :заu1ж. 

~/ Гerson~ ~lieni iuris nереходе ~nід влади одиоrо pater-

f c.ilii 1 і г.s під в.паду другоrо paterfamiliae :в рас1 пе-

редач1 fіlішз familiя.o до ,цpyror родини длн. приtІреиия ва сина { 

datio in adoptationon ) , в реві видuкя д1ачиии замlж до инmоr 

родини. вf:ersona alioni iuris роби~оя · per8on~ sui iuris, 

,нп пр. с"н sпзво%яв••оя зn1д · s~ади pato~ familias /e~n-

ci ра:сі о ) ; в двноІ.::у рав1, ХО"О: а wой,що ви вво.m•оя,І поб1.пьши:вся Е пра-

г ах Е :з ага.п1 1 але равоu в ТПІ' в1и зеrубив ввявок 1 попередньо• f =.:....::illia 

е :аначn•ь й право опадщr;rни :в н1й, 1 •.~. 

Саріtіз ua~iпutio взага.п1 кр1и насп1дR1в nриватиопре.:внеrо вн~ 

~.т 1ни ... д" ... с ......... х оа::і te Di:ї..LUti і ._. -.м. ~ ~п =-s~ ~ Х~О Ще .R80~ ДКИ ЩО ДО 1Х м~не.1 
при чоl!у иас.п1дЮІ'l д1 бy.Jl1ir не однаков1: тоІ, Х'ІО nідпадав сарі tis der.1i~u~ 

t і о /1:../JIJ.// ;c.a.xiDD., тернЕ :все свое l!айно, яке nереходи.по або до держав

ного окарбу,або до пр~ватвих ооіб (ив пр. де кредітора в реві продажу 

trans Tiberin ) ,хто nідпадав сарі tis C.CJDinutio ~осlіё. ,той не тeJ: .FrF 
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.. ~ е •н н г."д т · 1uз cj·Jil'--' овоs~о и~~на.але т ,що в~ ~ав _ е .~ с а!~ v 1 ро(н лось · 

на nідставі lU~ ~G~tiuo ;nроте Б разі de:portatio ill iпsul, tltj.r,f' 

Уейно кон~ісйувалось неа~ежн~ від cnacof1в йоrо наІуття.Нареm71 оа-

рі tis йoni!:utio ni~lina ІJяrнула. na соаою nерехід иайна з1 старої f~ili: 

до нової. 

Що до борr1в,як1 1!аБ сарі tc r.li:J.utus Jвони на nідставі ius 

oivile касуБа.Ш!С:Ь.~е че·рев те,що це вноси.:о в еконоl!ічне ЖИТ'ІЯ в6-

.иnке бев.пе..цдя,преторський е.цік'І авернув не це уваJ.'У 1 nочав давати кре_ 

д1тораи право позова (aotio utilis ) до т~х,.цо кuro nерейm.по иойне 

JІ~и~m,що пі.цпuа oapitis doniuutio ,шоа е окреІо{а дСІ o:~pi.,tis 

cloElinutio иiniLlг.. 1 претор да:вав повБп й .-о СВ1lИХ c:Lpi te U1 :uti 

в Ф1к~1вІ>, що нібито 11 iG. faotun ноn si t • ое(-'І'о що CJ.Гl-

tіз deminutio 

f З8 .. ИВШІ ОБСТаІ{ШІf?ЩО LШИ:ЬАJІИ Ш ПРАFОЗДАТ!fІС11 :. 

----------------------
~/ Чесvь. На превовда9н1с'ь особи по риuс~коuу праву значний вnлиt 

uала чес~ь Л»ДRВИ ; щоби бути nовноправвоІ,.пюдкне nовинна була ке~- не-

аап.плковаву честь ( existimatio },або st ·tus illaesae uig~it~tis. 

Ри~ське nраво роаріжн~до: е; пvвне по~бавАвhня чес!И ( cons~ptio 

яке uа.по 1l1сце nри оа.рі tis cloniиutio raaxiuC!. -' почас'ТИ Dodiг. 

(в раз1 exili~.deporttatio ), 1 С/ еУенmения чести.Зивкmення чест~ в 

свою черrу nо.ц1~я.пооь на infaвi~ і turpi~o 

nia iuris і ini~ia iaoti. 

або інакше і nf с1~ 

Infamia /inf:.tL,a iuris )називапось акеиш:ения чесm 1 яке fyлr 

засновавв на nостен8.\ аак,наDвбо преторськоrо е~и~а.Перщу агадку DJ• 

i:ufamia ми вн~.оди~~ вже в ХІІ. тебдv.~ях 1 як1 заборонлли n~~йua~ 

за свідка тоrо,хто бу~~d св1дко~,~бо libripens в якій-fудь cnpt-

_ в1,ne71J.i почав заnЄІречатr~ ~ю справу.О.цнан в :аоБнот1 nоня'І''І'я іиf::о.~іа 

.:, -· 

,.,..~ 
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сsулс ро.зло,лене .r&mень преторо}.! 1 .r.:ю~й н све"йоLу едІП< 'Іові ро;,ріжияв 1-ве 

ЕИДИ і nfahiia : в; infauia iucedi~t~ 1 як fеспосередний нє-

елідок гане,нсгс жит!'.Р 1 вчинків (г:игна:ння- з F . ' ська за ганеGи1 ВЧ!-'ІНКJJ, 

ьс7упу в актс:ри до театру,сва'1хован.!і)'"·nод:зіlt:Qr( одІ-'У~·.іння,ебо одруж1ЕнА 

3 у до1:о:ю ранійmе с.кі нчення Jt. алі С:н•rо треu!ну ~ т.и.); tj inf ,.L~i _;. цоdі-

як наслідок судуБуго засуду no оnрав~ 1 як кернии,так 1 де я~и 

Наслі!Дки iufan:ia буJІ.И JСЬ Я:К1: 

ej nозб~влення nрав n~л1тичних ( ius suffraьii і ius ho~oruз 
' 

~/ nоз6авлення nрава nредставляти инших осі~ з суАоsій процедУр1 (ius 

pro .slio postulandi 

вах (actiones populares 

) 1 а такоz виcJYnem з rроuе.Ас•ких спр&

)., -вf ае.Оороне оАруж1ваmсь 1 tcoбfШJI ое-

натчрського стану 1 ІІзаrа.п-1 в1.nьновв.ро.цжевики; 1'/ поабе.ввевв$1' преве бу

ти свідк_)~ на суді 1 nри скледан:s1 заnов1.'ІУ; tj о6uеженвн в праві сnц-

lиf а.иіа. ua.n·a взеrе.u1 характер до~1чвоІ Rapи,ti коr.1о буn 

. : l () 

~ Т6КОЖ(Е 1unepe~OJCЬK1 Ч8С ) З р831 ПО~6рВОW8й 000~1 1кuер&70РОК IS 
І :.. . • •· •• . 

чести ( rosti tutio f~illae/. 

Tu~pi~o /infania Faoti І в~авва.аос• raкeaeraa,r чеаn,ое еуло 
. . · :~ (:;:r: 

нес..'І1,дксн в:е:r ативних nor.asд12 1'J'OUUR!IO'I»a аа nо•е.д1ВQ і 8'1Ива AUt\! 
. • • • І ._ . ~ • .... • ::. 

осоои,nоаалк ааконоаt ве t5)'D вотевов.:~а1 ЦрІіЧИ,~~Dо ~-- -ra. ,.fo_ ~-· о-
• • І J • • • \ J • . • : ~ • 

соба роби~ься turpis 

~ре~о:му вJJ,nадков1 входити в ро~гля.ц omx ВЧИК!С11t1 ~1 ::вiiXDK&.D upeawpc,•c 
• • "' І • • - • • • • • • ~ ... • 

в Соку ~роuадянстІІе. Turpido 0ЯВЖйжво• ~ерешкоАою AAR •о~&ИВR 
.: 

особі оn1ки,аfо ивших DUnera publioa 

а тако~1 як 1 infania ,обме~увааа в пев.-ву сп~овоиу. 
. . - ) 

2/. FUII'IJI. І. Рим1 за ча.си реоnуС.п.іки 1 nрv.кципв'f'У pe.a11"1R ке 

tJ~a..лa жцио.ї ролі що .цо nре.воздатgос'rn q<;_Q.~И;Рии.пІtІІе,ши.ІfУ'D'ІИ с:воІх for1~ 



вj.цнос~r.Ш-1'с~ :з nовною nошанvю й до 'III'YDX ре.І11'1Й!ШХ віру:ванн~: • .nиmень в 

пер.і од ьосо..JПDУної lioHaJ'xiї) і 1'0 то.д1,ко.ли пе.цv.ючою ре.І1f181) ароби ... ось 

христіянство,лке внесло в риис~ке ЖИУ~Я дух веУо~враsУНос.и,Qу~ виесен1 

в nраво оби:еженвл в пуб..иlчних 1 nри!н;.тних прав u д.ІUІ nrx,ж~o не иueaal.'l 

д о nануючо't. релі.l'1Ї .. JІиt.rень .ПР!:І.Вославв1 ( orthodox.i ). Uf! nовцу 

uр аво ~датніс •п . .. З т·их, що на.пежашІ .цо ·юsDX pt:~JI!J'1 : ІА/ ере а ( haeret1ci 

} 1 в.tдс'lупниІu.r від хриа'1'1яно1Jва ( apoetatae 

уеженн~:. в nравах nуt.п1чпх,rуз.ш в~tаІН1:!!1 i nteetibiles ,1 Іх аа6Qронеио 

tуло :и:аТJ'! nравосJІа13них не~1льокі.sj або оон~ in mв.noipio 

О/ ~і{Иди ( І udaei )не uали nрав вваr~1 ~1 · ctlnв Урике~ у оеее 1 

.( pagani 

хам кари на rop~o не коr~ виконувати nps~c1в с~ові pe~1r1t. 

• ' . - ." . . 

3/. ПОL rwucькe право ЕИ ю:1а:ваао два пола: •шсв~а-1 ( SEJXUS :rxш. · ·:~ •~u-

linus ) '· ~tівочий ( soxus femininus 

здатн1с~ь;nравов~а~в1с'~ n1нон бужа А6 в чо~ ~еаена.Хоqа обке~енвr ~1 

z ~acou були в б1~ьшости скасаван1~а.е А яn1 ааzи.и~с~ 1 в ІЬ71&1нпсько

иу Прав1.Перш за усе воиц бу~ о~~ехеа! в правах пуба1•нкх.Не ~о~ли ·~ай-

1LЄ.'l'И урядових nосад,веоти чужі спре-sм в су.аu,викоц.vва'ІІІ aunera pub1i-

оа-- ·--- ( на пр .. бути о:о:іиуиап) 1 (y'l'lf OB1AXSWII UPJI СК.ІІЦ&ШІ.:\ 

заnов1~1в.Вс1 Уі обиеиеивя валишилmоь й se ЮС~1и1ява; s~в~,J чо~у прав~

здатніс7ь жінок 6у~а поmирена8 ~~ в оправі опіки над в~аоки.- А1тьми ~ ,_. 

Що .до прав приват1шх .z1пWI. aj ве .кoru бути rо.иовNІИ ро.и;ин ( р а-

te:rfamilias 

{шо ttOXOAR'I'Ь .. В1.Ц C'Q1.Іr 
І 

' 



.. . 
1:-сі .c.fiJt::'IИj r:.j не іL<.ГЛИ ~ути приrни.чен..а. спадк:н;~r,я:lи в запС1віта.х осіб 

пєr .. шої кляси no >tайнуJшІmень t.' ТР?І~уватч від них Ф1деїко~1сси.L праві ІО-

с ті;rія!Іа ос танн1 два о!~еження вже зrmкли J але перше з ал:ишиJІосІ:. 

·lj. Б І }{ • :в . nравах приватних не иав значіння .ц.пя правоо.детносm 

але в nравах пуб.п1чних неповно.п1тн1 (i~pubeтes ) ua.nи 'И1 сак1 обке-

ження,що :й ж1нки. 

·-----~---

Кр1У ос1б Ф1зичних,се~то оираУИх ~.цей,риuоL~е право sианев~~-~~. 

як субвк~1в права,пе~н1 ав.цн~чвл жю~ей,як1 ниві прийнято називати ocota-

МИ юриЩІЧНІПСИ • 

Перша :юри дич.аLі. особ а ~У ви S!Іава.ио ри!!с~кв право в най.цавн11ІІІJJх ча-

сів,fула caua J!'И1LCLкa держава Coivi.t...Jлs Romana ) populus Romanus ); 

вона користувалась повною иавтков.ош правоеда'І'в1с'ІІО.-ки.а свов 1lе.йно,ск.иа-

,~зла уУови приватно-прввноrо характеру черев своІх каr1страт1в а nри е .... 

l!айнои царя.~я:кий був ;~..nл дераеви тиu,щс. paterfar.J.ilias д.nн роди 101, 

але nісля ветановленна р с~уfл1 •• ~uськ А pzaaa вробил~сk cau по ~об1 

п1би,.о persona вuі iuri.;: 

оСорош! cвos:vo І!раве.: х;е роби.пос:Іt І-ІС ре:з ~удові устахtови s порядкові 

цп в.t.nьпоІ проце.nури 1 а ч:ере; uetїc'lp&,.11l порядкові ~1Іі1С-q>tЩ1ЙІІОJ.ІУ; 

F ц.ьоиу-ж nорядксз1 иогт~ 3аквлл•m своr nttетенв1І .цо держави ХІ иевтр~~r-

р1сnруденц1ї 1 нк кожний ин~й субsк~ пр~~;ц»оиу сп~чини~ось те~що Окт~ві-

яа·о:u Авr'усток на рлд1 3 державною скарбнице~ ( aerariUIJ Saturni )іtу.І 

ще заснована oкpeJ.ta 1м.пере.'lорськв скарt1ниця ( fisouв Caesaris ) ,в 

яку постуrш.ш nJJИбутюа: 1 так :авашrх 1:.t.u~іtраторс:ьки:х .uров1Іщ1й,а т~оа о

собис т1 nри в а тн і- npJtбy,.ItИ .і:и:uвратора; 'i'ouy виник nor.:u..я.ц НЕІ ф1сиS' 'f.·l< н:є при-
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I!B'fiJY власїгlс'fь }.}lператора, 1 спсра :к1ж ними 1 його к~ 'fтреrентю!И П8't! ади 

ро~r.п.яде'Іис~ в nоряд!Сов1 І! БИч айно.ї цивіJІ~овс.. і прuцедури. Зг.одоУ Ф1сR n<. с 'ІУ-

n1вво nереняв в1д aera~ium Saturni вс 1 державві nри r.; ,ю1 ·' зроби воя 

од1нtrксю ,nерж авнuю си арбницею1 в aeraJ'i um Sa t.urni перейило иа с~уnівь 

аи ар(виц! пшеиь семоrо к1с'fа І'Р!нr.~ Так.1:u чииои і в cnt.cof' ах зд1йсненв.я 
. 

і ~fорони прав держава вріЕRяжвсь ц!лмок е ииши~ юриди~впми особа.и;nрса 

'fe,Ae srк1 :а:рйв!JІ:в.І зе иею І •од1 e8JIIi!Ш!Dt'Ьt sрево не ,це.ве.m, е JІИПІ щmй ..... 

uenJ відсооrки по ,цоговоро,пrстlйИе еес'і'аІІве прево,nраво Re даватп зеІе~ 

печевь,кеnідлег.-1сть ивсJІl,дRаJІ пере,»,ввиеиІ\.~t 1 1 "'•"• 

Re ряді 1 Аер.ввом вlд стародавніх часів нвви праве юрпди~нnх ес1~ 

час~ви ціеІ дерtави- мій~ь~і 1 сежьські ~pou~ ( civitates,nunicipta: 

ooloniaei)vici ).~ чеек 1unepe~ope~~i Ік у.~ AeRJ де ~! nривілєї 

( ие пр. in integruв restituiio неріБНі 1 веповво~lтииии). 

),nерше сСовяековl,в~ 

пo~s1'1f иерЦ1~ пои't1Фі~ів.авІ'ур!s 11 веств.&tи,е notlм t доfров1.ж~н1 ('ове-
1 

риства): ooll~giae templa.1"Wn (д.u пошани (иреиоrо як•rо rу,в.І: 8or~ 1 

Йt)f'o храма ) , c~11egia pi et.oJ'U!!1 1navioula:riorum 0fabrorum .---; ..:: ... ____ _ 
-.-
·~ 

( рек1еD111), ()ollaegia ar.o eooietas publioanorum {'Іоваре~ве ореР.-

Аар1в АОрsRВиих пода~R!в), oollegia во~аlіаіа 
\ . . 

або sodali tв:tев 

( •оЕарисУве nо~1~.и1 1 кysь•ypsi),collegia funera\itia ( П .,JtopoRHI 

варие~вs- sodalitatee ,~1 зро~ц~сь цев~рвии пожі~qнеІ еr1та~lї • 
. . . •' 

Це спрwчииилое~ ~оку,~о вже аа uриN1Нц1 ресnубя1кя почалас~ е боRУ дер

жввкоr D~~ f.opo~ьre z т~uи кожsrlйUШ.Цееер скасував вс! взега~і Rолє

r'1І кр!:u. ко.ив!'ій ж0рців ·- mx р13и:Асиnочи.х, .RH1 lc'l'цyt~a.m в давв1.х часі в. 

Пот1u no lex Iulia de со11вgііІ1дкрп~~R нових кс~еrій І Уо~ариств бу~ 

падІ<ОЕ1.3го.п.ои. однак дер?..авна ~ода паче: .. !Ід що до окреuих npив1Jiйe~oFF.RИJf 

родів '!' оварис'fІJ да:Еаm ее.га..і!Ькиt .nos!!1:ІI нв їх :3ВснувР.RК!t. 



._!·OB!i!1!C'rB a _ _- с єб- · "і<·С 'J al't :i 2СДНаН~l MJ!f,t1Й#RR1 1C'I:sy»"JЬ 1 д1JІ8ЮТЬ В 1ВТ6рЄ 

оах тих Ф1оичних ос 1f ,що i~ншoofl t.'~1.!2J[i:IQ овнааві меsи собою і в цt.uиu ·п· 

.вв.риотsо• ва п.равах йоrо члеи1в. 7u авuі уетавовв ,оеб-'Іо еЕ'дв:аввя, 

юtі 1с'l'и:ую.,r, 1 .ц1.пшо~Jь в інтерес &їх <фіеичuх oc1f ,що беапосере.цнье ве 

fІвяаааі li.SID! собою 1 в установою (Р ва прии1р .J1каркі,дитячі захисти 

1 т.и.} отароку рииоьv.оку пр&~1 ве еулв в1Аок1 1 uя~иRИс» ~тень тод1~R 

ли христіяи~о~во аробшлось naвyJIO~O~ р$r.1~е~.Хрv.с~1яи~•к1 іuпера,ори s e

,цasaJШ правl!і 13Jr'iDAWЧDX ос іб t!lКР~ШП! церк•ак,ковwтирт« 1 уотааоваи ~.ие-

rодійви~ { ріае oausae ),mt-'Іo gaпct'Xu ддя хо-рих ( noвooom:· а 

J?~ідШІ~ ( ptoohot,rophi a. Ї а 1 ~Giil • 

13 Юс'І1В\.юіс~ьк1Z: о сте~і и~ауає XZJ10 особи »ри.цичв.1 uма ось який 

:ВИтанuшя Tf.4";:J! оообv. зuе~ 'Тt§ ~1~ Jtoaвoa;.v· дерzuвоУ :в ади , спе

~1а%•ио д~я ко~во! особи,~бо ~ sraa•~oro ~я Ае-тких катеrор1й юрвди~ 

Право ;да>tи1с'Іь IOPJ1l»•.,д~'Yoi ocoes обиеzу:в uac• вearut аферс·J) к ав'І"

коnх аиосии;про'І'Ф 6y.u в ~~~ І .д~ 111Хі upua Ф&:1.аіІ!і1; так,воиа. xu ~· 

\ 
upaso патрона'і)" вu ~н1 Хи:з n1-.Z.l.~Q::J~CifВИKSWІФ:I афері кае~юJsій пpat' t . . 
pi:&Dx І)ри,n,и~шr:z: ос:lб poaap,.rt.m.ii.Jm(j& юШ собоІЮ: пов•S ирава uа.па .-epza.жr 

u1йськ1 rрои~ 1 цертвиsuопао~рп 1 устевови бАаrо.ц1йв~.Що до ~оsарисtи 

»о~ бу.m повбав~еа! У. ~nQШoi tGзt:~enti faotio passiva. 

oeб-oru пра2а иабуваw cпs»Ut'*Y і!. а n, . .ЦсІfв»1 ІІШОВ17а~кІUИ ї:r.t на це не ау · 

.ао .цаио oкpeue>ro nрив1.иея .\ чо:rа и1кодиw .mшеа• · в а.иаrоди 1 живими осо 

бw.m ( negotiR int&:r v~vos 

в1д иайна ~~ членів; ~ак~ оире~~ ІІ вобоsявакви і борrи1вuіии Фіавчвих 

ос1б,що вхоАЯ'ІЬ в сІtа.пд юри.цичво.t особи.ие м.а.m на rr 1ствуваввя zа.цж..

t'о вплаву; ва децнm свої:r;: ч~о~ів юридичка особа в1д!!.оз1дз.1[а .пшшеа :Е 

~ому рав1,иоли вона від ~х д~.~~тів 2боrа'1~ао•• 



Інутрuнгй устр1:й юрrrдичНІ!7.. осі( u1r Сут!• р.1:.:.оrо:!аН..І.-rн· . й.3 екре:!а 

що до ~оЕарис~Б,БОНИ uam~ свов uайно 1 свою касу і доrірену Ф1іичну осеб~ 

для ведення сnрев;спраЕИ ріmалпс~ авачайно ~1л•ш1с~ю roлoc1r. 

К1нценJ: юридичної осоfи в пер• ее все с~еесуJІеннв ї1 в fio~ey держав-

ио.І в.пади. З окреиа оrовариствс к1ичаs т&.Roz свое 1стнувенив, K()Jm Е ньому у· 

в аво 'fочво ,к•АИ ioro по~1ти,перехо~е до Ф1ска. 

РОЗАІJІ ІІ.. ІDУШ ПРО РІЧ • І ОВЄІ('J IIP.Ar-• І о 

І 4С. :ПОІWТ'М РЕЧІ І ОБЄЮ'.А ПР~J.. 

Пi,'tt р1чіD ( res ) ри~сJ.,ке пра:ео ровуміло не '!'е,шо poey:r.L1є nід JШ)І( 

сучаева юриNJчв:а ииуна, себ-"Іо нє "Іі&ІІІио катеріл.іtЬВ1 преJЩсІJИ, _eJie в s areJI1 

все,~о :toJ:e eym .цо роrвпорл.циuосm пра1!оІАа'ІпоІ особи, - ях nре,цuе1'И 1 тв.J• 

! пра~е ва иих.!оwу.перш~,що роzрt.вяли Рv.~ляие в р!чех,це було те,ч~ 

:u~aa, чи не ко:аиа .АО ЮУХ до"Воркцутвсь. !1 А~ sк:их lБ0111ta до,;оркнуТJfсь, ve.mr 

иаІ!!У :ros. oorpor:.lcs ,иа.і res incorporalos 

ot deniquo aliae res inn~er~biles ;як араtки 

.друrих heredi tas , uaus fructus ,obligat.ioиes quoquo ~оо. о oo:Jtractae. 

Сучасне юри»tчве иеука п.1.-.дuе :-сриw.ц1 Іrадеиі оеиаченм рпмс:ькпх 

юрnст~s а атиело н~кv~оrо поrл~ду,аасноз~~сь одвак ва ~х-же рл~rь-

КИХ IDptiCYS.X 1 &И8Л1іУ1JЧП і'1 КОНКреТИ1 фак'n'І' 1 RR1 ПО~.JУЖ.ИJШ П1ДСТ8ВО.І) ДJ.В 

ЕИВаду !~щеаrеданих ееrажьипх оаначеЕи•.Іона к~е,=о ~1 оаиsчеиия,прt t

С"l'авжЯDtп р р е ч е :.L прева на Н!іх,в1бИ'ІG ВJІКИАШD rо.по.і!нійше в пр •r 

- nраво вла~носТй;Б дійснос~ ~~о~о ве ~ас,б~ ~раа право в.пасиости rи~-

ход~n ся в'І1й ке.'l."еr'о]і'іІ 1 ІП<У .риz.::ськ1 юpuc-rn п!,.во.:tІІТЬ під :res corpo-

, ;зu1mуючи с rotre ;zp авс :з йоrо об в.к'fс.м. Touy :нш:1сць с..пов в111-і ' 



JТ...И nід ~~ ело всУ, - о.\!ово "об <;~JtV пре.в а•'. 

ОСів.к'Іо]:.( пр8.63а uс:.ке t'у'}!И :aQe_ що уrrв:в.пв соеею зас1б за .д.ия зедо:во-

ристувавкq вим потрейув пра~Rої о6оро~с3 осібає обви~оu ~авт.ковоrо пр~ 

-ва в так1 зао')би 1 ахі .аі.д,r.,ют.ься: rpu .. :lon-:й ац1)}ІЦ1,_унвZЮDІІJЬ собою '!ан 8Е&

ний !"J?ОШовий ін•rерес .. il ьожна F<·a:?.:вa.m зааобео аа .цм за.цово.тrеm · 1 :в.а:

'l'ері.н:.nьвих nотрб JЩДИВИ 1 поді~':~ пв. д:а1 ке'І'е~оріl: І речи, ее б-":-.: . ct-

в ~рокоиу розуи!Вв1 м nод!~ 12 ~ res corporales j'Pe-

xes incorpurales 

сіб ,f .. 

н:оJ>•о превг. иоr 

-J: :L1 mc:1 приовnев1 

tJs :religiosae / . 
' ,-

dii res 

sani\Зta.e 

JІ11'1 таи :е:аm-еав"fЬся -:зrово deus . 
1і 

dii me..n!lз 

..... 
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. .... oJ. 

~ На :re.s ma.:u.c1p1 1 i.lOC ua.ncipi . ' .Ц.61! ,noдl.a · s на;.еР1tчайно с,.а -

р!1Й 1 але Ще за "78СИ rая за НП~ ВТ!3Н8В8J10СЬ вe.Jffiкe :ЗИВЧ1НВЛ 1 (пpe.5.ЦS,JIJШ8J:Ik 

фор:u:аJІ•Не 1 бо nра.кw.чно він не грав ~а.дио1 ро.-1j .. !І1.АстаЕс:ю loro rJyJr.o "l'e, 

що :te s D.c.1.uC 1 pl 

други х no ius oivile 

~ог.п:и переходи '1'И у EJLaoв1cn 131Q o_цmtx осіб АО 

lІПJПеиь аа .цопоАLоrою ypoчncmx аит11' r:1anci-

patio ,а n1здн1йше in iuru aessio 

nepexo,дy-.t.: у власи1с'fь rов neo nanoipi fy~o ,цосІІУ~t а-ІІИ-qdиоІ 

nередвч1 ( tradit,io ).J.o rев ua.noi:ri . nра.:а1чув&.ІИсь 

rрун,. (в 1.еежах Іта.и1r) .. с1.nьськ1 cept1"'YB- ito.:r, ·-tct..us:tvi@.r..qua.eduo-

tus -------- 1-нeвlJIЬ!miO!J '1'1 8 .ЦQUO!JЖX ЖlHiO'fИB,IlX~ . 00U0 V$.J"SO-

ne cloiJ.г..ntuж 

res neo na.noipi .І юс'І'1и1янс~кій сзст~и1 цсІ по~1~ р1чеІ е 

~же ц1JIJtou вик.пченпй. 

_ З/. На реч 1 о,цноц1JІІІН1 1 ск.паА.к1 .і з~1рв1 ~ 

nі.ц ОДНОЦ1.Хk!Щ1Щ реч IUm ( ІШ.а.1 Іх QaaИ .iS.f.OOT~ l"GS Wli tae )рян~ 

б ою,що складають одну орtаи1ч~ ц1~1сть,як то ~дпна,каwіпа,Аерево 1 ~~и. 

Під с:кладІШ.u:и ( mtи1 !!ОШІ ~І.е:ю'l'» uа:о:ву tes oonpcsi ta.e ~Go u:ni ver-

sitatoз reruc oohaerenti~ 

иехи сойою .пиmен• Уехав1чио,ях па прахжаА ~уяииох норс~о~~,ша~а.П1А .t~~ 

:зб 1pmt:.m ( .сrк1 рш.!с•х.і юриоm наеиsа..'Ш corpus ех · ciistanti Ьuз , ~ .. · 
. . . . . ,... :v•., 

• . • .,.: •. ~ :· -:;;~-- •. : :.:,,._"f..., ·~ - . - ··~ . -~.("~ ,'; ! ........ \: ~ -

а ни но нааи:веют• univel'si tй.іёв · · :l:"&rtш cl1s'Laиt.iun_.nbA ··u:U:i.v.e.Xiti.ta.t*.s:·: _.7, . 
·.· ·.~ .\ .. '" j . ., ··..:. ' - -~··.~- · ~· .. 

f a.cti )- купнісІJJt р.1че.t,.яиа обе~цус~~Оіf .. niA ·.оі,.,~~:· зeres•Н"Qa. :. нг~ 
. . 

Б ою, n~ иanp!П<JtSJ.( -наро.І, з 1fіс:ьно 1 от ара. Прю.JJв:а ріА:ШІЦІІ ·У Фn·. ·&Pe,ttaвms .J іч аш; 
. . І 

6 Б 'I"Ol!Y 1 що арав о на ч acrnнy о.цноці.ІІsиої ре~.і н~~м~J:!!і!е1 1!.~·~ .ІІ~е.~:ь І pt.1!() 

на n .1 ~V річ.Не. часmнп складної речп,в:априкАе.ц· щ.а о.кр ~~··Д.i!&твn,.rs.oma » 

будг. нхові,:и:оzе бyrn npe.so,oкpe::.,{~ в1д праве l!a ці~й ~~~_цо~;І!К~ :9 Jl.i;;кt;'x 

ю~ u~ках uoxe бути навf-оr.ь 1 з.n;l~cn:6ue; a.Jle в рае1 1 :к.о.ІШ' .'!~1r.~П K.l!:fi йоrс ІLо-же 

аан&.ІІ.Jо nomJ<o&r.ти інте.реоаи t:J1асш:Ік.в скJІвдно.ї · речи,nре.:во на ucrnrty }.F.І"іИ -. 

_('І~ uе;(у &:ТЬСЯ JП1іП6ИЬ ПрВБОll На ГРОШОВе lmHaїrO}>O:д;:II':6JiHJ! 38 Е 2.1!!)' В НЬОl"О Ч S\>-



і 
І 

тnну.Що до реч1 зеіркої,ка np. отари ці~ои ~сио,що право на окреuу вівцю 

~ отарn в вовс1к ватура.Jt~tие 1 моd tути зJІ.1йснене без жадних nерешкоді нав-

·п!ЩИ ду""Же вuне питань про те;чп cue првво на отару ~ожливе,чи не в ца 

скор1Іше право ва окрек! в1в~1,кк1,в ие отарв,оуть JІ.1йси1 обв~ права. 

На це риксІІке право І1ADo.J1.JtUO,ІtO обs.ктоJ& nрава • ,якраз онре1:1 чаотини 

вбірвої ре•1 ,а ве цl~а ця р1ч. 

ДаииІ ви•е поJІ.1~ р1чеІ s ие ~овс1У поsииІ,бо фактично рпиське право 

ви виавuо ·.ще o~JJY катеrорію р111еІ : наряАі з1 аб 1риоІ> р1vча1 ( uni versi tas 

fao~i )ІQИО Іиаиевапо ще скупи1с~~ прав ( universitas iurie ) 

жеs oorpo-

rales ,тек 1 J'es inoorporales 1 що вови ~аю~ь сп1~~ие ~1ж собою 

правне поход..евв.~r, як на прп:к.uад спадщииs ( hersdi ta.s ) 1 прРІ.цаие 

( йоs ) peouli tu:1 

4/• На peq1 rо&овк1 1 n1;~er~1. 

ЦеІ поА1~ • .ваоиовеumй ае тешу, о деях1 речі юрпдичио 1стиуІ)'І'Ь не 

с акі по соб1 1 а 1 sue~tsoom в1.А дpyrsx.:: рііJІС!,.КИХ мере.пах n1A р6. \ під'$! 

~er~1 ( aooessiooes . 

впх праввих в1АИосив,юс1 u~т.ь о~2ах U&JШ co~OJ!) те оп1Jtьне,що відносно ~ н

шпх р1чвІ, або upe~ еипоАя'f~ 11 ставі п1.д.u~r.a.oa'l"fl, в 'l'C : прииалежвосnr ri-

qel , вит:еори ( fnotua ),~в· ия1 sатур~~н! вб1~ьшення rрувту ( al-
nata ~ 

luvio.avulsio~alveus deraliotus,insula in flunine n ),де яи1 побічні 

ПрF!~а (прєшо в:з зі.цоотк:а,праио вас'і'аии, 3а~орУJСИ )оПрактичие знач1кня цього 

под1~ аа р~і rо~ови1 1 n1A~er~1 s ~ току,що праииа до~я rоловної речі 

( аб~ rо~овиоrо права) ~еде . ае собою одкахову до~ 1 для D1длеглої речі 

( права) -аооеsзіо oodi~ prinoipali , але .пише нь iu dubio 

сеСі-та в тои.у раа1,коJМ uc:m іитереоахтаw не ароб.пен:о зідносно підлеглих 

р1чеІ :адноrо вастереаеквл.З окре~t що до в; при~алежноствй р1чей ,риu

ське пра~о визнавало прииажеаности rоловноХ речі ~шеиь такі реч1,якt 

с~ать для постіІноrо корпс~взння першою.Мехвн1чний звязок uехп rо~ов~ 

ною р1чч~ 1 принапеивос•ю не завжде був nотріб!mй: наприклад ,гній~к 
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( steroulinULl } і IIOC Tl .ПKS ( strauonta )вважались прп·н а-

лежностя-ми грунту, nерший проте лишень тоді,ко.пи :ві :н ~ароб.пений аа .цля угне-

їнн~ rрунту,а не для nродажу;однак в бі.пьmости випадків вlдсу•ність цього 

3БЯЗRУ роб~ла речі неаадекними одва в1д другоІ ;так,човни корвбля не ввє

жаються за його приналежнсств,~акож і 1н.евтер- аа прииа.пе%ніоУь uав,ке} 

Що д · б( витворів ( fruotus } реч1,риuоьке право розуu1.по п1~ 

нпии той нориа.пьншй DJИріо~,абс прибу•ок,який да• річ беа ушко~ения сво

sї істоти ( salva rei su'Ьstant.ia ).~•вори nо.д1.пя.шнн~ из неУураJ1&и1 

( f:ruc·t:us naturales )1 1Dридичв1 ( fruot.ua oiviles ).до nе-р

ших nрилічуве.uись иаnрик.nв.ц аб1•е,о:sоч1,прип.І1А· в1А худоб (аа пк.nючен

няи однак дітей від невільниці - par~~~ anoillae ),~с~око,вовва,.церево 

з лісу (лишень о.циак в :вируб а - еіlта t~a.edna .а ве в1Іро.поu),ка-

~1ннл 3 каиtиьолоuи!,руда а копе~еи~~~ ~.w.;до дpyrwz в1Аоо~ки иа кап1та~ 

( usu:rae ),чиmп 1 т.и. nоки витвоJВ ке ~1A:Ir.1.7!ЯJШCJt в1д ps,.u,щo .rx ви-

fr11otus etantes ,pendentes J і Y.fiBJIЯIO'!fЬ со--

tою частицу ц1в.t реч1,черев що uozy~ь Сути обектои юридачнях елагод або 

разоu з головною річqю,або й окреУо від иеІ,але в останнь~цу раз1 .пиmеиь 

злегод евеноrуаJІ:.ьних; :аиачіивя саиост1Іие воии о'і'рикують .пишеи» п1с.ля відді-

лення від головн1й реч1 і u~'ь ~оА1 иааву -fruotus separati .остан-

н1:е раз1 1 коли J"1Ірейш.зm: в посі.цаивл Yoro,x•o кае право иа .них ( fruotua-

rius ),назива.пиоk fruotus pe:r;oepti ,в ра11 z ко.пи чере:а не.цбаліс'fь 

фруктуара вони ие попали до йоrо PYR fжuotus peroepiendi , зtо 

fruc~us,~ui percipi potuerun~. 

------------------- --------------------
.!1"-s зд.в..т.s+s..r.~ •. Ао ~~1~ В:е 101 з ~агаJІ;і рі чи риuське npu:e~ ви ене.ІІG.tо 

зда'І'НИУи до · приве.тноtt}н1!Коrо обrу ( з:еs in oomme:rcia ) ; де 1fK1 

Еона вюслmча.nа ~а ньоrо 1 кв.аива.иа Іх res extra cor.n:1erciuu .до 

останніх nри .nічувались: в.; Res divini iuris .(ди в. вище 

§ 41.). а;. Res nat.urali iure .onniun oo111Ш'Unes,. 



-зо- ., 

до якпх прил1чув аJШ сь nовітря ( ае :ж ),nротjчне вода ( aqua pro-

fluens ),.:u:ope й його береги ( mare et pot hoc 1 і t ora Lнri s ) • Речі 

ті вважа.пись не наJІе:аt8'ІJИ:КИ н1коu:у mре:ма, a..ne кожний Yir ни~и користува-

тись.Rк винятСR 1 бер1г Уоря uir попасти 1 у приватне пос1дання,наnриклад 

тоді,ко~ на~ нь·оJіУ хтось поставить будинок nри уuо:ві,щоt!и тим не буJІо 

утру.цхене пуб.п:и~не корпс,.Уванв.л берего1L~а.пе ти:u: ne worJlo бути nридбаниu jl 

н.е с SJ.L бері r nраво власности: коJІИ будииок був rаинn.Щ., беріr 3НОБ а робився 

re s or.mi um о oimnuni s ·- 1 коапий и:вшиі! м1r там будувати свій бу-

дпно:к. в/. Res publicae.publico usui diatinatae , як то речі 

які належать на nраві в~асвости ~ержав1,або сі~с~иіІ чи У1йськ1й грокад1 1 

вле празнаqен1 вs ~Ая ааrа~•ного ~итку.До вих прлжlчувались наnриuір пу-

блnчні m.ля:хи, ве.mк1 ріа ,Іlости, и1Іс:ьк1 '1'6 в. три і т.и. За д.пя спок1йв:о:ttо 1·, :. 

ристуваF~л з боку веrа~ ~акиии р1чаки в ри~ськоиу пр~1 1стиувало бога~о 

інтердіктів (судових зе.боров:)~uі KOI"D бу'l'и ахит1 проn 'l'Их,х-то ne-;: --- \~ 

к ад-.6. а в такоиу корис'!'ув&JПІІ), :апр. о~авш '!JD н.ку перепону аа пубJІИчвоиу m.п.яху, 

або будув щос~ ва цу~ие.а11 річц1;.в раа1 иеіо~цувааиа АЖЯ окрехоrо· випад

ку cп.eц..Ьr.иьao*v·unp.U.w'l'a,:м.O.JtUa бу.ао МW'1'1! ~- авацv actio iniuriai"UDL. 

~ rf.P81111,7UDULSR а::ккх веtіороиезо аьо.вок,~ ваnрик.пв.,u -. '11J 
ОЧ\f :q~,~~1.,Ц.u•1 1 norQAY .=epauao! в.ацв кпn і т.z .. 
_" 

2/. 17!-ои1о~•· Ао p1•efi вер;ужоах ( res inDDObiles . · )JRJt-

cьк.a право npп.ziчnuo еnеав:1 .участа ( f~i p:raedia,solшn 

1 :еое,що ввsааие в в:ики нехаа\чsо,як '!'О буцав, роспа і т,.w.Po•t'a р1-

чей - VJxoк1 ( ree mobilee ) .Пpi1JiU8 p1SDЦR &1Е ВИІПІ ~а, ЩО 

nepme, res immobilee 

res mobiles ,1 третs-

для оборокк nрав ва т1 1 ~pyr1 речі бужи plza1 1U~OPA1x~. 

З/. Зак1вв1о~ о Де лк1 р~~1 иаст1~~ки под1би1 до себв,що в торrо

kе.nьноуУ об1rу мохуть бупс аиіиеи1 бе а ІІ:Ко.цв ода! другими :в т1Ье к1.п~-



ло до nерших ті річи, • 

Нині їх назив~ть в н~1 gen~в 

·r а р1чей :в: ази в авться: speoies 

Най :в е.жнійmою ~ r~s fungibileз 

peous 

в Рииі зявдЯеться вабв~а ~ове 

fungibiles 1 або non f1mgibilec; 

,або rев f~ibileв 

,або Yes non f~biles 

~~3я~с* rpoc1 ( peounie 

бyJJ.o зробити ~es n~n fungibilee 

або ·re :вино.,sr.а(а вa.,.rt'!'8 в д,Sdr""'.m iHi·~='-~"~:J~~tt~ 

, в: апр .. невіJLЬНіlR , обер'!'Uо1І и:а хе.~ f\UЦ;i'Ьilie 

• 

деz:но вод їх iИJJ;1:&s1AY~їWc'l'eй.- Пр~·~ д.е 2ж~ікwr ZJO~.:! .. :~ ~ . н• ае.jв

ній ввзІ!Uі1Ні буJІо в тоv:у .,иtо а евь It~f.F..d. кoru ~у-zч.- oG!imT<* 1.1o~n. 

Б ан.а:.я НИ:W:И ЗНИІЦу»'!rЬС.-!s або G.\&e~!I(:II ( :tt&il qu.&e US~ 001lS'11.!nUI1'\U~ 

/~оll'ІJ.Ін .. п/ ,vel minuuntur ) 1 рnо.\:~г nрмо пpJZ~1чy~uc IJt.Y,:tL'i'l'!'Eo,:eoD~ 

) 

- ПЕ .::~,...Щ]Іsrроші (бо ьи,.рnе . Іх p115",~DE~e cnO'ZII'uo 1) 1 о;це::у (Сіо осt-&

н.ня ВіД yxi!'l'XOBВJiB.A: 3Ш?!Щ1Є1'ЬСЛ).Пfі. б"':;N:1l0 111 ОІІо.И'~.1. ре~! Б 3П!!'tfR1 U!p1 

( а.пе не ц1nои) то''1'0ЖН/) ( 1деж'.rnч:mі} 2 p:t~ ~ 2aJS.iXD:rm' w- Пра:е ·е ЗИ !ю 1f 

nоді~ річей на сnожи~чі 1 неспожвв~і булn ~ ~о~v~що перш~не or бу~ 

об~~тоУ у~уфрунта. 

5/. llо,Ці.ПЬl:Ііс 'rЬ. Р.и:wське право ви знг-s а..ІО дв з. р~ nравної noдi.l!:--



-.,.G-
cn! річей:реальну і 1деа.П~ну.До nод1льІШх реа.п11~о ( :res dividua& } 

юоно nрилічувало т1 маJ!еріа.пьві реч1.я:к1 Фак,.ично :lожуть бут·я nод1лен1 Ira 

ч астпІі,.: бе з nоІШ<оджекІ!я rx 1отет:И 1 без понпхения їх вартос'nt. З нерухо11~1' 

стей до таких рі,:rей перш зв у~е nри.r!ічува~ся rруи~, а рухоиих - речі веір

н1 і біJІьшість річей ск.ла.днпх (диа. §41).Р~ч1 одвоц1~ьні в nравиоrо fo-

ку реаnьно не под1.пьu1 (хєз individuae ) , ue nраво ив nих uosu буm по.ц1· 

лене uea J<і.пькоиа особшm на та~< зва.и1 partes pro indiviso ,себ-

то на ідеальні часі~аи.Такии же чиеок п1АЖЯrаать ідеальній под1~ьgос~ 

1 ca:r.a1 uравв,наар. upaEo в.nасхости,зас'l'а~не,узуфрук'І,частина аоОовяоаин~:>. 

Де які про а однак не ви зна-в аJІИсь за nо.ц1льн1 юів1 'І'Ь 1дe&JU. но : особоs1 

сервитути (кр1~ у~уфрукта) , реальн1 сервитутй.д~ яп1 аобоЕлзання (див. 

нл~че в відповідних ро3діz~х тоuе III-ro.). 

6/. D9.рт1с'і'~Uц~ вtіртіс'1'і) реч:! ( p1'sti\Пl! )риlLс»ке nраво J>O"'!. 

rp1mшr. 

:roi p:tot:i~~ 

сnоснJІапrсь н:е: раи11Шу куuі. ))~ реч1, ue poCih1'1'Pl оців:sьу p~j ( ve:ra e.es-

-1- • t... 
~1me. 10 

:f, р.,е ЯRИХ BPПl~U О.ЦИа!С АОПУСКUВШ. 1 l11Д. ИЩІ!!JП8 оцішеа В1ДПОВ1АПО 

особJІИв1й нористи, !fXY .цаваJІа даиа рі.ч яаu1й ocotil, ... .Іе 21 :s .. mo:Jy paa:l 

Ііе в1.цпов1.цно особпв1й ntm.aтpaoп ( a.ff ctus 

ч1.-
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P03дr.n ІІІ.. В' .1. У К А ПРО НАБУТТЯ ) 

ПРА:Е ] ПРО ЮFИАИЧН:t ЗЛАГОДИ! 

§ 4 ~. ІОНІДИ qfti ФАКТИ • 

'1"1 фаRт'п, тсі ведут~: за собою як cm.tlJ та.ч 1 и авязков1 з инmиJШ фє:к-· 

та1..rи,лк~ , будь nравні нас.підк!і!,uа.ІО'f:Ь нааву фак"І'1S юрадичвих.Юридичн1 фек-. 

ти uожуть бути внутр1mх1 ( ~~.~~~. й_ вo.tr~)) або зовІІ:\Ш!і:l. Зо:sиіmні ФВК'fИ -;;-

ні nрояви волі особи,1 ватураnьн1 злвища. з nрав~uи нас~1дками,незалеz

ні від цівї волі (папр.нароДжепнн,сиерть,ск1~епив тер~іну 1 •.и.). 

Юридичні вчинки uажна noдiJriilТИ на дві кате:r'орії: aj. так1 зовнішні 

nрояви во~1 особи,як1 нають н~ меті ~ встановлекия яких будь nравних від-

носин; вони мають назву юридичних злаrод ( negotia і u;is }; ~/· 

такі прояви во.пі,які злакують nриnиси nрава,а ~ому ~ez веду'ь аа со6о~ 

nравні наслідки (кару,відшкодува~ия);~окп uаю~ь нааsу де~1Rт1в ( de-· 

liota ) • 

' 
наслідки викликаш~:ься тии,що особа робит~ щос5j1 веrативи1 1 копи ~1 на-

слідки ви:к.ли:каm1'ься: тик,що особа иs роби'іь чо:rось. 

.... 
І Приклад позитивиоУ ~ридичної елаrоди: н nрода~ р1ч 1 переда~ Ії · , ~ 

руки покупцев1;прикл~ кеrативної юриДич~сї 0лаrоди :я зобовявавел вр 

ВЇЗДИ'і'И де ЛЕИЙ ЧВС ДD НайІ!Я'l"ОГО УИОЮ ПОМ6ШІНU!Иff і Ц6 !!ИRОНВВjЦр~І(.ПВ.Д 

І • 

пози~вного де.пікта: я заволодів чужою р1чеЮ бев доз~оду ~.па~ника;прии

лад неrат:ивноFо де.п1кта: л аобовяза~сн ииконати щос~ ~ nевний терwін 1 · 

~роцустив цей теркін ;. 

Правний наслідок виникав взагаJІі не і3 од!іо·го, а з хількох, звяза1mх 

поміж собою юридичІИх ФакsіВzМО~ляв;з купнос~ таких Фак~1в~Цю куnвість 
... - . - . . . .. . 

ми називаома обста:t;ИИЕШИ nрю:!ноrо :З tr :2ИJE; a •. T~ об~rавяни те.ко:r?о зя:вищг.,юс 

.... ,. . 
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,,.,. ;,. :• . ,·. ·~_.:;1'1:;/ -.~ ·~noJ;Іtтy,c~e-p~ сда.rі.Rодавця 1 nережи't"rя його ососою,11к1й в за-

nові Ті в· fіри з_начен& саадщине.. ЗоRрек:а тре(') а розріЖПЯТИ ОСІ: ЯК1 правні на

СJ!і.Ц:КІ! Юj)идичних Фm<-r1в: ви.тrка.ппя: пра~в.,зи1пе його 1 перехід 1 знащенІU 

nрава. аj.Право винпкав тод1 1 коли йоrо набуваг дана осоr~.себ-то коли 

отриuз.ли иісце всі 'fi уковя,R:к1 :виuагаm'І'!.СR :юридичЕl'І'1l1і! пормами за .ц.и.

то~о,щоби виан&ва·m дацу осо~у субвктак давоrо права (наприклад правг 

cn~иtИmr). бj.Право зншщув,.ьс.я -rо.ц1$коли дана о-соба _ йоr.о в'І'-ратила,себ-

то тод1,кохи стри~али иісце 7і у~ови,при яких юридп~н1 порУИ не визнєюУь 

вже дану особу с:убв'КТО1оІ даноrо nрава. вj.Перех1д права :кає :кісце то~1,ко ·. 
( авктор) 

ли одба особа rубиУ:ь своє право на що-сь~ а друга ( successoж )тик 

с~ик набував йоrо.При цьоцу риuс~ке право ставило укову~що uраво сунцес

с6ра не коже бути бі~ьшик 1 кращии к1х право авнторв.~ _переход1 права 

Бідр1жинлось - кі~ьк& · хsтеrор1й в залеzиос~~ и1д · обвк~а права:RодИ перех~ 

ДИ~ омреиt реч1,~е иаsиваlоеь suooessio in rem ;коли переходили 

~с1 pet;o: ~ 1 всі пра:ва е.пе беs борrів 1 обовя2к1в (прИ позбавленні вслJ 

·при одружена~ oum ma.nu ma.rd. ti 

й~Зву adquisitio реж uвiversitatem 

1 при appor ац~ї), це :uа.по 

;.коли переходили всі права 1 обо-

вя:зки (наприклад nри набу'fт1. опадщини),це на:3Ивалос:ь еuссєввіо in uni-

Ve]"S'IШ ius ~Зміна права коrла ~атп ~1сце .що до йqro рнос~~або 

розмj. ру в за.лежйос"l'И :від р1жноУаИіУНИХ юридичних фактів;так_.право влас

rtос~ моrло бути обuежеие встановленням сервитута,або відданнли речи в ! 
ь ас f а:Ву 1 ,. • п • 

' 44. ЮР!:~ДИЧЮ: ЗJlАІ'ОДИ ~ ПОДІJJ І. СІ-tЦД, ~Х. 

Б П~ередньоuу § UE вказадИ вже,що n1д іУя~ юридичної злаrоди ро

зіні:Snся Завнішний Ї!}:юяв воJІ1 особв,.який 1lBs на ме'fі встановлення я:r.:их 

о.удr- nравних 'Відносив. Та:киАІ ЧJiJB01f: кожна юридична злагода uав своєю Пi.J. C'r8 
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'· 

вою аровв вол1.Але далеко не каивий nрояв волі ~е~е ~а собою обов~око~о 

юридичну зла году. :В1в викJІИкав таку лишель при ось яких уиов ах: 
·і· 
6 

він nовинний в~ходити від оубвкта пр~ватноrо праве (Youy вирок судд1 н~с 

юридичною злаго.цою),1 при 'fou:y субвкта а.nагодоздатиоrо (,цив.иище § 4б);. 
к 

в1н nовинвий ~ати ва кет} вставовлеиsя,ак1цу,передвqу ебо скасовакил пр~ 

ва(то~у не в юиридичною злаrодою запрошення на ве~1рху);в1в не повинеи 

бути заборонений . 1ст!!У'J)ЧИJСИ правп:w~ ИОІJ1'8ШІ ( !'ouy не в юридшчиою алаrо

дою- продах у иев1~ьниц'fво в1А~воІ ~диив). 

?аиське право роаріиняло ось к.к1 катеrор1І юридичних злагод: 

~f. Злаrоди одноб1чи1 ( negotia unilateralie ) 1 Авохб1чн1 1 еб~ 

х1~~кибічн1 ( negitia bilateralia }.ААя оАВоб1чвоІ алаrоди ви-

стачає nроя:ву во.иі одиоІ особи (н111пр. в saDo_!!.tl).A.aR хвох- або к1.пьк~, ·,,,- .. 
... 

01чної злагоди неоех1дв1 прояви во~1 ве кевm~аR Авох ос1е,аr1дн1 при ~о~у 

кехи ~обою;кj~~~абічн~_з~аrоди ваg;з~~ься ~аиоа YR~~auи,aco доrоворами 

pac; . ..1,pact : .}8 );пр~~х.zе,цmr:и к1.І~tкв61чах а.ааrо.ц uoayor:ь ~У,.. 

куn1Еля дарування 1 У.и. 

21. злагоди пд3тн1 ( negatia ех os.usa oneroea } 1 .цврекв1 

negotia ех oausa luoжativa ).При пер8Іх корsс~• в1д алаrо.ци 

каJDт:ь всі сп1Бучасв:ики ХІ,.як ВfШрРІУ1р при R.УD1в.х1-про.І,еку#при д.ругих о.цн1 

сuі:вуч ас ~.m u eJD'l'Ь т1..t:LЮІ вorpev ,.иВІІUt :uaJD'I'Ь користІІІ (те в апр. при .ц aror~ 

В Е>.::іВ.І} • 

~J. Зжаrь.д! пои1.а nви:аm ( negoti Е4. inteж vi vos ) і z.и,- · Q.~ 

еnриводу сиертm ( negotia mortiв oausa 

дарУ1JІUDІя ва випцм c~tep'l"И )иа.иоаетІD раеок 1 '!'1111 .10 e.aaro.A оАнобJ.чu:х, а 

так аа даре1ів:и.х, ue ве всі 1 нilt аа:вк,це так, иапр. ,Aoroa1p 1 Dкс• про спе;\ко

вкствоп1оля оuерти оАнпrо 12 j опівучаовик1s е вае е.ааrо.Іа .Івохб1чsе;еєпо

ІІ1'І',в ЯКОUУ nоставле:н1 АЛЯ СПа)U<ОЄщ:(Я }f .Jm.iOJa J!S1СВВІІ,Ие.ІІРІІJС.ІЦ абу.цувеоm 

пекятник заnовіднику, в вже з.naro.u п.петиа. 

І<о:ава юридична з.nаrода ок.nа.цав7ься а к1&Jакох ск.-цоБих часпв pu ІІо

rо значіизя. РDаріаиню~ься ось які часТ3ВИ: 
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~;. 5ssentialia negotii ····:·б.l•. :t ч асти1-п~ юридич.м:оl ~ле.тоди, лк.і 

о:знаqують сау характер ~~.:і \ ое:; .яких )J,анг з.r1ьrода іст:ну-вь·rт~ Hf~ :~оже; •: а.~ 

наnр .. , :злагоде. куІ1 .1:влі··-nродажу не uоже У111.ТИ :иісця бе2 о;:-наченн.сr речj 1 

їj рартости,:заповіт без nри:знв.чєиня (' .• r а:цкоєиця. 

21~ Naturalia negotii 

~ої :зJ.f. гоД1'! 1 .як1 в :загалі вл .~ т:ив1 дJrя неі, абс :з нею ::>вя::з&ні., ьле які .Е< nкrє-· 

!!ому виnадкові І:lожуть й не Іlати uісця,абс бути :заи1ненvнL~ 1'ІЕ' инmі чет 133 

бажання :з бок.v сnівучасн:икіF :злагоди: наnр., nри виnо:зиці р~чі caJІr: o cr-·-

б ою ро :ЗY'ff.i є. ться, що вило :зичнип. nогин~й nоверну т:и її неnоmкодженою; є. лЕ F. 
. и 

даноУу окре~сну виnаднові спів;vчаснин ~лагоди ~~ожу"і:с умови тись про те, ,mо 

згадане в:и~ога не є о(овя:зкоЕою. 

F.. ла.стив1 для не.ї, але І.южJrть б;)·ти Р FОЖНО1«.;у о:кре:сl ому E!'J'Пa,!I,R o r> i :залуuеf· і 

де :злЕ-годи через ·6:.ЗЖ ання з боку (', jJ j Е;у<. acm~ к:і. r. Iюm.w можу 'ТЬ а б о :<.асу в а'їи 

яку-·небуд:ь :з nFt.tUralic-.. n.вgotii :Ебо уявлqт~ соfою nілкои mось F~Pe, 

с :=.ltoc тій не. Ь ост анньо:иу разі ЕОНІ'і ;..~ аю'~'1: НА.~ЕУ с lausulвe 

!<.Т.Lг.Л.•• иожна принести: тщ" е~ану clausulc:. іgйів , Я'R С1Ю і.1рИ F. 3.ЙНУ 

\'iдPнRJr на наєУ~.І'f накладався обоrs я:зон не J~a't'И в помешканні вогню, або 

clausula prolationis 1 якою при обранні ар б і тра :йо,""у .zro sвoJ. -rJj ос1 

П}.іJдовж!.!Т!~ тeplljJJ розгляду сnрави. 

§§ 41. .Іlод~ТНІ1 ДО ЮРfАДИЧ:Ні1Х ЗJU:,.ГОД. 

-----------------
До юридичних :зJн1год ножу'І'· ь бутт.~ nридученj дода'Іки, RR.1 оВ,.::ежую.ть впq

rщ JІОЛ1 сп111учасни:к1Р..Го.повн1йm1 о КІІІХ ІJСЬ які: 

1/. Уtс'сви не { concJ.i tio ) ,себ-"Jо такий: додаток де :~лагоди щr 

СТ8'D1Н'Ь едJІ.йс:ёеRн~ Уї в :залежність від тих, абі янших fудучнх обс'fавин~ 

~1?? ~R1 . И6111ДОЬ!о,чн С'удуть FІОІП'І' взагалі 1~атн :·~ ісЕе .. УІJовина :· oJRe бутті! _110-

:21:.!~.~ '(· condotio faciundi ) ,коли nr.юнrrІJЙ наслідсн юридиuнf_'Ї ;І 

:злr, rоди ставить с.я в залежність FiJJ. 'fоrо,чй бул.у'Іь ua'l'п ~ісце певн .. 'Jб с:'fв: -
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вию~ ),коw цей наслідок ста-

1'!F'I'bCJТ в зе.лежніс'fь від тmго 1 що nевні обстl::!ви.а:г не будун 1~етч ;.:icr;.FТ. 
і --

У~оЕЕНє може 6у-rи сЕг.в1л~ва (potest · tive. ),:виnадко:вs ( CJ..Usalis ) 7 

ato ~ошана ( ~ixt& ).,:в .га.лежнос'ТР. ві)!, vоrо,чи виконання її звдеЖ!.~ '!'ь 

F:ід Lолі того,на ч1:ю користі> зроблеиа злаrода,чи ~і.і!:ко::r Еі.Ц неї не зс.ле-

ж.ить~ч~ :;алржr-: '!'1:. Ті!Очас'.ї'!~ :в1.д його во.n.:\ nочас~.11 від :ас·:внішШ'!х обстав"~"н, 

нє.пр .. .гrощт сtорокніz ос16 .. В:ареш'fі УJ:'ОВТ1НЕІ зzоже ~УТ!'! с1спевг1ввв,У<оЛ" ві.r. 

неї в :зsr a.n1 за.пежr11 ть ::..:о~Біс'!'ь Yoro, mot"1! ~е.:rо .. да -~·З.Л.а npaвJrni'I не.с.лідОF·:, 

ч ен1 з у.uови нwm: це в nерш :за !і ее всі aJlaro.цi~ староJ?о цив1JІьноr=о прав є 

l1.etш:; 1e,gi ti~i ;h&rotli tas c.di tio, асос, :f}ti1atio) clatio tutoris, е~а.~сіра tio 
iJ servi opt1o/, 

яке rзг.1·ел1 не доа.ІJоляло жадН!'!х до.де.тк1:в дО з.пегод,що (Еі,дносно .п.о ц1єї 

кєтеrорії злаrод) а~шались 1 в п1здн1йmо~ ~~ськоиу праЕ1;до~rеи~ 

уиовт•н робило так1 аJІе.rоди недНtсш~иn ;друге - це в о иа кетеr'ор1Р: з.naro.t.r,f 

8 1'0 Пр!~ .значеННЯ с·nадКОЄLLЦЯ П1~ peaOJIIO'l'IHІПOIJ УlІП:ВИ!fО!Оj 1'SНЄ д,OUBOJIЯJIOCl 

лишен:.ь в салдатс1:коиу аапов1'!'1 1 в 1f!fi:m:x Ж9 :вn.аад.ка:х yt:OBIJHa :вваз:а.пась Ее-

1 с тн,уючою. Ща.J)ІС ,цо умо~sпн,ft:{1 no свойому е:місту не uoг.zm керуваТи нac.nj д-
• 

т 1 в ли ві. He~Lo.ж.Jm в а уuов бНа ( сош~. і t і о iiJ.p_oss і Ьі li s ) в так а" про лку 

вже в час вс т ановJІения І.ї відоuо, що вона не Уоже 1lати віко.пи м1с:цл 1чи . ,.., 

u npпчJ.'fH Фі;з· чнпх (напр.УJ:овине. :в.лізтm на небо),чи правШІх,на.ар .. ;уипвина 

nодарува·ш. r~ІJ s::LCX-~ •• r..o у:Jlовин npo·.rинopa.nьmrx ( 0 onditiones 

) HeJieжa"ll тa.к1 1 .FJR1 ~ают.ь на :u:ет1 якісь ганеfв:1 вчnнкn ( наn}:. 

вбивствс,,.кра,L.іжу~розьід з дружиною і т.и .. ),або та.к1,як1 не бу.цу-чР." C8.li.1 



-ЗБ-

У ·~OB!f Н ЕШИ бе ЗТ Р"JLНТ!КИ Н8:ЗИ В аю7Е СЯ такі, .RKi n:p ТИ: В :Ні ЗДО}і;)Е Сі.:.JГ ре ЗYjwj. ;rві. 

~оданнр до злаrодл ~~овпн 2гаданих ка~еtорій в paзi,кoJ.rn ~е е у~ови~ 

сусnензивні,роби:ть cauy злагоду недійсною оза вин:Fткоl! злагод L..ortiз 

o.:зus:"l. ~при .яких злагода залиmав'іься в силі; але ~овина вважаsтьср 

ні Сін-то неі о тнуючою Q?ro·· non scriptc, );в ра31 КОЛИЖ це Є УМОБИНf 

резолютивна, вона з е'Вжде ЕЕ аж аа,.ьс.Р не іс тнуюч ою. 

Бnл::.к:в уио;В.и.н на юридичну злагоду ввявлаеться в тоl'.у ,що · noк!-t умов~ на 

не е виконана, nоки вона в 11 виснчо1rу стані'' (ooncli tio ponclot ) ',IJ,O 

того часу невідо:wо, чи здій сШ! ться с 81la :алаrода (nри суспензи в ній умови ні; 

або чи Ее буде зон& скасована (nри резототт.лвній ~rмови:ні).:КоJІИ ВИfІ'СНИться, 

що умавина не буде н1ко~ виконана ( oonditio defioit ) 1 ::;л аго.ц а pCJ-

вИ тІ: ·· nри суспензивній уиовині вед1йсною; nри резо.дютивній залишав"Іьоя 

в сил; .Коли уно:вииа виконана ( condi tio exie.tit ),злагода при суа-
. \ 

nен: зи в ній ун '1l'fH1 отриuув силу~ при ре :зу.пютивн11 - касув'1'ьсЯ:, 1 вс тане в-
L- ' • 

.ляе:'fься: стал річей"який істиував до зробJІення е.пагоДJі'l. 

3.пайода,.цо якої 

gotiUD canditionale 

•. "·: 1 

до~ев1 уиовиви,ма~ Уааву уковної злагоди ( nв-
. І 

. .. . ' ' ~ . І •. , . · t \ · • .. • 

) , в протввість чисУо.ї · злагоди ( nogoti um pu-
. . '.•. J.. ...' j,i . . - ... 

rurt ) • Однак не всяку eJiaroдy ,Ао якої nриJr,.Учені УІІовиви, рикс:ьке превv 
.~ t ·: .: і .. 

вt~ знаваJІо у-.ІLовно~:~.Не до уковmrх, а .цо чистих влаrод воно при.п1чува.nо ось 

1 ' І \.,.' -' 1 • 

d1: а; .. 3лаrоДР! 1 . .цо ЯЮ!Х при.пучев:1 уУовиu,що роауvіються сек1 собою 1 . 
• .. •J ~- ~ 1 ~ 

5ез яких злагода все о~во ве ноже кати ~1сщя,папр. nри аапов1'і уuовине 
. r . 

про те;щоби сnадкоt.нtвць пережив запов1тпка. f/. З.паrоди,.u.о яких прилу-
І .' 'і . ' 

чені уvовини,я:к1 предбаqею~ не будуч1 1 а кицу~1 або оучвсн1,хоча й ве-

в1доиі спlвJЧаоникам,обставиНи; це ціжкок зро2ук1ло 1 бо tмовивв фактично 

ІЖ~ ~бо Dд1ЙОИИJl&СЬ,аСІо И1jКО.ІИ вона з.Ц1Йсн:и.uео~рВJІ&ГОД6 в ЧИСта1 JІ DPO'I'ИJ 

"' ~~~· Jf~! N<f!.f'@,l;l ко !otqe. В/· З.паrоди" .цо ЯЮІх nри.nучев1 неr ensи1 иекоt 

лив1 уvовини (in non faoionde~ possibiles ) , як напр. уховйв~, 
І "' .-

•коли не дістану неба р~:кою" .. rj.ЗJІагодИ,до яки:х"nри.лучев1 Т8і<:{умоЕиЕm, 
ае 

нк1 не »ожуть не nрийти ( oonditiones neoessari),як HanJ. у~овина " в 
.. 

разі,коли настане слідуючv.й понеділвк". 



'i!j. Тер:йн ( dios )>себ-то дод атково до юридичної злагоди Q3H~ 

чення: -часу,.від якого елагад~ отримує сизrУ (ех cl:i?_ 
І ~ 

) 1 a/J~ ~:tд ЯІ·"ОГО 

в о-ца · ц:t-· силу губи: 'І':Ь ( ad. dieu _,). Териіи може бу~ 1-· Ф.знsч_ений 

точно ( Q.ies c~;rtus an ot 

яких будь неві~омпх обставин 

qua.ndo ) .• або · означений .._ .... ~.R . 

(dies incel'tua 

Б 3В:Л6l!НОСТ0 Від 

).П~ dies . ,, 
incertua може бути тprJI виnадюr: af· dios ce:r~us an_,.inq~:rtua q_uг.ndo 

- - - - ( наnр. день смерти сnівучесни ха злаРоди), (j. dies incer-. . 
tus гд ,ceJ'tua quaDdo ( наnр. 1ень повно.п1 ття співуч- асн:ика), В./• 

dies incertus an ot q1J.ap.do ··--
... ~ ' •.h 

(наnр. дені одруж~ння с~івучасникs).Деи 
J ~· \ ... _ 

роблення злагоди . ~имляне називали d:ies oeduns ,день від яко-
J 

го ~лагода отрпнувала силу dies veniens ;ц1 дні :uоr.пи 

збігатис~ разоu (напр. nри куп1вл1~nродажу) 1 але иоrлп й не збігатись 
' ~· • :. V-

.наnр. nри no зичц1). 

з;. Нахаз ( пocl.us 
\ 

) 1 себ--'і'О ТаюtЙ д9да'І'ОК ДО JDрРІДИ.ЧНО.Ї ~JІS.ГО.Ц!{ 1 - ~· 

яким одна особа зобовязув другу виконати якесь УІ бажання,не звязехе 
~ ' .... ' ~ ... ' 

беlnосередньо і~ з~істо~ злагоди.Нака3 1 s •очному розун1нні,в можливий 
. , . - -~ 

лишень rrJІИ алегодах дереu:них (даруваннях, заnов1та:х),прх 3Лаrодах же 
. 1 

в алвнт 1 що ню<ладає'l':ься злаrодою на якогось f ІЗ З:І співучасшІк1.s .. НакаІ 

з nершого nогляду иав дуже сnіл~ноrо з1 свав1л~ною ~овиною,бо він додав 

до :змісту злагоди nередбаченн.fІ" тамх обставип, виконання І-~ яких ае;zе

жить від вол1 того,на чию користь зроблена злаrода.Але р1жниця кежи ив-

казом і умовиною в та,що наказ в nротивність YJi:OB!IIB1 ніко.ли не мав р1-

чевих прикмет,але завжде в в~моrою особистою 1 накладав особистий об~ 

ВЯ:3оrс.Кр11l . того невикон.ання на:ка~~ не Rасув самої з.паrоди,але дає лишень 

право на особовий nозов про ви.конання 1 а п_рІ~ дару:еанв.я:х 1 лsz'a-rax щ~ й 

nрава на особовий позов пра nоверненнл· nодарунка. 

І 46. .ЗJІ.АГОДОЗJІ,J .. 'І'НІСТЬІ 

Я:JС nра:ені .. БЧІІ.іНRlі! nоділ.rrються на ю})Едичні злаго,1m· і делікти 1 тик 1 
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вчинкоздатність поділлється ва злаrодозда~н1сть 1 деліктоздатність.~иди~ 

на злагодn може бути дійсвою люпев:ь при уиов1 ,щоби особ а1 а б о осо fи 1 ІU< і 

fї роблять,буft~ до цього здатні згідно приписак обвктивного права.Дале-

ио не всі особи ви знав обєк ·тивне право :злагодо:здатниш1: де яких воно 

ці.ІІхом позбавляв злагодоздатности _.в иІІІІШх воно цю -р злагодоздатністі 

обмежув. 

Перш за все римсkке nраво визнавало цілкоu незлагодоздатними оєобv 

юрпдичн:1.Що-ж до осіб Фізичних 1 то. причинами позбавлення, або ~еження 
їх злагодоздатности з.являш~сь - пол,вік (зріст) ,марнотратство 1 хво-

ро б а. 

1f~Пол • По 2аконам ХІІ таблиць особи жіночого полу були ц1лRоv 

по :збавлені :злагодо здатно сти:: вони з:в: аходи.пись під оn1коІІ 1 або ра te1•:f а-

Dilias ,або чоловіка (в одр~~інв1 OUD manu 

н атів .Хоча оnіка аІ'натів законоu Rля:.nJJ;1F. ( нев1;r. .. року) була см. аоов ·&.=.:а, 

одн.єк ЦРJ:У хі нЮ! не вдобуJШ ще злагодоздатиости: вomr с Ш41 пови-1'11~.;.1 ~у.ш 

обирати собі оnіку:ви 0 snmй 1 Еходив в з.лагоди від їх імл .. За часи :КJtЯ'1ИЧ

ної юріспруденц1Ї поча..mсь .це нк1 nолекшеивя в цьо:u.у для иівок r \ . -ui 

iuris 

nерешкадzати зJн:І.rодоз.цат:аос<т. 

2j. ~ Ьід даввійmих часіt'І .цо lex. Plaeto:t·ia 

ро зр1жнs.JШ_сь дві катеrоеії осіб по Іх :вlко:в1: неповиоJІ1 тиі ( impu.beres 

1 DOBHO.П1TR1 ( puberвs );nоввожіт7я ~жя х~опц1в почииаnос:ь 1 14 ро-

ків ,для: дівчат 2 12-ти років .. Нsповво.пі. тиі ,Jto "1 рокі :в ( infan·ceв ) 

були цілкоУ неалагодоздатк1 1 :в ус1х ажаrодех замівя~сь оnікунаки;~~РіJ 

веnовно.пітні від 7 років ( infanti 

·_)Rрік того навіть з є зrо,АоІ» оnікувів воІШ не иоrли о.цружув а тись 1 

сйла.ца'l'J{ :' -~ові тів; таки чиsolll Іх злагодоз.цs.твіс'І'ь була обuежена,..Повн:о-

З ро:звитко!L і УАХЛадненвяи екохоuічиого жито;я Ри:иа :ваясни.лос~$що 
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nовгІСлітні часто ч.ере:з неnовнЕ: Joзy~J 1zшt u~:icтJ• :з.ruаго•и nн;.од'!ЛТ! С'.l1Ш ссоі 

~атеріяльно,чзрез що по lcx PlJ.eto:ri.:: бу~8 встановлена ще одна 

q·uinqlle a.n.nis 

иогзш бу'l'и скасовакі npeтopo!L чер-..3 iJ. i-u.Ggrvu r(:stitutio .. Пo:зa.як це 

ШКDД:ИJІОО)J,НВ.К 6KOHOlf.1ЧГO.n;.y ' И"' iiJ 1 бо ё.:. :7 

pube:: m:i г.оr 

виби~ити собі куfь7 

мало не до 

t'l !.Н1О:Ві ТИ .. 

"itiur:. corporis furor de...Jєntia ) • 3 о-

часів ХХ! 'І'аблиць, с•ли т~на особ а -}tСлt::";т сь :н:зl1,)'іе nі,ц, ;t ox::l:o•::. arнa't ~. Е; 

п1знійm до боJtеві..п.ью~х :ариз! a'G:&D осоеі .. 'rг-зих ~,ypa.1'cp.1:s .11ретор ( cu:ra fu-

:riosi 

.я:к! ві:-І nриходиь до po3Yl.IJ# ( d.ilucida ~ , ' a.L1. ..,_ 1 .• ,. 



. ;: · 

одру.кужу~атись і nрабарати за сина,-ні:м1 .( rшti ) або г.иух1 ( 

SUI'OJ' ) ро б й ти зл.агод-и 1 якпх виJ.і.аг аFJтьс.я ви голошення слів ( наnр. sti.,-

pulo.tio )див. nід ІІ~.) сліпі { саері ) - роби1и ~ .. 1агоди на nи.~ 

uі;глухо-німі були позбавлен1 nрава сйладати заnовіти ( testimenti 

factio aot iva • ) . 

§ 4?. ЕОЛ? І ЗOЬHDmffi1Й Ії ПРОЯЕ • 

Для дійсности юридичної злаго,ци не досить ще~щаби її робила злаrодо

~да~~а особа~Поза.яR юриди;на злагода в завкішний ~~ояв-во~1 особи,нкий 

.-./ 4 • 

nравні наслідки 1 необхідно, 1/1 щоби особа УRЛа во~ иа ц~ злагоду, 

щоби .Бона nронвила воJНJішио свою вoJW, з;. щоби 1tQ!lif j. J3Овн!шнпй fї 

nро~в 3Год~~валис~ одне з одниw. 

lj .. :Ьоля до :;;.naro.o:и * 

винна lНі ТИ волю 1 бажання власне да цівї е.паrоди.За:іст BOJI1 до J>1~Щ!~ 

L~лс.:год ріжний 1 :знаходи т~сч в залежйос ти Іі1д вм.1оту сШUІх ~,леrод,nріІ 

чо:і!у що дІЇ> ножної катеrо:-: і злагод в 'Іочки 0 по cauoJI!y єству неоtj~~д•,) 

для во.пі: так 1 хто хоче зроби'rи алаго,цу куп1в.аі,о6овЯзї~рво ~.oa~#J?J'J~ {)J""" 

JКІ:" ТЯ краu і ціцу; . ..,е в ті необх.lдп.і ІІОZі 1 а t=:!ЩХ :во~н Щ;) JI(OЖS JІ~Й'1П5Цо:і 

до nодробиць який кр~,аиа ц1на1 1 ;~~~-~У~ 2оля ио:мо~ онрsuоку F~ 

випадкоюі не о~УежуЕ;І.Uр;.J зJНlГодв.х н1.nЬJ<&~iчs.u fдоrоворu,уи.пв.цц)е~l1t 

не було суперечности t воля- про,г;авцrr що д(} ціии рt?ч! nовинн~ буm QД~~~ 

...... 

ко :вою в в.олею nокуrщя що до цього 1 бо t.НІакше елаrода I<r~:J.Bf!~~J>Oдa:t!':" ~ct 

:1.оже зді~сr-mтись ,.Підстав-;:; ( отивк):;НR1 кврушть ·волею рпівучасщп4'-~ D.li&-" 

го)J.И, tJ::icltt~дi_ .цля: ~л:аrод" е пр.а"Вноrо боку ие IIGJ)'J'Ь еиачtнus • 
.. 

ius uрово,І.пвоr 

..:.усу, і в раз1 ,ко.m! вона доиустJоІася: по.w.иJІки, 
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( 
' 

-.l.- ) 

~ 1є. tus 

1-· ого п рrіЬІУ!;ІУІ01'1:: J о тоіоtУ з.uaгQ!t2 !і3ро6лені під таким приwусом; рп!іс&:ке пр&-

во F!і 3нsвало неважними.Шож до погро0 1 рикс~ке npa~o ве виаs~в~~ п~ злsrо 
' 

де..х , :::роблених nі.ц noгpo3шm,nl.lr. в.а ..~m во:І.! жаху ,.nоввої в1дсутвостп воJІ1~ 

~1 quGDvis si liberum osse noluissea.tauen coactus volui 

n prr й:.. аючя однак н а уЕ агу , що ооо б е,як а plшиz.sci: на 2JІаго.д,у uі,ц вnлаво!І 

nсгроз,рu~нла це лишен~ дАЛ то~о,що~и увикщу7В r1pmпx для се6е ие.сЛ1д~1в, 

nретор :за~ров еди в oc o t .lDil вий по в оБ ·- aot!.o q1.10d иetus causa 

насл1дно! н:кого була in ~ intogrun reзtitutio 

за><.ІІ.е.дений як npom тоrо,х-жо norpozyвв.11, \ йоrо спа.а;кое:щ1~~ ·'1'8}( 1 п-р'ооіr. 

стороННИХ ос1б 1 як1 достали ЩОСс чsреа D~~~ycosy зжеrоду~Однєк А~сНО не 

кожну norpo зу римське пр аБо ви: знавuс виста.е.ІJЧОJ) за .І.JІJІ адlйснеинр а·JІ а-

до даної власне з~аrо~,а ~а~ож жихо , ffКИu з~rроаув~ься~nов~нно ~іло ~-

слав1,ебо nогроза судови~ перёсл1дування~ не вис~ачаn7•. 

Поолк з ( е :ro:r 

• . ., І . • 

;; е. ,І!,$! . !!tо~и бyrn !' ахІ1Jї:іо1!Р..ін· а 

r:. о в11І:"53 Cyrn jj.f-,1> в'с5ач~о:,; ( е:гr~ · · prcbabi lis 

д!1% ЧН8 ( error i u'!"is 
· !·: · ' і ' 'JQK 

D~бачаv,і; ВИИЯУОК 

(і1но~ ·1 ·pUbires 
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•{Є п:rсиі, а~о JШГOJlOC вол1 перед ур~.дсБ"ИVJІІ особ SJlИ ( apud aota .. ) • :Е 

t~лагодах фориа.пЬШ.х невnконання ФОР!{И р~би.nо ~J!агоду недійсною. 
. ~е 

бf. ІІри оtя111 фop-"..LR.JI~!~iй ф.Jpua жадзоі ].10JL.\ не грав 1 обяв а J.Loжe б,vти 

3роблен6 !'f..- ініоrо.r.по, .rnceьe треба, щоби вона !у л. а а·аст1JІьки :Jрозум.1л а, щоби 

~ неХ u6zи.~. бу&СІ ДОВ1дВ'1'ИСІ:>,-ЧОГО хс•е CD~ ~.У'r.~-~~:К з.nаrод1! ~:ВіН !!ОЖ6 СІ< аз ати 

СВОЮ BOJIIO CJI~D.8.Щ'f· 1 UB IШCl.L1_, 031Hlli;.~ ( К?. З аgвзlІ ro.1IOBOI0 1 DOIC.ИOHOt.lt I101t азу в alr

iSЯU nа.11ьцеи 1 ·оі~·и.); в!в и:.ОЖ6 обавz•m с:sоЮ вс..пю· ~иВRеУИ~які."ІАаІ)'І'І:> на w:e'l'l 

:1юі!і ц1Jm·,a нв де.l:ІУ в.пагоцу,мв показу:ють,що особа ц1вІ :з.}Іагоди бажав 

{ fз.cta concludentia ),на.ар .. в<...ден:шя сnрав сnвд:кового -"Аайна ;;а спа.ю 

кови..Д.я ( pro herede gestio ) , зайl!ання пс-иеmкання п1с.пя: скінчен:n 
-~ 

тер~іНу діг1в1ра 1 r.и.;ииод1 досRТ~ бував 1 Уовчанвя з боку аац1кавленої 

ocoбn,uanp. тод1,~о~ х7оаь в nрmсутиостя другого еаявляв,що цеі буде його 

зe.nopyqю1ko:.: в й1.ц.цавн1 борга, е останній ІJовчи~ь 1 не пере~кадиа~ . .;.r<ладан: 

акта про запоруау nеред урядовою установою.Бі~ьш1сть ~лагод iu~is gentium 

- -належитk до нефсрuа.лиrn:х. 

З/ •. 3года во~! о1 зоsн1шниУ її про3во~. Ні caua вфля,а1 сам зовR1m-

ний У.ї nрояв не роблять ше зJ!lJГ':.:ду .r..1й:;;ною; необхі.J.но,щоби· воИ:и не супере-

чr1JШ одне о.цноlLУ"# бу~ 11· згоді 1!8ЖИ еобою • .К.О.u ,. бех·в.Ю' о,Іщоrо, е nроявляю 

У~ иmе с; аж анни; •}Лагода ,. ,е.А11сна П1.а.с т lШОЮ суnеречности u.еп волею 1 її 

зоnн1шнпи ttрояво~· ~о~е бути перш ва усе nouиJIКa; хтось ду~аs одне в каже 

n<So rmme через свій недоrлм бе-~;; 3нше;тут не ;.tав знач1нвя к1 те 1 чого в1н 

бахав,бо він ц~ого не прояеив,пі те що в1н проявnв,бо він цьо~о не ~ажав. 

При пошнщ1 незгода zeu:и волею 1 її npoFпsou не залежить від особи "~pfj}'/'1-

.Aлe буtаю'!'ь випадки,коJm ця н:езго.п.а е зє.вбачен:с. з боt(У саи.ої осоrи.,що 

ви с.пов.пюв свью вoJm. БИnадКІі ц1 ось я.к1: 

а;. Reservatio menta1is,кoJm особа uаючРІ на дуuц1 одне, :зовн1mно npoявJIR8 

nнmе,чиu D2оди•ь ~ блу~ Ji!~:t.: с:сівуt:аснвк1в ~лaroдtfjПPIJ цих уuовЄJС nрий

ь:авться те, що nро.яlІлене зовн1mн13~ ч ::.:. >с.··ній .l',Y:щ1ue на.цається nравного зн&-

ч1нн.я, ТВJІ; що aJteroдe,кxa зроuJІ-9ІН~ oco!oR' ~ д~~Lкою Ії не !!!RQI:Ha'm, за.лиmав,.ьс.Іі 
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нт: :х обсиш:Ун дснrої 3Лс., годи .По.милх~ у~е 'rОР«<:: Т!-!с.ь з.uісту .зл-~rо.zщ ( ~.1·:r·or 

1n nogotio ) 1 кошіf нє.пр., одна особ а дєрув .цругНі річ 1 Е. те. г <..да є, 

що oтpm4JТG nозичку; бj особи ( orror lil pursoua ),коли однБ особ~ vo-

бrtть злагоду з другов, ГЄtдаючи 1 mo це є в дійсности тре тя ,; в; речі ( :.. rrc 

і:а obi~cto ) ,холи особ с. продс:..є напр. другій одr·ш уч ь.с ток rr~nrтy 

а 'I"EL гмав:,що купує инmий;г; (якости 1 прnюает речі ( orror in subst · r.-

tl.R et~ qh?litato , . . 
...... - - - - - - - - - - -J 1 кomt наnр.куnується: бронзов;;. річ т ає: 1сL: 

золо.тої; е; к1jr~косч1 ( c.rror in q_u~.ntitate ),коли наnр.,одн~_.. особс пр 
•• ~~ • •r• •• . . ... ~. • 

де. є другі У. річ з а сто, гадаючи "золотих ионет f! 1 друг 5][ гс:..дьв, шо "срlбннх" 

в остщІньо.)(у .. ІІ~nад:кові зє.tвжде nрТ!й.мавться вища квота) .Однйк 1 фаRт:тчна 

nо:малка ви зна.в алась ви б ач ною nри всякпх уu.ов ьх ;mшень тоді, коJІи вона бу-· 

ла БПK.J]JIIR ана ошук аньс твок ( dolus, fr'lUS ) 3. б ОКУ КОГОСЬ Зі С "?-

уч асн·1ків .злагоди~ в инших виnад:к ьх 1щ з ка ;а.пась вrtб ач ною ЛІІ!mень · таJ.к L фє.к 

Т!·~ч н.а r.oui JТ..к а, я:~ а не з асн.ов ана нь ве.лJІLкій недб алое ти 1 а б о не ох si ·.::ти з 

боку тоr•о,хто цієї поvилки дonyc-mвc.q. 

2f. Завнішний npoяs во.n1. : поки в·ом не . nролвленс. зовнітне 1 вона 
• t 

не н:адає :злє.го.ці nравного :шачіння. Зовніmне во.пя 11оже бутл про.явлена cn,o 

собами,Я"Rі · зє. для дь.ної кететорії злагод визнаються ІІеобхідниии нормами 

nр&ва. 

. '" . . 
Д.пя дesrF;nx :звю~І?д. нор.,У~ .. PJ~rllcliкoгo nрава ви знають .Rео6~1дни:w:, mоби 

зовніmнv.й прояБ волі виявпвся в ~актичноиу ~дійсненноі .злаго~: це ~ас 

місце nри зл~годах, на яких зас ~!ову ється nсзсіданнЯ", або nр&.во власности 1 .Р."~< 

наnр. зав:u ( oooupatio ) речі, шо нікому не належпть, або nередача· (' 

trr;Дi tio ) реч~. -·~ ... ~ . 

При більшости однак юр~·~д!і чшtх злагод ри:w:ське пр~во виuє.г ал о ляш'Знь 

обяв!t злрt!! осо би npo св сію во.лю • Обл в а ця бул&. або форма.;ьна at5 о нефар

м альиа, ч окуй з .11 агоди називались формальники 1 а б о нефорw:алЬЩJ!4И ( ncgo-

. tir~ зolumnj_a і no11 solurmia ) .а; Обя:ва формальна в тоді 1 коли ... 
фDf- /111 

вона обовязково . nовинне кати ус тилєну uравншш нор1lа1ІИ ~у. Злагоди ртш· 

сьхого ius civile були завжде форw:альні; в часи ст~родавн1 обя:в;.- скл~.-

дuлась з впголосу урочи ~ тих слів,обо в~конання урочистих вчvнків; іздиій 
... · увійшла В -:tИТ'rЯ' ФОР"Е. 



-46-

JJНісною. 

1'5r._.t· nрояви ЇJ\ -sol11 не вІдnозі еют1: дійспій їх волі :за .nл.я тсго,щобv. ввес 

т 'е бху· ст{)рокніх ос1С>: твtt :ut3.Ilp. особа про.даt7 ніби-то св-оs ~е..!но ~во-· 

~У p~.s:rтeJlЄ;Bt" 1 mсои ?:ред тори ії не !ОІ"JШ нШ<лесТ!! н:а це :.н:.й:п.: арешту ~а 

Еі". г· &-~<~ .;;1t•yz.i.Joвaи:t1 ... .r.Rroдe ніколи н:е ~оже ~утп д1йсною~С1~у.JІя:ція: ино-

.•.J'Кож )1- .аі.~ mдl!OiD злагодою заховув :Ікmу_.напр. :аі.ц :3Ла1·о.цою Ryn1в.n:1-

t/. --·~1 т або s~tara.п1 :в1дсур·.:ст~~~ан!ІЯ надати злагоді ,ційсRоrо юридп"'t-

~~о 1. зна-q1нм"я:к !tаnюrш:иц,к(.). rY -2лаго.це рсби"!'ься н.а сцен1 aюropou, а~ о 3-, 

~!.nністІ: -в!!.trСП!!ТИ дійсну ~о.nю :1П1вучасІІ:!к1в .. За дJІи цьоrо с.nужить тан р· 

а'Ве:нє н·rв uретєці~ й6о пояснеиюr a.taro.Цf!. 

Інтерпретnц1н ~~ожв бути зроблена сь:..:_УІ!l'І! сп1»jt'.:rаскикаuи t злаrо~ 
1 

•бо ~ожни~ s найкрасч,І то8~оч с~оІх сл1и• ( quilibet ~st v~rborua suo-
ruп optir.:uз intorpros 

злаr'о~єх. Гр-r. злаrо.цах к1;аІІка~~оqиих всю-:~~. И6.ff~н1сть nояснюе ~с , Hf' !і.!КО.J у 

того 1з сп в:~еоких1в,з чпйсг: бону була ін1ц1ятr.в~ елеrод~ 1 х~о nc~~ff-

!-рі ~:"~в 'l 5§0 @ J! н 

... 
Зt!~:( 'j ~ 

11 яclhD З 'І'?' 

d~s ~ t зя t '!:'(,- й ( ne ot.i~ cortis Сі~. 1.єг 

·~ u '• '01 'П:F"'~-- 1' 
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--·---------------------
_осоеа ~.:оже ро .ІІІ ти ~.лаrоJ.п або о ~є., або чс:tре е ааотущІ~!к1в (предс, а в · 

Ш1К1.:є) • Зосtупни~тІіо може дійсне 1 'eeuore.цfJ1нe• ио.nи сотуnІщ~ робить з л€ го- · 

м .. не t'1.u•ки ва · рахуиох 1 аJrе 1 в1.ц 1u.я rocnoдapt o..naroд.It 1 1 nооередпв,нот 

aacтynmrJC poбJt'rЬ aJI&roдy хоч 1 е-а рахупок rооnод~ря aJІa~o.JЦt, а.п& в1.u. сво-.. 

_ro в.ааоиоrо 1иJ'.Посере.~tнв ваотуuюtц'l'во, в.лаоuе кa31yчtt 1 Ut і ;о&отуnuицт~:о, 

·-.-.. бQ ·wІІІІЕ1~ -оІі1еу"аа~икІ! в.1:аrо.ци не 1ШаІ)ТЬ 1 ·ие · ~~ц1i<ae.nA,\tit ·~ - roonoд~pei.(Ji, 
';!1"' • • 

е aІІ.tJ»'rlt/Dшeиьj, як свого оп1вучаоиике, лщuеаь aaotin1mкajupaкT!!ЧІte вtнь 

·-q1инв поаередuе _ заступющтsо ~тр1ruув .nпшеиь npжs poGpa..vm<ax мщtн вао,уn-

н~коu і тrп~ 1 коrо 'В1И ааотуnив. 

тупuицтsо иообх1дие,.trке sотаповJІевие ванопо~,як-то :н.1с'tуnхrщтво оnікуна) 

кура~ор~ аоо ч~впо товариства або устано~п J в~аrодах оо1С,що не uаю,ь 

1'1дпов1,w,ио1 влаrодоад.атности ( иеповно.и1 тких, бо»:еІJ1.І~Нйх, оо1б юридичних), 

1 eacttynииgtвo Ao0poв1.ІJ,нe,J<OJm u1дотвво10 йоrо сJІужит~» ~nоu.вsневня,що . --. . . .. . . ~· 

;.•. 

uж~е · ~1А t ·ot oco<Stt, 1итереоп я!< о~ састуn wотьоя ~ 

f. C,.Dpe рпuо~ке право не анаJІо беоnооередньоrо добро~1.иkноrо весту!! 

. НН:ЦТS&НСОZК~ ВJН!ГОАОВДВТИВ оооба ПОБИНН6 буJІб. 08:-!Є робИТІ'!' СВОІ' :з.па'годи. 

- •
4 Колn · о<Sотавмни npиJlymyзaJm І! nepe.цaтrf роt!лекнл f. JtКоІ...;буд~t :з.nєгоАІ' ин-

1111 ОССб1 1 це 1.!8JIO U10ЦS JШШ&НЬ Оа ДОПСl!ОГОЮ 3ЕІСТУПНИЦТ8 8 .UOOepe.Іtнt•Ol'O • 

.... . 
Риисске прево однак пе окасувt..nо щ.оrо обl!еженн~ 1 ~-oflo cu.mrш:~Jioc1ii · нЕі&1!ь . 

в оwоте~1 ~Ост1н1яна,ме вnрова.цtf.ІО до нього де.які полекшення.Так,иа 1'1~ 

n1Аотав1;ЩО· n1жвладн1 чдени родини 1 !-Н~ВіJІьюнtи uогю~ набуnЕ:Ітr! l!айно не 

~JIR 0868 1 & ДJfl! бf.І.ТЬКВ родхнm 1 ПОСТУLt1ЮІ~ nреторське nрь~о no~uлo впена-

ва'lІІ,JІІО · D,.АВАе.д.И1 д1ТІf зевжде t!оауть виступsт;! . в :злєгодех_,як 6езnосеред

и1 ваооrуnшнси Оsтька._.::.р.n1 в деяюf~ Jшnа.цка.;: 6ул9 дозЕолзне нuбу·rтя no-. 

с1дани~1 або прьва влесности череа застуnника ( procuratoж ) &ле л~f ше нь 



-н:.-

·-r rocu1·c.. tor 

о··т· ЗJ.іС.ГОАJГ ( u И _:lllllS ) 1 - в1дnовідн:е yno-ruжнerшJr.J.JI.e це уnоЕаж-

cloninus 

L~.<.;. • ~.:. : ЧfГ х 

LJogo іuц nullllrl ) 

І .. 

) ; ь~·нято1-с уя:r.ляа cct:u 



_ой ,и.us.доУ 7 колn дійсна частина була r:ак ввкзав:е. з недlйсною,щс ~ез КЕ,У І 

;~~агсда нікчеина в час r.r зроб.пенн.х :в :.н:~..:~::-. .?:1 не :~оже п1 :зн1йхп~ черt- з 

::;х. :'"?~ •.іJьннн х:тt зро6а·rnсь , · ійсною: quod iiliil1o 111і tios~ es·(.,.non го-

~-"є с~ ,,, ,, ::rao·{;u teupo:ri.iJ con?alesceJ"e .. 

(~єк з~вгода,нка зроfлена незлагодоздетною оаобою,ие робиться діІсвою,хо-

tio sв·,-е:!!і аі Antonini (flOб.p.) .v.аруЕаІШЯ ues:и подрухJш,яке :зявлял€1сь 

1гі,Іі.Нt ~~.жсП!'!'Уц1У Юс~1н1яна н.~кчемне нв п:дс·~·є..:5 ~е?, о:ал :еідt?ухуuон:шІ 

~ ~ff! .. ~ .•.і.д1оІJ.іЧНО1'0 робИЛОСЬ iЦJJtCШX!L - ,tJ321 <.СІХ;І П1д
1

ОrіЧ1rУ.j:і "ЕРРОАОВЖ. f QX 

·~~'і u. (.u ало ти<Б nер9вер-.:;:виия з,тrаrо.ци в _друrу ~~on·""eJ'зio negotii )~о.ж

.!!,Jвю .. nри ууов1 1 щоби :te б;у.ло nер&.цСІа-.rеио cn!»JrчacНPiкmim з.о..8rQди:та.к :н-

Т!1 що ,n1 . .лsrатіЕ,д.u.я яхого nотрібно .ииmsнь 5 свіді'.j.в 1 щж тій yuo.si ащнаи, 

щоб1 .. з 'UІ<..•зііі(ниr: це n6редбачиЕ 8 заnові т.і чере:з т~~-<: r.vaвy olausula со-

.·::: . ·, ч.:lСУ ;:..:оже бути до,цс.тко:.! до юрид!ТЧнпл. здагод.,АJrе ~ не:зєлеюrо від иьо

!:., · ·.1е nr:a.u~-::EJ Іп т я r~роuад·я·~~ст.вt. '.и:Де в :..:І;,'~tа.~ чsсу,;:; я-кии: особл~nо 3вя-· 



1/. Поді.n часу •• 3::. да.в!!і.ЙІ!lИХ чвсів істнувапня Рnма час r::д:.д .De.•: том 

по :-: а.--:;:єндарю Ро:.:уля,яю~й числиr: в роц1 .10 L.:іс.яців .:і 304 дн:іr.~ чс:..с!: іс-

·rср!~чні він зШLінявся на з.:;іс.ячнпй, ТШ< званий калєндаf Ну> .... ш.Пс::nілір,n~ 

rко~у рік lіав r собі ~2 lі1сяц1в 1 ЗЬ5 дн1в,себ-т: водстав від сон.яшньсrо 

РПУ.~' IID .10 ДНіЕ З ГВКОl!jШОбІ: :НЄ.3ДіГН8Т!! Ц8 1 ШО ДБЬ. роКІ.У ДОДЕJ.В8ВСР.' ще >.41СЯІ.:,Ь 

( 'Є.:J.з:іs intercalaris ) а 22-ох- 23-сх дніь nісля 23.або ~<. 

Juтого.Обовязок вставляти додатковпй иісяц• nолягав н~ ко~вrіУ жерців -
по~і ттtФ1ків. 3с часи ро з рухів в 1. сторі чч 1 nepe.h Х. Р. цей обовя зо:r< був 1 а-

:te:z:t.H!1 й, скуткоll чого калєндар ціJІКо~ заn.uутався 1 s.U.ni.й Це зав, з tІН!ПLаючІ· 

r1oc <.~ду головного nонтнф1ка 1 nри :знав rнз необхідне виnраЕ!И'И к .•. :.;;ндьр, nрт 

; :о::..у корнс~уюqпс:ь ycnixau:и грецької астр4Jноl!ії,не nовернув до c'l'npoгo J.і

то-.~lсJІенн.rт,а зроб:ив грунтовну рефор:lу · а.nвндар.я,заJL.ін:ившп старий .. \1СЯШ~V1Й 

• 
ріх ІН• &СТРОІІО1l11:ІНИЙ СОНЯЧШ'!Й,р В Я.КОl!У 'l'ОД1 ра:хувЕJ.LОСЬ Зб 'J ДНіВ 1 6 ГСДИН 

: .. сресічно рік лрn.йн.я•.rо було _ РLХУБD.'ІТ' в Зб') днів,як:і nоділялись на 12 ІLj

сяці в; ,r,o кожного четвертого рок~ додавався один день ( dies interoalaris 

- -- - ) .l ісдя 24.с.fіюто:rо ( d.ies se.x.tus анtе Kalendas f!~~l~~~C!;t,ц:вv .цні 
РБХУ'D&.Ш1 оя ае о.ц.~н /bissextunl, 

npo тяг о!! в 48 год-'1111 аиu1сць 24-ох; перша паче nи ця цьс,І'а дня на зп в алась 

dioiV p;rici' "друг є. dies postorio~ Ьіsввхtі .. Т fЗ.КИЙ ка-

лєндар, ТВ!< зв &иn й Юліяне ьюій 1 був заnровад;жеШАЙ і3 ЮІ т я в <'.5 .. році nеред Р. Х. 

і 1стнував 2 PR~i ~ до кіиц.я;в1н прийняюся 1 в систеuj КЮтіиі.яна. 

lloдi.n часу на ти~ні в Ри~1 істнув&в,але до часів христіянських не 

грав велnкої род1.ТИждеиь ск.nад~воя n 8-ох дв1~.як1 уявлят~ собою nротяг 

ч асу.!lеж:т двоuе ярlіарковиии дитмf у .цевяоm! ( r.:риаркоа:пй) день ( иundi-

nae - nor1.o die 

lei Bortens:ia 

)не· ааlЬЕ.є..mІсь 'ІJDІСко:ю nрацsю, є також до ви.цанн.Р' 
' 28'7 
~ Р•/ приІ~дось д1Аоводство в .цержавнnх 

установах,що однак цІн.: закоиоu буда скnсовано.СеУидневЮ"Ій тшь:день 

septinana зробивс~t в1до.ІШй в Риl!1 ~tоло кінця респуб.nік17 від ЖИдів 

( ra СDлтку д в~!няu суО о '1'11) • .Х.Р.1'І ст1янс1:.:к1 іuператори 7 n_~чnн:аюqи .від Комстан тин в, 

:зс...тsердг.n!; цей тихдень з nеревесення1L свя'І~ваuня на неділю ( .ценІt вос-

.. кресен11.11 ~.рнста ) • 



·,; 
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~щц~~ гб о ,L, об с. в Ри:11 npo,I,or.жyr u.вся Б ід ni вноч:и ., до пі вночп, 1 nод1.ля· 

:...я: нг 2·1 r-одпюУ ( horae tem:voralps ) , але не р1ен1 ~-ежи собою, & ни т "' ' <.<. 

3т:є.ні НЕ.t'І'ург..ц:ьн1: 12 рівних д~..нrщ~ гqДІП·І вод сходу до захо.р.у сонц;r 1 12 

також рів:Ешх н1чних;вехІ к1ст:ь яких 11'-!flJf!-Ji'j/ мінялась в, :н:Jле:вrнос'Тrr ві 

· ДОБЖИЮ'І ДНЯ: і НОЧ1t • 

2/. :,!!рєхуванн.я- чє.су. _пр&ховуючи час при юридІІчиих ФЕ.ІК'Тах,ринсьн 

_, ... J:іжняло: of. ~ас · р:у-хош-!й і нерухомий, бj .. чес не'Іура.и•иий 1 щ.fв1льни 

:·1-.' ~/. час бе зуr;rи нfшй 1 nрев:ьrnй. 

Тернію! в правнях відносинах w:ожуть бути виз~'чевt П() оевюш діJJю 

кu:l ка.nвндаря (напр.гроm1 позичені дQ 1-го вересня 1820 ~ому-,nоuеmкепн 

нuйняте не. 192D-!-~Й р1к);але д1лянки кsлєн.nарр :1:ожуть бути nрийня-r1)я1· 

ОС''Ірактн1 сііри часу (рік.Еісяц~:.,тиждень,день,година)- напр.грош1 nаси· 

чені н& тр~ и1с~ц1 від сього дня,nо~еmквння найня7е 1-го лют oro на о 

дин ріJ<.Ост~zр{"і~ .. _о:зн,Sч,еннл. ч·асу 'нс.ЗИ:вёDться р;у~р~;:1 в птот·ивн1с'Іь пepm·u 
•• 1,.. .. . 

_._ • • .,..., l"• t- , 

.~... І •Q 

··ц: pyxol!r:~. І;рп рухоu:Йх ознє~енн.ях .. че-су··•рntсЬке "Право npпйLraJio рік за ~ЗбГ 
~- .. 

.-, .. дн:..г.l!.іСЯ!t:Ь :зє. ЗО днів (проте рескриn'Іо:.: lt.шepa"Jopв Антоніне щу.по нrоса 

:н .. t"іо дВЄ }!1СЯЦ1 ВВВЖйТП ЗВ 61 ДН1D 1 а не 3Є 60 .ДН1Р). 

НЕ.;турє.льmн: вирвхува.нн;rм часу ( co:::Iputc.t.io .Jaturalis .аЬо 

.. · -'~ :.-.о~:О4 t О a<.l EO:L10iltШJ )нє.зпває~ься такє БИраr~вання,коли к1нцеu озн · 

. . 

· . -1еного часу визнvв"Jься: той l!оиент остенньоrо. дня терu1:ну,лкий · ТО'Ч'ВО---r 

lіС>І..ідєє 1:оментов1 І;Очєтка юр!1'.дичноrо фmc-ra. Та1<е вирахуваJІВя прик.ладЕJ.І( 

ри~ск..ко.uу прав! дуже рудко, nanp.npи о значенн1 повво.n1Т'І'Я даної nсюбv. 

l. ;;L.:ІІє.л1ж ужrна.лосі. так зване циві.п~:.не вирахування часу ( co:mputatio 

~:~il1s ,аЬо ad dies ))nідста.вою нкого в рахунок терк1цу по цj 

лrн& дняl!.іlр:· цьо~у риl!ське право nepпrи!l днеJоІ терхіну виrс~на.ва.по той J.6І 

-.!~ .іІкий терм~н nочєвся. ( dies exiens pro tot.o habetu:r }.J.кінцеи же ст 

кс.- r · ра21 на.бут,..сr · пр ·ав.,.с поча'Іон остєнн:ьоrо дня. в ра:з1 же nозбавJІени.r 

прє.ва. ( напр. загубления nрава nозова ) - ск1вqення цього двя. 

1::;аrа.л1 риuське прє.Dо в:имє.го.ло,щоби вирє.хування чє.су бул(1 без ne.-

-рерви ( ter.1pus continuun ) .Але В Д.~ ~J::fX ВІ-!Пад;КйХ ВОНО ДОЗВQ-

!.І. 
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лs:rло D обрахунку ч ~су, nотрібного за для певних юридичних вчинків-' в~rки-

дати· ті дн:1 1 Е які ці вчинки не uогли :мати: місця,і nрийн:а"Ри на у1нігу JП-

шень решту днів ( tet1pus utile ). 

З/. Споконвічна давштна. :Вирахування чао · uав вeJrnкe :зна-

чінн.я 2а для 'іє..к зваиоІ давниви.Даввина,себ-то t ю!lне. субвктивноrо 

прав& через довrочасне корпстуваинл або некоршсту3ання ним 1 буде предме-

то1r. н~ого ви c1!1JUJ в науці про оборону nрав див •. ~· ) ; і в праві р1чево-

uy (щtв.ІJr.1]1 •. ) .. Тут 1m доторкнемось .лиmевь тrое званоЗ: сnоконвічної дев:н:и 

ни ( praesoriptio i~eaoralis,indefinita ) або ( vetustas ) 

Слоконвічн~ даDНИНа або сnоконвічніс~ь мав місце тод1,коли лкесь- 11раІо 

вд1йснювалось так довго~що ніхто вже не nе~ятав 1 як~ бут~ підстави ~ього 

nра:в s.,чере з що здае:ться зайвиu давати доводи що До тих niдc·r ав.,.Р:имсьF:е -
nр~во дозволяло сnосилатись на-сnоконв1чн1стс ке завжде 1 а т~mень при пи-

) 

таннях npo nУбJІіч:и:1 дороr!! 1 водо'і'яrи і будо:вання для охорони земе.:пь від 

no:в1R1 1 npя чо:АУ . ..йИиаrа.п:о,.щоб:и було nосвід:ковWІо,.що іствуючий стан рt

~ей не аuінлвся по меншій к1р1 впродовж 40 роR1в 1 що ніхто не чув про 

те 1 щобІt він кот.-tсь був инпmh. 

V 

. . 



Розділ П.: ШУШ ПРО здІЙСНЕШDt _J ОХОРОНУ ПР~ .. 

§ 5.1. ~ Д :& Й С 11 Е Н Н 11 п••:в• 
tаФ> __ ................. _._._...,. _____ ,..... 

Здійснення прв:в,сес-та о!'ри:иаввя :вJrаснико:u: даиоrо :пре.в_а тоІ корис·rи . 

яку деве пра:ео повинне _ давати , в Римі. доз:во.пя.11ос:ь а ,цуае широКРlх uexax: 

цullus videtur dolo faoereaqui suo iure utituж 

·. Дyвarnr на свовиу І'руит1 студRІ> на:в1ІJ:ь тод1,коJІИ вона тиu відтягав воду 

з грунту сус1.ци; однак це nовинно бути зроблене ие вик.июч·но з Rau1p~x 

nош:кодиm сус1доsі, ue G юwіро!!: по.u:1пm:пти став овоs о rpy.нc.ry, себ-то j 

з.ло:вхиванііІ.І в а.ц1йсиеин1 прuа ве доцускuось: neque nalitiis inclul-

genд.UD est .. 

Особа,що кав яие .... ~ 9paвo1 11tose 1 ue в~ s аобов.я:ааиа йоrо зд1йс:Нlt.)ра~уr; 

однак вездійсневил дnвош Qсобо~ права впродоаа nевно~о часу тяrцуло з~ 

~о(о~-инод1 поабав~еивн права {передаsвеввя ПG.аs1в). . . 
Зд1йоиевв.я: права l!оже бути виковаве не пmе тпu, кому це право на-

лежи;',ь1але й череа ишпу оооСіу- ааступника.Зао'І',fnвих:;wо :в здНісненні "І

права рииські ,ц%ерел:а виа:ааІ)'І).) в .v-же широких Р$ІЦІІх.А.:ае разои з ти:ьє 1 

зді~сненв1 де я:юrх прав ( нв.nрвк.пв.д частин~ .прав РО»ІИВИ-х) заступництво 

зo:eclu не виаиава~ось. 

Значцу увагу риис~к1 джерела звертаю'ь на так ававу кол~ізіm npaE> 

~"?еб.:...то на зустріч межи собою прав де-кі.иькох ос1б.uри чо11у зд1йснен:вн--·' 

nрав~ одно[ особи виключав,або ofue~f здійснения права ившої.Цю кол~і~ 

зіщ ~роЗвя.зув алос» тии1 що ~j.npa:вo тоrо,~то зд1~снюючи йоrо.позбавJІЯєт.ьс 
в :~А- - ШF.:Од:l'І 1 пере:важав \Іраво 'lOJi'O~~'S.O від йоrо здійснення набуваs корис'іЬ· 



f 2/• .'Р . рра.:еах річевt!Х nри р_івеньств1 прав nраво,.що Еи:ви::садо ранійm,пере

rs)!'.еЄ пізднійше; з;. при таксиу-ж piБtJHCTL1 Б Фс..кт.1 nос1д~ння сучасний 

nvciAaч иєє перева~у над тин.що лишень домаг&ється nосідання; 4j.в р!з1 

ПО !:НОЇ НЄ:.! ОііJІИ Е ОС 'ІИ ВИЗНаТИ ОДНе np &DO lLіІ:.НіЙШИ:U !'ід друго ГО 1 ДО ЗЕ OJIRЄ ,.Ь 

ся жереС. 

§ 52. С~ІJІЬШ ОБОРОНJ1 ПP.hl .• 

Через !lожлиnlсть порушення одюпш особани nрав т~нmих осН~ ці nрсва 

nотребують оборою~РОборонв ц~ може бути виконане:: саиою зсlнтересованrю 

особою,лка uожесвавільно або наnасти на иншу осоС'у,.щоЕи встановити такий 

стан рі чей, яю~й ЕідподDв праву заін..тересов є.нсї осоfп:, як БОН а йоrо po

зyl.!is, &6(1 відС'ити наn~ !'ІНШОЇ ососи D раз1,кали остання хоче зuінити 

1стнуюЧІ!М стан рі чий; Б nерІІоuу ви:nадкові l!И .liasuo сваволю, е:~бо аr'ресивну 

е>сорону .npaE• - в другому самоохорону.або дефензивну оборану. 

І nервістн1 часи істнувания кожного людського тове:~риства •борона 

прЕ.ь ocue:&ys "Іься: св аволею 1 с auo охороною.~е чере :з те ,що окреu1 осо~и j 

час~о инакmе розJ~ію'ь свов право,дерхава nочинав прихо~~ти на допо~ог.у 

окреи:ии лю.д.я~ в оСороні іх nрав, зє..проDє.д)ІУв державні суди,лкиu 1 дору

ч є. в об ореняти праь а t:Ьс1б в раз .і їх С ахення~ св ев1JІІDцу-ж оQорону nрав nс-е

с,уn1нно заfороняв і .~оnускDв нарешті лиш самоохор~цу,свеволю-ж в uи-

ключних Бгrnа.цках. 

Рnuське прапо йшло такимже шляхоu.& с~арtдаен1 ~ааи.ще й в зако

нах ХІІ таrт~ць,свав1льна обороне йр~в дозволялась в mирокпх рози!рех, 

ноr-1ть вже при ~стнувснн1 судів: так осоОе ~ала .праDо зє для о6орони, 

е:~бо са5езпечен.и.оr сюовго ие.йна затрииати (не:~класти руки - Ild.ilUD inie::c·

ti.e. ) иншу осо6у 1 або :забрати І.ї речі в :заставу :зЄІ {орг ( pigno-

r1s ёаріо ). 

Ь nl~днійшоuу nрав1 ьже j сваволя допускалсь mtmeнь в то~у виntд-

коu1, ко.ли ИНШІJІl! mдлхо~ не uoж.zmвo :запобігти неnоnравній шкоді, напри1·л:-~д 



ко.лv. оссба настиrне своєго винни::ка,якпй втікаt> ~ rp1muv.,1 відбере вjд 

нь8rо свій (opr.I инших же виnадках сваволя не т1.1. '<И заборонялаоь,е 

НЕ11~ . .t-ть рягл а за собо~ загуСSлення nрава тох:-о,хто доnустився ц1в.ї сваІ ол:, 

'І: ак декретоl! Марка .J .. врелі.я OyJI.c встапов.пенно,.що кредітор повинний пове1· 

НУТИ реч1 і гуОИ'ІЬ nраво На DОІІІУRУБ8ННЯ СВОSГО боргу В рае1 1 І<О.ПИ В1И , 

сtJавіJІьно заволодіє речВJ..ІИ виннике.;конс71туц1то 1и:nераторів 1 s..пвн'rіяна. 

Теодосіл 1 Аркадія (389),в раз1,ко.пи позов ~акоrо креА1~оре буде виз-

наниі неnравни~,він не тільки повертає річ 1 рубиУь право на борr,е~е 

ще й повv:нний заплатитr~ вартість ц1е.ї р1чи. 

Що до самоохорони,то навіть в Юст1н1ян1вській систеУ! вона ці.JІ:-'· 

ко:u до~волялась,nри чому в разі неоііхідностя не :забороия.пось 1 на..:·иль

ство : viD vi repellere lioet .Д.оnускаJІось не JПІІmен:ь нас~1 льс-

во,а й пош:содовання чужих річей.вапр. ещпцевна; чуаоІ с1m,по.nи в ній 

.·· .. заплутався янор корабJІя:. 

§ 58~ УСТРІЙ Р{МСЬRОГО СУДУ • 

СНЛАд СУДДІl. Точних в1доУостей про те,коли дерхавв римське nоч 

ла прийuати уqас'Іь в оборои1 прJІватиих прав наое.певВА,шr Hv uaeuo.! у· 

с.яко14У раві ряксь.к~ ісУорики :1 арлс'l'И каау7ь нац~щ• ~;е не кало ще 1і1 
ча~ 

це зв царів 1 що суддею в усіх справаА буЕ тод1 с~ цар. 

Після скасовання царів влада pF/#!- р<Jзвязув.ати приватні спорЕ· о 

і встановлювати порушені права перейmяа до маt,1страт1в респуСл1хm -

перше до консу.п.1в,яR1 через те сnочатку й t{a..JI.И на:зву iudioes (сут..-

ді) ,noтiu до nре«:·ор1в - и1йського ( praetor urbanus ):е1д 367/387 .р. 

1 чуаинец:ького ( praetor pe:regrinus .} в~д .242ft12.р.О:крека гацу аь 

процеАури була віддана курульним ед1~.~.Р.к1 розв~зували справи,що ІИн 

кали еі злагод на базар1 ( го~овИИУ чинок з nрод~У невільиик1в ~ 7У1 
с 

би) 1 а де яких злшаниь. по.п1цейн:Иz приnисів ( напри:кла.ц иедб а.пьсnr 

в .\доrл.яд:Іі з є не бе зпеmниuи зв1риr-rашr) .:Е u;;--ніціп1.ях (.1(1ЙсьЮ'іх rpo:w а.цt.х 



-{)б-

в Ітєл1.ї 1 uешкенц1 яких. ксристувшmсь nовною rорожє.нсь:•ою nраво:зда'Іпісn 

у в ідиошеннях nти в атноnравни:х,. але не :!aJni риltських nрав nолі тr~uних) 1 

кольон1лх рrн~.ських J?орожан судо:u відали або Jі.!:с1цев1 виборні мaJ''ic'fpa'Jи 

(d uovi :ri 

тах Какnан1ї) особливі уря:до:вц1,як1 або nризнач а.хmсь РИ!4СЬІ<Иl!: npeтopou, 

або otиpa.nncь у Ри1!1 на -rрибу'l'сь?.их ко:Аіціях ( prc::~ei'ucti iuri dicunc_o 

- - ).Пр~те справУ- що до таких міст иогли бути розвязувані 1 римськи

ми судовиuv. uar1cтpenu..rи .. L nровінціях юрісд1кція в nривєтних справах н; 

належале до .кероі!Н:Иків nров1нц1й,е '!'а частинв,якою в Рииі відали еФ1J1, 

(ула в- руках квесторів. 

У часи прикцпnата до згадс:аmх 1!аr'1стре.т:\ю прилучились ще сfш1 щ:ин-

цепси 1 nризначені ни;.;:и урядовц! ( praefeoti p:r:~etorio,pr:'.efecti urbi 
----------; инm1). 

:.сі ті н.аrістрати мали nраво розглядати справи,що до них доходи~и, 

:ЕІід nочатку й до кінця на ni.JІ.c тав1 наданої ї:оаt в.п:ади еАле Фактично ТSR:ИЙ 

поргтдок розгля.цу сnрав був ~-же р1дrсий еа часів ЯR ресnубліки, так 1 rрин

циnата)і вЕажався за порядо!~ к&.:,:звичайний' e,.-~tra:orC:.in.:·ria cogni tio/ .-). 

Звичайний ::te nop;:rдojt ро:зrля.цу cnpa~ nриватн:их ( orJ о iudiciorun 

Р 14 і va.torUrJ. J буБ тЗЮ'!й~шо uах'1страт не розвязував cau сnрвви, але 
posrJiлдy 

БCTO:!OBИBnrn Уі: nрат.шу 1C'TOTj'.>nepe,~.,aв сnраву .Ц.tІЯ (\іВ.К'l'И.ЧНdГО fOR!/ j. 91-.tit 

точноrс розвяза~і~я 1н•то у су.дд1 .. 'І'щ~юJ чино:І! и;ивільна процедура подіЛІлас 

нв дві стад1ї: nроц~дура в мєrіс~ратв ( і~ iure ) ароцедурЕ Е 

судд1 ( in iudicio ). 

1crEYEa..nr: дві) nост1йн1 судові J(u.І-

.nвr'iY: ко.п.nвrіа s 1о-ох ос1б ( d~c.зпv_i:ri __ s_tli _tibпs :iuC:ica.ndis ) 1 

кол.п:sr1я із 105 ·осіб ( iudioes oeutuuvi~i ).nоходzени~ чих ~оллвrій 

відноситься до ду~е ц~в~х q~с1в 3 ~~ж· бути щ~ до часів царів.Ріжницр 

u1ж нюrn,треСіа. гад~:и·и бу_'І\:-- в •ro·!y.tцo .цецетsіри с;:,.•ди.ли справи більо вtж-

.пл- . центу Р-lри - с:r..рr.ви дрj бніt'ші. З:Годом обидві коллвr'іУ з єднались І 

одну .прк чо:иу (з D ч аеи Окт авj_япе "';вгу 'І' е) децеl!в іри зробились голо вук-

,.-·· 
,.".·· 



·..f ! Ш!' r р і Юі:!Х відділех центувірального суда.ЧІ-!с л о центуuвlрів 3Е.; чsсг 

п рн нципагс.. збільт:v.лос ь на 18о-ох.Значіння цьоrо суда nоступ1нно зl!eHIFJ r <.-

.т.;: ось, а в захонодавств і r.Jсті ніяна він вже аовсі~ не :згадується. 

Нрі~ двох згадаm1х коллєt1й матістрати ~ог~ передаDsтя сnрав~ Jля 

ро~гл.яду 1u iuC::.ioio 

~u згоді на це nозива.пью~к1в,за дл~ коииоУ onpeuoї сnрави 1 обовязки яких 

:за:кінчуDаJІися- ро<іtнtзаннвl! ц1вУ сnрави.Так1 судді маJІИ назву iuclioes, 
Iudex 

або arbi tl'i, recuper~~ tores. Сував заваде одев сбоІнtаRово, &pt'Siтp1s 

l!orлo бути j/f!Jf'Jt'/ або ОДУ.іН, aбtt У.1.чькв,реJ(уПератор1в завжде кількв.По 

істоті ріжнпц.я !11ж шп ... ІИ cyJГJli та,що iudex 
щmзначавс.я для розгляду 

таКF.х сnрав,р-ких тр13ба було ;шmень вv.знати або в1дюrкути позов,нR наnр. 

r справах в1дносйо oerta peounia , ~rbitoт тод1 1 коли потрібне було 

nосереднnцтDо межи сиорокеии,напр.в р сnравх npo розділ uайна,розмежован

ня грунтіЕ і т,и. Шо до реr.уператор1в,їх nрпвнаwелось спочатку для pos-

гляду справ ~ежи р1жниии держвваш1,або особами р1zю~х націоиа~tНостей. 

Згодон р1жниця ~en згаданю.rn роарядам:и суддів виак.nа, хоче й старі назви 

з aJm rrш ли с ь о 

~J старі 'G'Вся,особ'и,тmх прпзнєче.пось не су.дд1D 1 вv.бttралось перевw~но 

з сенатор:іі.Е;І!С'Ті:! 13 станів сенатор1r. 1 верх1вц1в.Октав1лн ьвtус7 всте-

новив чотт:рР. ро:зрядп або "декурії" горожви ra 1/ сена'f·ор1в,2/ ІЗерх1вuі1" 1 

3/ таr. :зваютх tribuu.i аеТРІ'іі 1 4/ 6с1б~що плетили половицю ~tн-

:зе верхіРців ( c;_lJ.conarii/ ),в яtrnx !.!Охиа буJ1о юибирати судд1в;згад8Jf1 

oc~r- Рн~сились перше npeтopou~noтi~ прпfщепсоu до особливого сnпсха,що 

С!-<ЛВДСЗDСР ЩО року ( albllil iucliCU!l ) 

Ordo iu~ioio1~ privatorun за часи nрtпrцппета~; -особ.mтео no-

чпнаю;пк 3 ІІ.стор1 ·:а n1с.ля Р.Х.,_посоrуп1нно губить свов ~uеч1ния 1 зе~іют-

сться все част1йmе через axtraordinaria co~nitio J чоиу спричи-

~лось особkИво те,що богето справ прийuав свУ приицепс і доруч6в ро3rллд 

ї~ в1д початку до кінnя своїи урядоrцян.Це-• с~е робили 1 керо~~ки ~ак 

3 вєких імператорських провінцій,доручаючи розгля~ спрев осо~ливп~ суддя~, 



i·~:dices pedanei - .... 

t) ·~do i·udicio:rum .~:rivato.rum ~ бо вот! роаr.ля:да.JІИ справи в.tJ: 

ordo і udici orum. priva.tot;um·· 

к есувтьс.я остаточно 1~ . в усіх DИПВJ~ках зШІ1}іЛ'fІ'І'ЬСЯ черее extraordinari; 

oognitio .~ ~,~Иіяаівсьн! часи ~ баqико вхе ос» який судовий 

уоУр1й: ~с1 судk1 под1л~тьс~ иа д~а роерлди: iudices . sac~i і iudioes 

ordinari1 о-Ао перПІІ'Іх :в:ueuтit саи 1м.ператор 1 т1 особи,якии в1н 

,n;opyqas СУАИ ':'11 від - С!:JОЙі>оrо іN:я,до . .цруrих во1 ииm1 судА!" а 'fo: 1/ :к1йсь

І-t1 суд,І.1 1 тс! віяа.пw дрібні справи 1пр.ичоиу ва в1!!ро:ки Іх хожна було апе

~ва~~ ~о керовпика nров1вц*ї.. 2( керовники проzівц1й,на вироки яких бу

жа впе~лц1л до префекта претое1й.еG~ до в1кар1н1 З/ в Fи~1 1 RОнот~ 

иоrнш:J - pr~efeoti urbi ( апелнц1я до імператора),. 4/ в1иар1І ( апе-

ляція до імnератора), :>f praefeoti p:rr.etorio ( беаапе:юяц1йн1). 

Ч а с с у д у • ·Fикське право що ~о часу розrляду справ ставило 

було призначева ко~о 40 двt. ш роц1,як1 вааи~~сь dies fasti . 
' 

дура in iure 

oomi tialftЗ 

ц1.хиок ааборовюsмась;wрlu 'IOro б1.m ще dies 

(иід 188 до 1~4)~•о rx бу~ uрвssачево дАН народніх зі~ 

раииь і • як1 процедура in iure 

аа д~й ~евь ае буао D~авеqево ~адвоrо а1браввк.1 dios endoteroisi 

- - - - .яхі ая:в.іtнас•. netasti ашев~ равиои 1 ~' вечер1.Про-

це.ц;rра in iudioio xorJІa вІдбуаашсь ... . :шайj.'і':Ь І в ·dies nefasti 

а..!~ !І <'у.жо aa~opon•o в АВ1 ре.ж1t1йпх о~нт ( dies fasti ). 

11 .,.~~;:; ::~~:вив і збору nао1'рада. - За часи Карка hре.а1я вrа,цаниІ порЯдок 

буБ з~а•н~ зрsфорuоuаииІ: бу~о првокачгво 230 ауАових дв1в ( dies iu-

. c1.iaia:rii ) оманово д.ІR проц~.цу-рw in iure і in iudioio. 

pex;.z'!y-x .іtхів бyJro кааsапо аІнr.Тmш ( ±"eriae ) 1 .допущєво :а nz JJJI

meнь процедуру ЩІ) до Osean1pпx ,.нxpa'! ... Xpnc'1'1sвcr:.s1 1:JШ6j)a'l'(lpиr·3б1.n:ьi!IJ'f.nи 



R1~ЬК1СТЬ судових АВ1В до 24~ 

• 1 с ~ е , п р и ж ю д а 1 с ~ • 1 в е D А & 9 в І с w ~ І 

с у ду • Роаrля.І. справ в o:rdo iudicio:rum privatorwз Of• eaDaAe Dр8-

людний. За че.сІІ респуtJ.І1ки иaJ'1oYp8'f in iure сЇ.U8 88 n.no • .i1Ae 

збирались народн1 з1брапва,( oomitium 

~вяй покісУ ( tribunal 

сnрави на б азарі ( f OJ'Шl 

); in iudioio . 

окреuих покеm:канвкх,ях1 од:иах '!:'ев буJШ приотупкі .ай пуб.ІЇІаІ.КоJDІ-z • 

часи абсо.иют~оІ uов:арх·н: ва м1оцІВ o.:rdo і ud іоі orum pr1 vatorum о 'І' в 

extraordinaria oog.nitio 

ниD.Вови тепер и~оr• к1сцв в 3&qJПй&YWX nouem:aи.rur:r 1 ІІРІІ зачикеах Ase 

рях;nрИСУJБИКИ·UОSУТ» буТИ ЛШШЄЕ~ UOU~R~КП Ц1АО~~Ж каr1о'І'р8ТІІ 1 1809,УU

К2КИ сторів,а тахои осоd~во uочоои1 особv,ях1 ио етаму оао~ M8D'I'a 

Зs часи респуб.nіив 1 прииципа'Ва оу.цова проце,цуре буа уот~rа 1 ,Ае

ре:ив:а, ue з чао о~ (при t ФОІЛfУJІ:арвій проце.ц,Ур1) пoo"'YJJ1JDIO ро 188ИIQ'BCR 

з:вJЇ:чай Завоси ти s протокс.І ( acta. ,g&sta )so! RJІam і uо~rс-

ненвя суде І с7ор1в.~ евкаку ! ци~ роввивес~ьси І 02~~еиs ввиаrоро~е~~ 

канцеляр.1йвоrо п·ероова.n:а оу7.а, е аз .ц.пя ц:ьо.rо ~ отор11 поч,а бра'!'ІІ oy~oJ 

нaк.n8,JI;If ( spo:rt.1.1lae -
вже ~е "tіJІЬКИ д.а~r каицелврист11і.t а й .ztJtgr cyw11 ( iudioeв pedanei/. ) 

З s о 'f у п ~ и ц ' в о ~ По отар~а~вьоиу праву коа881 був еам 

повинн:ий вести сво! .справи ( nerю a.liono noiAline e.ge:re poteвt 

народ рикоькиf ~ справа~ щр до ~vблпчиих !итерес1~,• pas1 оборо .. 1вте-

) 

рес1в ос~f,що бу~ під QПікою,в сnравах про вожю оообw,і 7.W.Д11о•1 ~є~

ступники вявля~ться лишень в Формулярній nроцеАУр1#1 ~о • ~вох в•Аах: 

cognitores і proouratores.CQgnitor 



ное· uроти:пно! сторони;в реві nporpg сnр-а.МІ череІJ cognitor-e. 

с ogni t o:r-ov·i 

Proc·· , ;:. !Jo:w 

·oo.gni to-r -а. 

дом а :uротивнсї с '!'O'fJO:J:m; ві1~ мі :::о каві ть t>рати :в: а ёеt'е ведеtt!tя: 'Сnрави бе6 

ж::.щнаго доруqения: і3 боку оrої особ!Їrр! іи'!·~~ра6~ m~о.ї вl.!t ~as ЧИН!і'ІіС'L'Ь;че-

r е 2 це l~Ji осо б 8 ( d'ominus 

но гл в. 3а~tАасти новий позов пpo1.')'lf того crn!oro nо:зи :sаноrо~ тшtах ви роя на-

~ежаr p~ocuraioY-67i 

РУ'-l6Н!!л 1 Х')Ч а-б 1 юз форм.ал:ьв:а,. то dominus 

,~:.ати gо:вий nС&зов; одна:к ті procuratdms 

.;. а не do-

~озбаЕ~ЯЄ~ЬСЛ Праве З8RЛ8 

;..>riti hоч-инаюап сnраву :в інте-

negotit.•J:··l!J. gestores ) з .а.JІІІі!UИJ!ИСЬ В ст::фо:му CTE!Hl• 

Rpil! -згад з.н:и .х ~~туnНV!кі:в~ ЯК! 3а.~.інл.rт цiJIROM стсрони в rіроце,цур1, 

булп ще такі,якйх сторони nриБодили з сс~ою иа суд ~но покіmник1в 1 до

рмmшіз.Цз бултл Ol~a.t~es )pat:roni і adcrocati ~ ...;.-~=-.:...;. •Е ~uператорс~>к1 

часи advoaati -
бу.ло :;;реrульuвDне держапною БЛS)J.ою. 

) е 
------------------~~--------··----~------------

( 
За ,цля "Іого,щобn розnочв.лесь циві.пьиа nроце,ц.ура,иеобхідно,щоби асСІ-

JР.tяка .Поl~агааться- :здНtсиеюJяj або бборони сиойоr., nра:ва) ~аR~а.ла .цо суде-

( ~· воІ установи nоза~ ас~10 ) .. 
3:r.ідно nог11.11,..,а,~ нин:іmноvо npєsa nо5ов в н1m.о иь"іl!е,.ик встанов·лення 

mлq_,·ot~ nроцедур:и nopyme~oro nраІІє: хто uав икесь субєктивне п:ра:во, той 1lo:m:e 

:J~:~ д .rи. : · c·r· aнoF.'Ieн:rrr йоrо завх.це зеr<ласти nозов, так що тек зване n :р а в • 

,. а :• ~, ~ о :в е: Fдасне лишень цiJU~ou зрозу~131'ИЙ нас.п1.цок цьоrt. субвtс-
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тивного uрава.в.бо иmnиw с.nова..,рев.кц1л ост<шньоrо .nроти nарушеннл cH•t.-

яв~но ааборокеRа.Позов нииішного прs~а не иаs ! собі zаААого протиnраІ-

ного a.u.ic·ry: це о .пшень зовві.wна формй1 нка ко:жG с.иухип аа д.пл встанов-

.nеннн кохного субвктивпоrо права шляхом суд~~сі процедури; нин1шний Н!Ле 

жить власне нs до прзва~воrо~а до uyб~~aoro правао 

Діжком ін~~ший буЕ погляд на це рииськоrо прева: воно взажало 1 що не 

ко:~tне субок'l"И:вве драuо тягне аа собоrо 1 спосіб д.пя: c:soei судової оборсни 

але що саи цей сnосіб ( а tio ) noD нии~ оуп передб аче:в:ий норм ам.v 

Через те 1~оrл:и fy•fi! оубвктшв:а:1 nр аз (\ 8 Юt1 в:е :ма.п:и судоJІоІ оборони .. ..:.. CF«•IO 

чергу ~ir бутm даний noзos д~я обороиш fШ~oro доuаrаиня,лке ие в~знавt-

лось ще нормаw.н oi.Jen·nннiO~'o npвme аа nраво субsктивне.Останн5 :uaJXo ~1сце 

нл на :ці.цставах ZW"l''i'Sd:« . .t в1д~Zо:пе-вь,.цаnе.з uо2ов ( aotioneu dabo /. ' І 
Правда нac.ni.дJtou цьо:rо субвиm:вlіG nраво всеж тw:at створmв~ось, a.J!e ввас-

не воно буl!о нас.tі1,1\ном: no~O'?Jfil~ t1. ие л~JЗПаІО'ІоВ 701 ча~ 11 коп нин1ш: rе nри-

11 а тне 11гаво 3я~хяві'ься системою npatнmx ~t::pu. ( пржпис!з), nраво р1>щ:ське 

Оу ло систе:uоm способ 1в оборо ки nр аю~, о:пств:мою поІІю1в., 

І!опяттн nоеове ( aotio ) остаточно ро~винеае ри~ське nрав' 

час1D ОСЮт1ніина озаачув е двох течок nоrляду: вf а точки nогллду иате-

ріяльпо1:~sш fe.oultas agendi vel oonveniendi 

во зан.л:икаm оборову суда зя для здН!онення: ur:}вного .цоиаrаннв, тг 1 щС. Н"ИНіІ 

не nраво назиБав npaвoja{ на nо:зов, 1 б/ з точю"і nоrляду nроцед.урної 1 .я2< 

тоІ Ечиноr-t, з~ до.nоУогою sшoro nо~и:.н1ч ~~е.цаs nочаток .ироце,!Іури 11 за.tс:.лм-
' 

Rrooqи оG&роцу су.ца nтom nоа&1В-9Ного,ІLК!!Й е."І:аuа:в його право. 

І· 1стор!і!чнои:у ро ::н~втr~о~і рn~сь~ого nраве о.ца~ nоня:ття по зо в а ( ac

tio) пере.жmJІо зке.чнj зи1пи, а то: а '!'очни nоr.11.нду ХІІ таблиць слово 



aot.io ( legis actio ) обози~аяо пять ріsвих,сnосо~1Е про-

· це.JtУри; в '!'ОЧКИ uoruдy Фориа.игиої птоцедури слово actio · оаиача:во 

якої суддя ( index~ arbitor 

cn1p~Чepe)S ·re раи1:йша,чи» перейти иаи до posr.пsrдy систеки пов:е1в юстіві

ян1вськоrо права~мп nовИКБі зуuа~~сь иа т.wх поа~піввих з~1иах 3 ход1 

Характерною рисою леt1оакційноХ процедури t~до теJщо ціла оправа 

in iure 

in ius vcoatio ) робився 

nовньач~кJ. раа1 D1дuo:mi! 0 боl{у д.о3РІь~оrо і'Ш до су;ІW"пови:в&ч пови:еr.:~~·«tt 

буt; ствер~ТІІ це c:s1AR2.a 1 :r.t"lv тод1 :вШІпr иe.trll.'!!.Ьcna ( zзanum iilioere 

- - - - - - ) .:кс.- nовивд:ш!й s старий, або е..uабий)поs:аn nо~й ~ 

,д8'1'11 ЙОJ1У Ві 3 .. ПОGІІ:Вf\.JШЙ !lii" ПОВ б U:ti~CЬ Від Jle~taitaot НВ1У ДО c:;r·~ 1 .&:m&D 

ДО q;q --~О.ІЖ .. 

in iure ~по • ·~-~о обид51 о9орои 

:в npвcy'fltocrm ~u1o'Jl)a'le I'S'JJOS:Vв sar о.а• в unoж leg.i& aetiones 

виrоJІОІІІУDПІ ~о-rаов d ва ма 11Ьо•о с.а03ео&1. Фopq.d. і .ао.І8801 40 ~ 

uеав:і. рухи. Legie e.otioua 

'J.f.•... Legiв 

j. IIJ)IIВU81·a.D: І! &_.... 
.з б~ Фо~~·о~о 

а upoцsAJP1 роев;tаувuос• .asomь ZШГfiUE'!IJ.f про '!Ф~хУо ~ ~tora~t»a.u,.!iifld.:в a:r.

pa•~ а х,.о nporpu Uo'ІIIAoltepgo~ 0110 ~:вот а по ep•J!'f!.a&c:r.".aиo~P.a APY'IIO:UO :u&-

pexon.aa u вJ&аок1а9Іо NtVlSDa .. Paзoм з тва rн1~г.аос~r~.~~що перsй 

другий np.crpa• 1 cm13:r aJipuy... _Letds a.Qt.ici - &a~Ж'amJiliю 



! 

:загаJІьно:ю Форuо:ю npoцeAYrm л:к ,ІІ. .nя- c.cr..;p ... ~ JtQ .J1.CJ ~ pt.,eJ ( l .. з..s. in 

:rem ) , так і Ji~/11 для спорів •о .ї(О actlo•~•ti11D ( 1. г.. 8• in person~

пpц ~оку постунаипл в тих 1 АРУГWХ с~~рах,~8 • •081 •1AP1Иad~~'u1z соб 

, 
ось який виrля~: сп1р~а річ прииоои~ас~ А* u~r1o~peva;no~вaq и~адав 

на неї цtnow ( ·vindioia ) 1 :sиro.a~~lJ~:& с.І~д7ІDЧ7 Форuуа : hunc 

ego hominet:l (::~:з1.І~trmne.) .. є.~t' hal.o -em (!'(Щ1 р~) о% iu 

~ і ure o.ctuiri ti u..m meun /t.ew esse аіо secULdum suam ae.uвas.sio·йt dix· 

еосе tіЬі vindiotam iиposui~ 
Цей ВЧИНОК ПОЗИЗ&Чй HS~ R5U~Y rei TiUdioa ·іО .ь ВіДUОD1д~ 88 ~-

І б О:КУ ПОЗі: .ВИШі' О poб~Jtv::'i~ ~ 'i'IJX >H.'.mtY. О.80і.НЮі: 1 е 12/111 8~ It.iDJ~t&. OІJn~-~ 

VЇn~i Otl ti 0 • ':fод1 .ЩО СІ.і).)<"J:ВП Ji1~1Шji'EQ'5 J~ 11 t1C\i'P8'' і :;;t~.NCBSJ'D818 .іІ!і ~~

ШИТИ річ C;IIOБЄJПr:mitfdt& anbO bOWi11~"C:: /"'6e"j а-с.---~"<~--- J.Mi;r.f@ 110&11-

БSЧ mzтав noaивuoro про nрwчиниа~~а ~х 'fOI Іі.І!іоm..І~ься .вi.uan р1ч: 

postulo ,А.Ш в:nne ·~ioe.,s ;qua ~х оа·аеа тіпd ... аа~~ХІ'іі3., 

На це пo:?Wзr.:trn.i вбо ~t::.цoDJJ:Лe'fьcя .<;a-tat зарє; ПОІІО&· ~ ~Jic;a · іuв ре 

egi siout vindiotam impos\11 ,--- 1 еtІь поко tІz,Qo р1ч :~абуа *~ л~о-

їсь третої особп ( auoto 

ри, що ка.л:о На3ВУ actio 

:всіх згв.цшmх ро~моІІ сторов Dl)a<:'?J'П,. • ~ Av ~aos;g:;)i.J:"tt:V. eUJt!IUI •. , t)~~ss-· 

мп nоз!Іrвеча: quando tu !,niu1·:.:1. vi11~1a~ ·i3tf. ,quinqu~,ginta 

( ar о qt1i..ngenti 

ЩО .Ц8.'В Є..і! SCl• Ві.ЦІ!ОБі,Ц:Ь: Slrili. і tei' ~g0 tє с· 3 .. JiQAR!l .N"iJO'I'2 СК.П&ДМЕІ 

с тopo:ti&m~ a.d pontem 1 себ-~с ,•о о::t~рб!!Іщ.t ~о8"Пїф::..~111; :в ж:1едвійm1 

! 
•rc-pt?. IiOCTaEQ~':i .11.РС'1'·е,в коr.о !IO!t!Hi>:~ <.tнuсоа:R~·СІЬ оп!рив pi'S ~е чж· про--, 

,~ ~· ~ t, ).~ .• ~~\.. .. "'.J 

•• 



в досіданняУ неа корис'Іь (praedes litis at vindiciaж-UI:J. )-.остатоq-

НИ},l 8RTOJl nроцедурИ in :1oure бу~о звернення с~оріи до св1двdв~щоби 

ост uнні nот.111 св1дчи;m 1 що nроцедура in іше 

:w.a.Jio наозву li tis contestati.o ,nісля чого иаr1страт 13Же приеиsчав суд-

дю і справа nереходила до iudicium .Е paal,кomR опір йшсв не 

про са»у річ, а про р1чоБе nраво ка чу.4у річ.про тан 3ван1 сервитути,нв 

nриУ1р n,o nраво прnхода через чужwй rрунУ 1 фориу~я троха зк1няЛась.Поси-

ва• говорЕ:в: аіо ius mihi esse.·eundi agsndi in fundo tuo.-

на що nо зи в аний в 1.цnов1да:в: 
meo, 

nego ius tibi esae eundi agendi in fundo 

r, разі ,коJШ сnіь йmо:в про праве; зобовя~е.вь ( 1. a.s .. in pe:rsonam ), 

>J:·per а га,дати,що формудя има ось лкий виr.пя:JJ;: nози:ьач: аіо te mihi oentur 

daro oportere,------------

opo:rtcre. 

nego me tibi oentum darE 

є;. Legis aotio pe:r iudiciis І arbi tri ve/ postilationem. 

Про цю форку!Jб uи кавио в .цzерелах духе .в:едоRлади1 в1.цо:иости .. Тре(Sа ra.t а-

в в1й ие викаrа~ось аадвоrо вакzаду і що ои~~ело~ в~ие 1 форму~1~якож 

сторони викаrажи в1А xat1c,pa~a дати Ін оу~: te praetoж iudioem arbi-

tжunve poвtulo uti deso 

з;. Legis aotio per oonditionem 

черев lex Silia (269/485 ~.} еа ААИ опорів в1двосио oerta 

pe~unia (uевиоІ,озиаqевоІ квотв) rромеі))е п1зв1Іше поширено через 

Lex Calpurnia ва коацу икшу nевво оsвSІеву р1ч.С.пово condi tio 

як лоясиююУь рикоьк1 ~рио!И,оавачае оrо~ошеивя ( donuntiatio ) ne:v-

ного терк1ва:одиа оторов~ оrzощуваае Apyr11 про ~6)щоби оотаивя аявилесь 

за Зо ~кlв для отрикаикл судд1.!акик чинок процедура в ц11 legis actio 

склададасk в заяви стороиаuа своІх претеив1й nеред npeтopou, 

31 зrадавоrо оголаmеквя терк1иа.п1оля чого с.п1дувала litis contestatio. 



Rк каже юри:с'І' І'ай,:вJ:Іе за й го часи :юристи не t.ior.m ~::роаіі).'!И,.ка ІІ1JD;о іству

вала ~~Форма nроцедури,коли до тих-zе самих cnpa~ ~о~на бу~о вживатп nofвa 

в QOPYi legis actio saoramonto )або per iudiciis postu-

latione:m .!Іитаввк де й вив1 ще веs розвязаве. 

того,.що пози:ваq nриводив nозиваиоrо до ua:t'i<з'lpa~a"виroJiomyse.в ФОРМУ;D 

qu~d tu mihi iudioatus (або dc3'..mnatus ) ев seeterciUD Х 

nillia,quae dolo malo non solvisti Jo·o eat1 ren ego tibi eestertium Х , . 

ililliam iudioati manum iniicio ,. і иеклцев f.ta no~t:вaвoro г.~~ку .о-

станвій nовиившй буз зераз запла1И~ 6орr,чии зs1~~иявся ~ід руКи nоаиве

ча;в nротиЕноку - рааі в1п ве иав права й manum еіЬі depellare et pro ае 

lege agere 

addiotus ~(див.вище § З4),трик~в loro в оебе 60 дв1е1 ва пиий чао ве 

меиm трьох рае1в виводив loro ва бавsр оrо~ощував xso~ йоrо борrу;ко-

.rm sиаходилас:ь тса особа11 я::ка вrодхувмасн ... ааn.nетиІfИ :а& поашваио;:оо ttoro 

борХ"~r;іи :робивоя: l!:!..n:мm1t;:e npo'l'1'1йi!OJ(V :ра:аі rtO~'!JOЧ 11! npa&o п!с.пя вrе

давоrо т~рхіцу продати пов~вавоrо D неJ1&»sицтво аа •еиШ ~еравиn ( trans 

Tiberim 

:в а руну поае.:ва~а ( :manum depelli t. ) 1 ПОЧ~ПSD ~V uроцедуру 

'· s aor a.metrt о а noer.rзa~ІS щ-о ,D.CI ОООL'И П В!Іі!НШОІ'О; 1!I'.EnQИY ХІіОТа 88К.П8JІУ 

·' 

о 2на.ч ~е.сь вr·ідв~ квооr1 бoprypto,m vindex 

заний робивел в1.~:ьшпt, :r; npo'.t'И.aн:ouy р!\еі повИіНlч ІiHAtnpr::a до csOe uonr.rшo

ro~a vindex nоGба~л~ол ваилвдУ~Ях С~о~~и,ФЇриа ароце~rрв 

І·~ а в D соО1 дJrже б at• в. 'І' О решт он c:ea:so:Li., а orc~J:T 'l'реб е. rце'!'И",-що Jіоиа бу~а 

Rе~старійmою фор~ою n,оцедури що до бор~1s.!ова прик~ад~аа» ~е ;а qscn 

ХІІ табJrи.ць .ца...тсе!<:О не зешrде, а J)]JшeвL у т~во овнs.чеаи:х :sипцкs:х~ а to: 

е/. в раз,$:коп noзивarmit :вхе рав1йше бу! приеуuЄ>ниІ .цо aenлew борt~а 

(значить D раt~і,ко.п:и спраза торкаJІас:ь вико.иания сj~,цо:поrо :вироку) , Іf .. 'І р,..., 



:з1 1 койл він ранійше nеред :ма:r'1стра'11ОУ 1'1!-J!j визнав 1стн:J:вання бop:rs , 

confessus pro iualoa·l;o habetu:r ), в;. в ра:з1 11 коли борr викликав 3 

ДОГОDора nexUL'l (дивись нижче ~ ) J rj,. що до fнr I:.1f".n J.-

festuж ' 
д;. в nроце,цур1 ЩО до вол1 особи 1 бо особ а, про BOJIIO ЯКОЇ йшr1 р 

cnip 3 ctщa себе боронити не мала nраве ( див. вище § 34) .. 

5/ .. Le.gis act.~~ per piguoris oapionem 
----~-----------~----~~----------~-----

иала своїУ 

зміс~оu те 1 що nо:зивач,оrолошуmqu якусь урочисту формулю (нам не відому), 

забирав собі в :заставу якусь річ nозив~:го .Це wогло мати uісце в від-

сутиости пре~ора 1 семого nозmваво~о,а також в dios nefasti 

•Через· тв ще де лк1 ри.vсь!<1 юристи не визнавали цой спосНі процедури ;зз 

legis actio .Зас•tавлеку річ- nозиван:ий повинний був ви:rсуnи·гн, 

в противноuу разі вона nродавалась$ Ца lcgis aotio :мor.na бути вжи 

~а лишень в де-яких ~очно означенал ЕИUа~ех: е;.законом ХІІ таблиць 

було :встановлено, що ~ею може .ко рис ту:в а тись той, Х"!О nродав свою жи вотин;у 

за д.;пя nринесення ~r в жертву, 11бо той,. хто винай:м:ив комусь таку 1 щоби отr·и-

мані rрош1 віддат~ на хгв~,~ р~зі,коли їм т1 не будуУь віддаві; Sj~n121-
v\o" 

нійmе пуf.п.1кани ( ~1.П.JГJПі:ШК"Z noдa.'lHi:a) на піде тав і договорів., якj, вони СJ~ла--
да.JШ з цен2ораки 1 я.кі кюш вааву lex censoria ,. н:оrли ко рис ту-

ватись pignoris саріо 

.даткlвь в;. з:еичаеш ( mori'bus 

відвосно ~х ~с1б 1 що 3атяrали виnлату по

) було встановлепо 1 ща цей спосіб 

ужи :в а.ли . в сnрав ах в1йськових: с аJІдати nроти війсьІtових с.карІ!іш.шіБ Е раз :і. 

нев::.!Іlлаr.·и· .і ж: належної uлетн1" 1 верх1tщ1 nро'І'и J ос1б 1 що були зоб о в яз ані 

даn1 їu ~pom1 на куn1в~ ковя 1 цього не виконували. 

Ко.nи справа nереходила в і ucli сі Ш!1 ,лвrlса~ційна nроцедура1 

незё'1Ле&но від ~1вЗ: з nерелічених пятьох Форм. lot;is aotio ,яка мала 

місще 1n 1ure ,йш~а завжде одномав1тно: в nри2наченай терміu ст(-

рони об овя:зан1 яви mсь до судд.1,. завданн.Р.14 якого в винсни ти nривдивість 

'!.'ОГО J ЩО К tІЗе.ЛИ С'l'ОРОНИ in iure ~Зrодно приписех ХІІ таблиць, 

роз:~.•щrд сnрави: є устниИ і nовинний закінчитись за один ,п,ень.Б ра:зі ·неви-

'' .. нtнш.я: одної з с'!'оріи до п1вдня1 справа ро з:вя:зує "Іься на каристь тої, що 



,.{ ; .. 

~:ІfіЕ7.і,8С!,~,lока:ЗІ;І10! cnpeseд.lmBOCТif І СПра·"·8іі.(:а~Z89~ OJI0!i8 ·c~1JUC1B. t Я:Jtii:X ·.c!Uf~ 

сторони nов'РІИR.1 DJfKJ'IИK1!~ .16 СУА.У аn}?ИЧО. XO.Iit СJІ1~о~-Я'КОГО ";- 09Орове 1_1 

вйк~ка~а~Еnродова 3-о~ д&1в не аявw~ЬСR дб су ду,в1н oriARo XJI ~а~~ЦІ 

рсбиться infamis і intestabilis ,себ-~о ие хоие з&lv&tw nочесних 

noc ад, бyrrn св1;цRо:w 1 І(орис'!rу-аауис~> св1дхви л.zя оебе.,Оц1ике ·Аа-каві!! oE:Jte-

.. 
3P0HSI 01ТfsS 

lo~ie aot1ones 

нпu відношени~ Uv~лив1сть Оу~ nредметом no~slв. 

Цей ш~учнжй ~аGіб уя~uя~в собо~ nропедура аа жоаохоrо~ sponsiones 

· Соrоро~,щобv,: даТ'іІl :мо:«tзmвість саоїй ~n!рц! перейm Ао су~У1 nоч6.ПІ RвJ'.&-

etipulatio • .кож-

ва сторова Gаявлк~в свої Аомаrsивя 1 не вапАдок хибsосt~ цих Аоиагавиь 

і боку 

nозпвgqв і reetipulatio 5 І:Sону пози:в~ого.Па n1до'!'еві щtх об\цпном 

~m .l! f' .цосі вже · з вич ай на .ан:r'1с е.Jщійf:1.е проп;е,tур&" треt5 & ~'s.дanr • 9 U.l..i legie 

aatio p~r oondi.t.ionem (див. вище~ 5f5,м з .. ). 

l&gis actio s~тamento 

actio saota~onto 

sponRioDes 

• Але ріs:пц~~: :vеп ImiD'I в цьоІ(у ,Dto " legiв 

ІН'ІГОJJОІІеккЯJt& уроч~ст:и.х c.a1s,1 зекла. іа RFoтe с1'орони-,ш:о nporpaвua cnpe11y, 

\,. 
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,•::>:"'с"·адилг.. у власІІість держави,в тоt rac як в проце..:;ур1 :зз допомогою 

.~.r:1в 1 а ~!.'!<Ладна квота uiш:olt .не виnлачу:а~1 .. 11sсь,Jявля1очи з себе лишень зв1!' 

"-Iaйr~r форuє.льніс'І"Ь для 'l'ОІ'о 1 щоб:и дати исжли:віс'ГЬ преторов:і переда'J'И cnpa 

ву .тr.о iudiciUD. • 

§ 57.. ПРОЦЕд7>rрА ФОРМУJlrРНА • 

За дonoмoroюsponзiones таки11 чином доповнювалась лєtіо акnій-

ке. nроцедУра.А.nе ro.u:oвн.m:tшa її у..иба- формалlзм- за..тmwлась: сторони 

П о БУ: НН1 б-g ЛУ.! і n і UTEJ щr.<!!е .'J~ережно розмулювати свої до:маганн.Р., бо 

найи:енmа nоиилка в цьоУу водноше:rн:1 тягrr.тлє :за собою nporp,Y сnрави.Ч.ерез 

те nретор, :rt.opиc '1'уD:пrсь с!:;;о ою ае обмеженою в л ад ою ( itJporium ) ,пс-

ч ав відс'l'уnати від систени lвgis actionos 1 nоч: а в сам ви яс-

н~'l'М іс'rоту сnрави· 1 на nідставі цьоrо дава"m с:;·ддя:м вка:зj.вки про •ri Y1:t-

к.Ування. 1 яки:r.ш вomr d7о:винв1 керу-ваТ)JJсь nри ро:звя:за..?.tн1 сnра-сиJІебо так зве-

ні Формулі ( fornпlae ) ~Цей ІІО]}я:док; ( ·r SJ~ зв юr а Формулярне. n:роце-

д.''Ре::.;' бу13 ос'іарочно з атверджбни:й ч:е оез 1 ..,.,. А Ь · t · с7_ ~ Є..с .. л.8 Zl 18. .1 )Іва 

leges Juliae ~ . 

Формуля nретора починалась з nри~шачення судді ( r·,;.д.ox.arbl~.:·т,re-

)1 складалась зі слідуючих чотирьох ~астип~ 

1/. Der1onstr.:1tio - корооrкий виклад фа:кт1в~я::к:\ викдтдка.зш судо-

ву nроцедуру. 

2j. Intentio 

нь прл: r::.r о:.~ ах ius civiljs 
І • 
(~10 могла бy'l .. l' strieti iur·is і lюnг.о :l i.dei а Ф<>Рї.LУJІ1 поді-

.n.".JIJ]c~ ла fo:rLulaв in ills co::J.oopt.: .. a і f·е.п:шlае in faotu.::2 concepta.e. 

Jьte:o.l;io н:оли сnрава тоJжалась 

.) . 
Пl <.:\Ва річОВОГО 1 і ll.l ~lGTSOI1ЩJ. , І~<.'Лі·І С Гр J.D а 'J.'ОРRЄ.Л Є.СЬ З об І.'Н!!іЗ Є.НlfЬ 



Іпtеиtі 0 нарешті моrла tути с orta 1 Fo-

ли сп гав ЕІ торкалас1: nевної речі або :грошової RБOTJii, 1 iiloert.a 

б:)'ЛО не,,;ожл:иво вказати точну юзu'!'у до:.lаrання і УЗ: треба щу..rо в:иясииm 

1 ll - і U·:·. і Сі О • 

З/· Со~~dз!:шаtіо 

.ilati ~о гл а бути oorta 

уповажнен.ея судді на видання вn-року. Со , 
nс. ет-

,колп в фОриул! вказува.пась квота nр-ясуд.>; 

.ii.lcerta , козm цю квоту означ-ити ПОБИНШ'ІЙ був СШ! С;)~ддя,1 l:iJ.CGJ,tCІ. 

CUQ tt.~.XiOi1e 

nр:и цьо:му вказувалось певний :м:а:кси:муи. 

4/ · 11 cl і t1c'! і са tio - уnоважнппия суд,ці nоді.ли'і'F сnірну р1ч межІ~ (;То-

р онfШИ,що маJІл місце в справах про подj.JІ cni.u:::.=toгo уайна actiolles соq.ш. 

ui < ivicl~uclJ)faDiliao aroiscur.dao і finiura :rogunclo:rl.Щ/. 

).і, алеко не в кожной ФOPl!YJii були обовяю<о:tJо вс1 чотири час тини: 

не ка)Іtучи гже про a.diuclioatio 

чатеrорії noзFiD~ - і denonstratio були Еідсу7на в сnравах в1д-

ное но ;а в таких сnравах,де бу~о потр1б-

ноf .тrи: mе встановити,ебо заnере-чиm nевний стан р1чей,лк напрпкпа.ц 1 т·~: <r 

нзти nевну людину Еільною,не було тааоz 1 oondonnatio І а ЛИШ6Н1: 

с ема i~tcntio .Фориулі а с~ою intontio Н83ИВ8.1.tИС1:: for-
uul~o prciud:oalos 1 3Ш11СЦЬ conde:;::natio uaD :в собі ..ІШшень 

н.ак а~ дл.Р судді.~ щоб в1в оголосив свій впрон ще .цо права nозивача, або 

т а:к 3ІН.:Іlf.У p:ro.cп.ntiati о 

Крі~ ізrадеrо~х чо~рьох гоЛ)ВЕИХ складових чАс~н формулі,до такої 

.Перs1сяе значіння цього слсве в вин~ток.Претор 

б ачrн~ 1 що no істнуючни норма:11 сnрава nоБмнна б)~ти роnвязана так, як це од-

нак здавалося иретсро:ві несnра:ведmюпс черее де як1 обств.виm!: ко.п:и 

нsnр!'К.д~.ап.о.ая ваш:й зобовлза:вс!Т no уи.ов1 щось датж rrоаивачевіz.f. а.'!Jє 



.. 
щоб од!~Н 6opr · був за'рахаваЮІй аа .-руL'ий.ЧеІ!еіІ те nре'Іор,дорУ"Ч:,аючи ~у,цд1 у 

ьи ·· ~щку nотвердж'е'нj.іі фа:к'f1в,я:и1 w.е.ються: в intentio , оС ви.нув ати noev. 

1 .. . Іоrо 1 рf)бив застерЄження npo те,.що ко.п:и в:и;rоннться дода'l'ков! обставиtrи 11 

у ДДЯ Б И Н f1 'f К ()! g frJ 

вит~ов1 црава n1д· SXQfЗptio цочад:и рову)ltти еа»! ці о.:!с'l'авини,mо 

Еnлявали неrа'J'ИвІ!о на iиtontiQ ,~ також ве.перечення з боку поап-

ваного,в яиоиу він вкаІЗуВ&Jі па іо'І.'нувцu 'fa.!*.:ИJ: оР,етавин.~ 

f_o cвosuy DM1c·'J'oв1 ~ц:o~ptiotl.et~ А!JJіJдиеь на peremptoria.e /perpe-

tuae/ і dilato:riae /t ompo:ral~s./ n~pJJІ зJ:І:Ищувац intentio при .Есі'"" 

ля::ких о(с'fа:вииа:х (JJв.np. e.xoeptio dol1 ),друг1 яишви~ каеу-

ПСJ :30Б nри 3М1Н1 OCiC'J.'BBJ'Jf, ~епр,. JIJ)И 6Ж.С~рtіО :pa,oti Мі. de .uOll pet enq~ .: 
і L!. qui nqцeпni tli:1 1 4fi~'10 XO.r1J( С'І:'ОРОР СКде.,nп ;t;losy JJPO ВИ11ДfІ.'fУ I'POIJ!.el 36 

~ 

~ять рок1~ 1 то n1~Ан ск!ичеп~и ц~оrо f6Р~~щу ~~oe~ti~ 

зб ав.ля:всл а:еtввж,р прв.~аа ~~~Л&;4&fJI JJQtm# n~АІ§,, f§.~Bil. ~fПJO;w: J1.9 І:JМ ~J.&~<~ 

e4ceptio реrепрtожіа 1 dilatoJ"ia . eyJWi ~~ff~P.J3 ·~ .. 

llpo't'И eXCCJptiQ 

якиfі р~би в цю exeeptio 

11 бону Ji.O~ИJІ•OJ"~ довив ач мі~ ;Jп.r.;~!A~.<tlf-l. .· . Ф~'І, 

в.в~дуШТ(Qі$j f§&t. вр~,.~~~ JJ~"Pi ~~ /!..v §g~(<J) 

e.xcepti<> др.о'І'І$ ~X(}~}>,it> , R~~ )І.М§. ltfir4Jij' J'opJia~ti.o •• ,_ 

repl1oati.o JІ.oiNifJ. c .~1A.Y~j.'flf dup:i.1i~ati§ ~ бр~.r по.зи;ввsоrо~.ІJ#В ~ 

кв rop1 u1~o! Форм.у.лі 1 2Вр$~ цtс.е:н npJ: акач!6іі.tі« 9УАд1І'Иа.qд:і p;re.esoriюt.io . . 

~outr~tus inno~inati 

ЦІ! .са.иас• ~ 1итересn поеи;_ 

вак_оrо ( _p:rao.sori_p·ti~ pro r.e~ } 1 у.яв.л.я:ла 1в себе "l'e сЕШе що 1 e•Geptic 
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,.orJ ;· і.ЖW,)!ЦеІG, що вона п::.дляталє. ро ~глп.ду судд1 пере,ц обговоренюпІі uiJI<"' 

.рави .:1ноді також prнвscriptio пис алась :s ..інтерес ах nозивача( prar 
,·Iiptio pro acto:ro ) ,наnриклад для тоrо,щоб не nозбавити позивача прс.. 

l· a закласти новий nозов в раз1.к оли він хоче обvехитисю nоки-що з.дійснен 

гНПJ. лише '-Іастини своєго праве-. , залиmашЧ1і решту на пот1м, - наnр.,хоче ли-

ше~ о'fриІАатv. в свов nосідання J( у часток tрунту ,який Rуnив, а питання п·· 

. 
. ·ної втрати від несвоеч асної nередачі йому rрунту !lоки-що зе.лt-!mав по бе 

з;. Arbitжcltus iudicis 

пС>вер:rеннл рі чей ,претор вставляв застереження про те,що~в pa~l, 

!<ОдИ :з наказу судд1 ( arbi t:ratпs iudicis ) пази в ани й доt<ров і.їі 

поверне р1ч,суддя vоже не виносити жадного в:ирок:v.Позви j з такиv 

uали назву actiones arbitrariae. 

·-:.д форuу лярної процедури був ось який: 

In iu:re." .:;:;иклик пазиваного до суду робився no сте---------------------------
J->OMY no:зивatre1l :за доnомогою in ius vooatio ,при ч1~ однак замісць 

ст:ло:ь~:іць:к.ого nриставлення nоозиваного до суду претороu було встановленно: 

що в ра:зо від..!ови пазиваного :зявитись до суду в1н nіДлягав nодвійній (щ() 

І 

~,о :\Боти nозова) грошовій r<api .. Komt nозивюп-І"й ховався) то nозивач кіг ви-

u~охати в nретора введення себе в nосідання цілого uайна nазиваного ( 

~issio in possessione5 ) , а в разі, коли no :зи в 8.НР1:Й вс еж-т 81(И не зя1 

лявся,це nривадило до продажу його wайиа ( venditio bonorum ) . 
1\оли nозиваний чоиусь не Y1r :зара~ іти до суду, він nовинний був дати 

н забезпечення того,.що 2ЯБИ'І'ЬСЯ до суду· в при:;шачеh"ИЙ тер}Іін,nевну ктv-

ту грошей ( vadiиonium ) ~ nрич9му в ра2:1 неявки він губив це 

vя.di~oniUl!l незалежно в~д missio in possbssionem і venditio bono-

rum. Б ра~1 xom1 обидві сторони зявили~ь до пре~ора,nочиналас~ процеду-

ра і:а iure . оЬона складалась 12 Те.RИХ частин: 

1(. Editio actionis, ~f або postulatio aotionis) -заява 

.. озивача nреторові про те,який власне по:зов він бажаs закл?.сти.:Ь 'f, ТІ~х 

r.иnа..цках,коJ.rи nо:зРІвачеві треба буJІо вияснити перед :закладанн.я::и: nозова де 



'·< '"?'ОЇ :11"';,!1Р8Ч МаЕ: nретенсіЇ;13ёО '~И 6 ВіН ГОСПО.дареv Torr R6FiJ!ЬHHI<tJma 

( З 8П!Н 8RHP") l 1J. ·j Ure .3г1дн~ ~ претоJ-

·.І.•t ""L! -'; Jj,"' '<'iO.W ПОЗИВБНІ'Й ІНt Т' nраво ПJ'ОХ8ТИ ВdдсуНЄННР PJ.1J,ПOFiд1 На де-

:· t.: ~-'" ь- 11е~Ю" Й t/1-rJ/ те~:мін ~в-длЯ" оt.'міркува.нкя ( tonpus :td deli ber~ nG.urn 

), але ~овсім РідІlовитись від в1дnов1д1 vjr .зmmен:ь qepef важлrГІ1 

і uвte. causa 

·. t t.i o j_.~ teтrof5·atorii\. 

1 r;~>.чшон~ 'Х'Од1 nроце.цури моrло з боку лозиваного nocJitдy'!?БTR 

~o~f~ssio і~ iure -nри::,начения nравил1.ностVJ до:uаГ l ІН 

ї".-'.!"f"'Jf.,l!!c твежелось рівнv.и сj'довому nрнсудсві: confessus pro iut:ica-

.Ео~~~веч зара5-же діставав п.І}аво н.а nо:зоЕ про ВІ!RОИаFНІ'' 

} в ~х вv.nадках,коли оп~зва торкалась nевної гromo-

,. ~f.~тr., ( certa peounia. ) ; ко..m-ж прsтеіІіЗ,.ія nозивача вимагала me 

;о)'"і~ С'Р;, 1" oui tfr<R, то,ц1 кмо кісце при звечення особзmвоrо судді :га.-.ц.ІСJІ 

1'~'1'BR'O'FIЛ~ нн.~; рови1р1Р тої квоТ1-!,яку nозиваний nовйmmй заnлатити noвJ-

Ptf' т:l ( arbitriun litis i~estiLЗandao ) . 
.1it<-tn:o nозиваний че '-?Го,nаувавс11 а претенсіям~ nозивача,сnір :міг Есеж 

1/ . Iusiura:uC.uYJ. іІі iure nрисяrу.F1дмовитисЕ од прис~тт. 

r,yзrC\ неv.ох.ливt JIТtme Е позвех цивільногс права відносно п~tJної RBO'nl гроше · 

qfio vюnoi: пеRно~! реЧ"И ( COi.1Gi tio ce:rtae peouniae або certae re і 

- - - - ).дF віди ва тягцула за собо~ прогру справи дJIR того, 

хт r 1дмовився від nрwсяги.L реm~1-ж nозн1Р nрпсяга не була обовязно'І?ою 

дЛР тої стороки,як1й бу~о її заnроnоновано.~ рее1-ж коЛй вона згоджува-

.ласІ: .nати nрисягу,то процедура кінчаласr- і 1,RoJIPr прас~'~'ГУ дВЕВБ позивач, 

він стr~куЕаF право на особХРви~ no~o~- ~ctio 
. . ] . 
1 US1!1.!TaUG:t. ,.-------

е ко.~ її до~аЕ nозиваний,він звіл&н~всq в1А nр~суду 1 ~а буд~ину ма~ 

для (\rовї сбсрони - e.xceptio iusiпancli. 
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1·,ол.:: справа не була ро;зЕя:зан~ ні nJ)!i..:зн-aюrяtl :з боку nовиваноrо, rц11 

r:р\·ся:rою, претор пристуnав до ро :згл.crJJS t;?_nрави .Могло бутn так, що nретор з 

їІер!:Г-!Х nоясненнь с;то рон nереконувався в несnраведлт.тв ости позоюа;то.z;.і BJH 

, .1.. t. . 
cг.lL .Е:і,r;.ЛЮ'!Д8В ПО:ЗОЕ ( C•.8il.Og<::Ll0 г,С lOillS ) • Коли...-JІt cnp ав а В!~ь: а-

гє.ла розсліду,nре'Іор складав Формулю і пере.r;авав сnраву ill iuJ. icitш 

Цей 1rо~ент у фор:ь.:улrrрній nроцедурі на:злвавс.сст no староuу 

в;. Litisco~tost atio. .:ин тягнув :з а со б ою ось я-кі насл1дRИ: 

а;. nісля ньйого не можна вже ~ було повторно зежлада~~ nозов у тій са-

мій сnраві агодно :з nравило:u : ~.е bis і:і: е, ,дdе:.:. ro sit act1o/. 

бf. nри розгляді сnрави і~ iudicio суддЯ ПОВИНЮ.УЙ буr ке-

руватпсь oбcJDaви.:ra~m сnрав"' в час litisco:utost~tio І ХОЧ а< ~1CJI.If 

цього ці обставини й з:мінпJШсь.Проте вгодом із ост~ннього nрВБ!'!Ла б--ХJ3 

зроблен:ттй виняток що до тих Е!'!Цадк1в,коmf nісщт li tisco1ltost.:;.ti':l i ~;{н··~: 

:заnлатг.~ь кредіторові свій Gopr: це тя-гнуло аа собою звільненя~ Dід по-

вторнеІ виnлат-и. 

l:u і uй1. · сі о 
----------~~------------------

суддя в:,услухувев промови сторон 1 п: ,:п нr.- · 

цінював їх доводи без жадw-tх Фори:вльностей, але не виходячи nоза межі DJ о

торської формулі, - nісля чого оголошував свій присуд ( se~1tu:~tiг.. 

устно і без мот~вів,~ю~й не nідлягав жадній аnеля-ції.~ ра:з1 неаЕкv- по-

:зт1вє:rа nозІ.тванто~й иав nраво в:-rсагати r:ідиови в позові.:!. ра:з1 не.явкl'! no:зt'-

Dаного суддя вислухуве~ nоз~вачє 1 вvдвваr. вирок про задоЕолення nозовІ 

або відмову. 

f.. ; · 'С;в ~ •r..:.'І • .GРОЦЕДУРА 3-іі ,Іі.ОПОМОГОіО · І!ІТЕРд',·І :':ї: П • 
----------·---· J 

:.же від стародавніх j ~-ас1Е рt:Jмської історії 1!оrли зя:вля~сь в ; _ 

nедкн, в ~ких обороне інтересіn особи а боку державиоr BJiaдi.f була конче 

::rотріона,(· між тик в nоrя.цкоnі звичейноУ процедури особа цrr не иоrла о

трп.rатп цієї допо}І;:ОГ!,! u:epee F1дсутн1оть в праві відnовідного nоаова.і<о-

Л:'! ТаІ<б особ s зверталась до претора, останній, зробпвпm: розслід справ~ 1 



:··: 

·:. ,' . · бт·Учучr:r: справедливість .цоuаr81181J,.викорис'17ВU овоm иeotfкezeJV a.1aq -
:- .. , 

.. . · 

.<. inpe:riUE. 

(inte:rdiot'IШ 

-1 :видавав в1дпов1.-иий аахае ( decжetun 

спра.ве,ц.пи:воаm в .цав1й оuрв.n1;в раа1,ко.пи ця оторова ие вв:~ову:вuе И[каау 

або заборони претора - супротивна сторова аверталао~ до пре~о,а а вово~ 

скарг о», піс.ин чоrо upe'lop роао.а1дпвІІІіі;'6JtіІиксr иеи&е :ва fl ввковеииІ, иа 

n1д.став1 свое.і iDperium в~~адав rрашову кару,браs у вео~ав ре.1 

1 'f .. .ц. 

---
Зrо.цок пре~ор,щобЕ uоабави~ис• иvобхідаости факткчкоrо роас~1ду 

о.nрsви, вel&arm і а аборони СSевумов:иоrо харастеру uоч е:в вви.іИЯ'Иі sакаваки 

1 ааборовашr уховuо: •в pao1 8 noa Факm-ча:е.й б1:к сирави те.кий у таю·І 

треба аробити або пе '!'реба аробити те І те w.Так1 иаіааи І аабороп отри- ' 

'І 

Ів"rердпzm КО!' .ІН торка'fІІоа :виковаввя чоrось; ( вrшр.nо:вериу'!'j '~ ріЧ) 1 

вааива.dс~ то.ц1 в:идачи • .цос1'&Uеввя чоrос• і паеи:sа.тm:сІІ то.ц.1 · 1nter-· 
І• 

diota :restitutoria і exibitoJ'ia. ,ебо :u:aJШ ва хеті в'!ри:vенвя в,1д Пе·в-

них вчиих1в ( intordiota prohibit~ria);ocтaив1 ваnхде ~1вчелио~ , rечен-

в.ІОL : я vi:a fieri veto • .J<oD оооба.Ао якої :ві.циоси'l'ьон 1нтердиі:,.,. 
. .:/ 

виковува.иа loro,.cnpa:вa -~ 1 роавяауваJІась .. t. nротивво»:у-s: ра з:і ие заяву і 

другоІ сторови upetop првцу.ував поаиsапьвиків ск~ао~ ~е.и co6q~ sponsio 
.. ,: . 

,1 справа перехо.ци4t& in iudioium .цлн ) pQ3- · 
. 11 · 

і IGstipulatio 

гляду s порядхов1 ави~~ноі процедури. 

~ti!Jia характер ~рай ( sponsio poeil~lis 
Sponsio в дашіх ·tфnадках 

ІІ\ 1 
· ),аеб-то квота еакл~~ пере-

~ _. ' 

r.; 
ходи ле .цо тів! с'l'ороии,що :виrрв.ва.nа спре:ау, а тоuу така процедура ua.ua ,, 

иааву nроцедури а иебеаnеко~ ( oun perioulo ).Щоб уппхвути цьоrо 

perioulue 8 . по~вавиІ к1r в1Араеу аверцу~о~ до npe~opa ; прохаь~ 

ням uри~вачити арб1Ура~тод1 upe7op овж_.ав ~ак звsцу ~ornu1a ~rbitr~ria, 
1 проце.цура in і udi-oio 

• J і • 
в1дбувuесь SlUO per1.CU

, І 

. lo-- nорц:fеоlІ(.Одиаче nporз;eдyP.Jt '· .• 1ine 

pe:tioulo 
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- і·У. .t.l.ttJruicta J' 1'0'hibi.toxia процедура Cy.JI.a ~8fІ.Ж.П.6 CUJ::l periolйo. 

§ 69 .. ІІРОЦЕДУРА НА.L.ЗЬИЧJJША ( 'Extracr~~a:ria cogni t j 
----~--- -

J:. GXtrap,rcl ina:ria cogni tіо,що- лк yze сказано (5у.по paиlime - в \, 

си імnерато~сьJ-1 nостуnінво цілко» витисцу~є Форцулярбу nроцедуру 1 ц1~f 

сnрава ро :зв л :зув а.лас:ь м aric <:r·paтok': бе :з доnомоги призатних су.п.д1в 1 1 noд1.r. 

nроце,цурп на in iure ,. а і D і ud і о і о не мав u1сця. 

Lш<лик nазиваного до CYJJ3 робш:вся вже не nози:ваqек,а ошш:w uar1e:'rp 

том,який,отримавwА заяву :з боку uозивачаJnерше заnисував ІІ до nротокDд~-

( ~~pud aota 

denuntiatio 

) 1 оФ1ц1йао сnов1щаБ їХ nоаива&~у,що ваашвалос~ liti 

;з с: ч асlв Юатінілна ус тн а 2аяв в поаив ач а бу .па 3 tw1нє 

на nодання111 nрохання на nиcll-1 ( libell11a conventionis 

суддя череD свого воеьного ( a.ppa1'ito:r ) nервсида:в поаsrв·анОУу, 

n.,r. опоную---ш йоиу певного дня з яви тас:ь д&і суду о.Ьо;ьв:иІ брав :е1.ц по ~и в ано'Г( 

забезпечення тоrо,що 'fой д1йсно 2явит1>с.я ,цо суду.( oautio iudicio ; sist '~ 

D в разі в1дuови датв таке аабезnечеnF~ wir арешту5ати поаиваноrо.КоЛИ 

по зи в ани й заnеречував nо зи в 1 його в аnереченнл тев: вик.r.uuось ва ПИсІВ 1 

назйв~ось libellus contradiotionis .ь раа! иензки до суду позивано 

були можливі nозаочн1 розrллди сnрав 1 виро~ на корист_,аоо nроти nози

вача. ТакоЗL 1 в ра :зі неявк~1 nозивача був >.::ож.n:ивv.й nоааочвиІ вирок в ue-

жах nоданого IOAN nрохання. 

L раз! яв;кu суду обох сторін,~~ ·п~:зивач :викладав nеред иаІ'1страто» 

суддею свої доУагання 1 а nозиваиий- свої :заnеречsввя.П1сля цього вважа-

лось,що вступил а в силу li ti& oonteste1tio .. Од.е.аче тепе·р li ti s /; 

cont.estatio не грала р1шsючої рол! в сnраві вак~адеивя нового no~ 

ву в тій с~ій сnрав1jтщку ро~ю теnер грав вирок Yar1c~pa7a судд1. 

tирок судд1~ який :мав стару назву sontantia . 1 але ІИRЛадВБСЯ 

н~ пис~1,у відріжнення від вироку в nроцедурі фор~аnьн1І>не ~усів обt-

ЕЯ зково присуджувати до nевної грошової J~вс.ти: КОJІИ преДJ.(ето:и псзо'За 6yJi 
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. . . 
·-: . І. 1 1 !. .j ·~=! . -;ул& присуди -ти Іlо;,и.Е'шtогv дu видСІч і ії. 

§ бО. С?.СТ.Е)(А. li03.AJ~ JOC'l'l~I°FПJ..CЬHOI'O UPAI:i! . 

По~ви ( aotiones ) чисте римське nраво в його остатuчl'rому 

. р о ~вит1~ов1 nодlля.&о: 

1j. ( Ва actiones in porsonam -( nо а в:н о собо в.1 ) 1 -:.•. cti ones i. J 

rom {nоави р1чоЕ1). Лotiones in p~rson~~ nовви.що ВИЕЖ~али 

з обоnяванвь ~о докаrанвя,яке було засноване на зобовязаив1~nерm за все 

суло звязаие а ooo6om винвика.з цього nравил& були й виняткв,а то - ко-

ли докаrанвя на п1дотав1 зобов я заввл йшло нв nроти б е зnосвредпьогс винf~ х ё 

паnр . коЛЕ на n ідстав! алаrоди~що Хї бужа вроблево Dід впливом nриУусу 1 

третя осоО а отримuа щось."nозов з ц:ьоrо DJ'ІІ:ВОдУ ( aotio qu.od netus ca-<.4-

s a - - - ~.хоч :він 1 UШІкиу• 1 а ео~о:вязmшл 8 JrІ.1r бу п: :зак.u є..ц анпй 1 

n роти третої особи,такар ~озе• мали вааву actiones in rem soriptae . 

Aot Jones in pe:r·eona.I:J. в дzерелах нааиве..1іть ивод1 oondi tion.es 

. ·. 
tione s ooJtac peouniae ),е такоа)ко;m в они :ме--.JІИ c .D om ие тою OopoтVJ c P. з ~ 

неопраsедливиУ зйаrвчеи~м,- Aotionos in rem 

тамоа petitiones 

в1,дНQОИв .. кр1м зобозлзань .. а то : nовви про злаоність ( r еі vinJi ca.tio 

аро оерви'1'ути ( aotio negatoeia 

щмцу ( horeditas petitio 

) ! confossoria 

},upo заставне право ( o.ot io hi pc--

tbeo c.!.Jia ) ,. npo оОорову давrоq асного noc- 1даннв ( c1 c tio Public j-

ana - - -

маJШ с в оІх nредм.етоv не nрисудаеикя чогось а Ь 3И\3аче в 1 вl .д n о :зw ;:. анuг ·..: ) 

DJte .nv.шень nи :знання я:t<orncь ксткретиого юриди чно го факт аJ аапr: ., f:j,· • .u 1 де. но " 

о оо б~х ( ·rв.х озв.ие a.otione s prao)_ 1J. ~~ ica1e q. 

2f. На aotioneз roi pursequoaur n oaus. c u~paratae 
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пр о rшнаrородження) 1 t. .. ct).ones poenae persequendaa сапsа c or.:par~t , .. 

- - - rабо <.1.ctiono.s poenales ( nоа1ш к~рн1),; )Je·rom :1 с r • 

бу ло nовериу'І'И н:е.nравиJІьно Б аяту киu не буд» р1ч або даn: винаt-1р оджеRF ·-

ТИ'l'И nо;зивач е.в1 r·pomoвy квоту бі.lЬІІІУ за ту1що_.в1в B1'Pif'lm1i • .llo:н:п,щo "ІJ~m 

' обидв1 мети, навИІІ#UІіОR є .. otione·S mixtae ( поsнш .к1m8.ві) .. 

з;. На aotionos вimplioee (о.двоснч}І1 nоавв) 1 aotione, rJupli c. 

чуе ви.uоз1; в дp.vmx сбl!!!д~t1 ~'topoa я:в~ась одибЧsсио nозиввчеu 1. по~ч :е t ' · 

як то 13 сnравах nрч poe~.ig f.t1.J:iЖ!\moro )ZOJ.iire~ ( і udio1a divisoria ) . 

4/~ Aotionee st iati iuris і aotiones bonae fidei 

буквальноrо аи1оУу A~ro~o~ ( aot. strioti iuкis 

Иехливости ( аоі. bonae fidei ) . 
5/" Ao·t.iones direotae і aotiones utilos 

noдiJiY бу.ло те~~>чи бJ'.ІИ 11 заr.о111 або в едuкт:J. Бідносво даної справи 'J·J·~~ 

вказівки 1 чи твRИх виаа1иох ие бу ао 11 1 треба бyJro прик.п:асrn ана.z: ь ·.л 1 ю · ·r ,, .. 

наnр .. в1чІШй орецар ( euphiteuta ) 1-EiF" utiliter 
І< О j.')И.С ·- .-

"ГИСЬ де якиии поевuаr,як.і по закону в1.цвосиJІИс:ь лишен1;, до власяиІ< а.Ес 

actiones utiles належажм також 1 actiones fictit iuq 

( п озви , що були засновав1 нs Ф1кц1t). 

бj. Actionos privP-tae і actiones populares..ь риис:ь:ко:му npe. •· 1 ч : -

u І 1 
нии rромадлнин иав право в току вwnад~ 1 коли в н заважить nоруш~ння ~?к• ~ v 

вів, які було видано в івтересв.х rро:ицських) закладати nроти nаруmнйк ~ ! . • - 

s о з до судуj такі ло;sви ка.пж uааву aotiones populares у n iдr. i~n-:; ' : 

від nо :звів у в.ласному 1итерео1 nозивачеJя:к1 ие:зи в а.nись J.ct 10ne :-: 1:..с 17 ~ і ·) 

• 

r остаточно ро з виненоку ри~сюквwу праві з алипrиm~сь поня '1"'і'Я: ~ '} t і о 



інtот:J. ісtп~ 

П pO}''(RG.HH.FГ 3 (()КУ дудд1 Н8У.8ЗУ ДЛЯ RОЖНОГО ОRре~ОГО ВИП8.ДКУ ЗНИІ<Л() 1 ~ 

3ад1сц~ цього ~ nueвax почали nосилатись на :з аrах1н1 фор~улі 1нте ~лv. 

ті:r,що буJМ ви!<ла.дев:і в преторсько1rу едиктові;чере5 те й семіnозви · 

тpmu а.!l'й N8:3EY і нтердиктіЕ. 

Що до ексцеnцій (заnереченив) 1 то крім поділу їх на peromptoтi a& 

C:.ilator·ia. (див. вище § ) ,розріzня:лись ще : a;Q exoeptione · 

rci oohaerentes 1 exoopt iones personae oohaerentes 

перші буЛР. таR стV-сло ~вя:зані з jJ)J(/Jf;ij.Jf'IJf./filj даним nо:зовом,що l!:огли 

:3роtленj кожною особою, проти якої буде та:ю11:й по зс· в за-кладанv.й; дРУ1,і У С 

зскладев nо:зов,склав ранійmе paotпr.1 dє: non pot ond о і u pe rsonar-t .. 

fj. ( Exceptionos in ren 1 exceptioneg in porsonam ):nерШі цоглу,т 

fути зроблені nроти кож ло го, хто :з аклf:lв даний по :зо в, другі - лишень п р отr : 

nеЕної особя, напр., oxroptio c1oli може служити дл ~< с- · 

рою~ nроти 7ого,хто доnусти~оя шахрайстРа;nро~й його бе3посереднrогс с Рвг 

І<ОЄІ.Щя і npoтt' осоС>и:,ЯJ~У він обдарувt1в;nроти инших же осіб 7 дс я-!<ИХ пере:.; 

ШЛО !18ЙНО oxcer;tio ~oli не моrла мати Уісцл. 

§ б:і., CJ<ACY:E.f.Jffi .- ПОК_ І.І; f J ЕRСЦЕDЦІЙ/~ 

тr с- !!а спс,со6ами ~ P.j чере:: ~біr Rількох однородних nо3вів, б/ через ПР-РР· · 

,1: С'" Н'? !-rн .cr 1 F І. через сиерть nu зи в ач а або no зt-t в ан ого. 

n о :> в 1 в ( cocпrsпs aotiorшr1 ) .! разі,коли кіл І· 

ч· по:з г і"' стrе~лрть до одного й тогож наслідку,то коли цей н~слідок вже 

.пr· ~яrж':нт~ й за лоnоuогою одногс. :: TDRЯX по~вів;J:еште nозвів Ra.cys'fЬcл. 

r:· ч ~т ок:: !..!Ьогс qвляр собою таRИЙ випа.nок,Rоли nозивf.'ч F наслідок ="fiRЛEPlf' --

··т:::;:--с no~C'r~, <~ ле й тоді позивач_ ніr :ЗВІ<лnс<rи НО'ВИЙ псзов :rrиmeнr F. ГС'3М .1·-



pl рі: ·a:·L;i :...ez.~ нас.лідкєlfІІ: обІ'Ідuсх nosP1в: т~к H9n-p., в рее1 пошкодження 

по:шчев:ої речІ·! ::!:ожна було в шагати :зе доnоногою -"'.otio COUJ.Ocl:·, ti . 

---------винагоро~женн~ Е poз~lpl дійсноr втра~и,в також зе допо~огою 

ac tio lo cis ~:uiliae 

задо во ленп::r nершого nозове не ::вииJШчелu 1С.ОЖJn!!ІОС7И зеклес•R друr1'Ій по-

ЗОЕ ЩО ДО рі.ЖR!"Ц1 Е ро 3І!~РІ!Х ВИН!rоро..-еИНІr .ИНОА1 ДВ В ПО80В1'1 МОЗ! '!'Ь С'І'рС ·

н1 rn до piжmrx иес.пі.JІ:К1!, але аеила.цення о.и;иоrо :з Н!ІХ вwк.иючее другий: 

тек нsnp.,t<oJm nокуnе~ь зRеІ.-е затеnі X!!t'5H в куп.Іев!:І ІПН! річ1, ,Е1и ~о

же звF:.ластv. про'!'!:! npo.ztepц" або позо'В про сквсоиепн" доrо'Вору ( ,:.ctio 

roclhi Ьі toriг. 

qu ". ~ti · ~:i:o.oris 

),ебо поеов про аJ!енmєии" ц1п куп1f3JІ1 ( ::,,otio 

);~в~І зб1r nоев1s,лк1 cYpe~JIR~• до 

рlжнr!х нес.л1.цR1 в, ри!!ське прево назt!ве.ио a~H!'ol! aль,.epнe'I'P!sJDt~ ( o0!1e·Hr-

зus -· ltorn,-tivus ). 

П р е д а Е ~ в и н л п о з в .1 1 :в • ~epeAa!!R8BRP паrав1в, або зВ:1.J ь-

ред су,цоr:с прот.FТГО1! пеsноrо вс,.е.на!!леииоr() пре-всш 'І'ер1l1ву.і стеровинt-tс!lу 

рИ!!СЬКОL'У пре.Б1 ІІО 3~t'f ЦПЕ1.ПЬВ1 HfJ П1.1tJIKГaJm JІ8,!tltOUY nepe.І,fl,tJ:Єffim1,YІt;в.Ля

IO':!li 1'8х!т!l чиноu з· ce·f5e nозиви в1'ІИ! ( .•.ctioцes pur,Jtuc:.;.e j ;mщ 

до' б1.7!ЬШОСТІ! ІІОЗF1$ nреТорСЬК1!~ 1 1'С1Х 8,ЦИ.ИС1КИХ, ТО Іх ll<YA!tl{8 було ::!БJO!f.-

дDт~ m~meнi не про~~~1 дуже коро~~оrо,пер~важно оАиор!чиоrо терк1ь~,~е~е; 
tcoporalot; 

ЩО ЇХ нnзr.вam-t ПО3Раn! -repu1HOIHП~ ( r·.ctЇOi.10S ~/JitJlи/J../;/J ) • 3г. 

НПХ ПОЗЕtБ ,наnр., ДЛ~ ПО3D1В ПРО ( nper.-

Н""Й стан неб:tжчnка) і про не.ц1йсн1JІТ1 з(іПо!31'І'а.Але звrаJf_~:-ца nостаноFІJе. ::.!с 

ДО ~ ередавнення І10 :зn :і Е ЗЯ'І'ІfЛВСН Jm':JЄHЬ :за iunepa'l'opv '!eoдoQ.i,,l'f ІІ. ( ·! 2~ r-. 

нею булс nстпновлено,що всі позв~ 7 зє небзrв~ьо~е р~н~тка~~, кесую7ьс~ 7~r-

) ; І:Я !ІОС 'ї <АНС~ t1 

зRm~ ш!~ лась 1 Е кодиф1кац1ї і0ст1иіппе; вtntпто.е упю.ляют• з себе д~ які ТС'ч-

lІСІ означені катеr'ор1ї nо3в1в,длл .s:tRИX ~'r~lfOЗMfЩff& 1-:оротmе або довше (~о 

40 por~iD) nередавненнл, & також nозв1і цро розділ спільноr~ ;..;вйна 1 д.'~нт а-

кпх персдавнення не 1стнува<lfо ~osoj).!. Та~r-ш чt!!но•~ r~лаетт·!t:і 



... 
...ос-

pel'petuae в остаточао роввиненоиу римс~ко~у npaв11 ~p1u зrадани~ 

п1дляг~ передавиеинх nро~яrон ЗО і бl~ьmе ро&ів;ддя тих,що n1д~яrали 

кopoтmolty переда:sиенm;~, ае.зmmиJІась назва aotiones tempo:rales • 

J!,oroJ]Jopm 1tежи с"Іороваіrи про вик.пJ)q'ен:вя чиввос'f!И передавш~пХІІ риис~:.ке пр~ ' 

во ви3навапс вед1!овиии. 

Щоби позов :ввехавс.ІJ пзреца:виеmаN1 бую по'f'р.ібн1 осІ; - як1 у1!ови : 

1/. Поча•ок б1r.у передавиеввл (по ~Аис•~~~У вшуазу ~ наро~е~ня позова: 

aotio nata est ),ккий нав м1сце тод1~коли fули rо~ов1 вс1 

nідстави д.ия ~нщла,цз~У . поаоsа; з Оі'-рема дJІЯ aotiones in rem 

поча7Кок переда~венил tув ~акий ио~еи~;ко~ порушене те право~яке ~ піде~& 

воm nозоваJ(ввпр.,в п,~:ао»ах про npa1н:t :а.жесиосп,:коJ!И .поашван:ий заво.под1:в 

р1чаю проти во.и~ власивха);Ажя aotion&s in personam - ~ой 

2(.Ц1.иновите зак.1n~ "tодо терк1ву,нІQІ е вс~в.во~.пешй p,л.r:r .цв.поrо роДJ· 

nоав1в 1 при чоку тре~а бу~~,що( ~ с т а в и 1 й А е в ь т е р У 1 в у 

в ж а х и в у Іі .. 

Зf. Веааересvавв1с~ пере~ав~еивп,с~б-Уо ~1Асу~іо~ в ~1~ов1 його перею

но.ц• Перешходи t:Jya a.,t~ такіо)що 'ІіJІЧІШ прапивяп во .цє який ча.а C1r- перє

давиення,Rке ае цей час»uо nираау ~eps~ •опаиом ( praesoriptio dor-

nit ) 1 ~ап що п1сR~ усунеаня nepe~~ б1, перадаввеиия продовху~Ев 

ся,- аео tsк1 1л~ цівок перервва.ви б1~ передавае~ия)~е~-rrо »ось 1rииулиt1 

~~о його иоприй~авсв ва yaar.y 1 б1r переАаввеввм повииNИй був nочвпатвсs 

знов!1 11tо вази:sа.Іоол internptio tel!poris .До перешкоа,притtвяючих 

• nере.цавиеИКІ 1 И&І .. авв: af ке~ожіУТR ocot:J••=o ка~а п,аво вц nоаов, б/gепсв-

но~1тУя УІ,аже Лйmев• при поавах,яw1 uаю~ь 7еркін передавненвя ~рро~й ві) 

ЗО рок1в 1 :в кора7ор11 .U~ аи'Dака. rf o,.u o,apyzeвJiR .ци жінки -! ,cnp~:.wt 

що .J.( r.t при.цавоrо,Ао AWntX aaJJeжau : а;коавик вчвноJС в боку осо(и 3обо

вязаноІ,з якоrо ви~ио,•' вGва вианвs nраво оообв.ака хаа nозо~,вапр.час~ 

нове вихснакия ооt:Jовнаавия .-пла!W :в1~соак1в 1 '·••;1/а~аденвв позова 



/!, ') !J :l), і.. (1 ;:> 1Д:fє; ·ГО cy!J~ &f.O .ДО . 'Іра'Г t;Й Сі:-Кf\ГО CYJJ.;:,i: і'! ра21.#,~~~ ~;;j:, EtJ· fJ ~ іІ С 

.ёу :rr &. Av Ee де н !1 до 1~ і IOJ .. n: 1 б ~r ?.~{)JJ oro пе ред авиеии.н: nочи if !ІІІСR в~)!. (JC 1 <щ:r~~ 9<Ї 

С' удової а~ц1.ї .. 

._, аперечекня n"зq вв,я::r<е на:mваJ.Іос~ praoscн:ipt;i.o е<о exceptio tиu-

poris 

каве є nитакнл,чu касув~ось тим семиu 1 ~е прав~,як& Іу~о n1дс~~в~ю nv-

зова.Що до actiones in re~ 

nраво а nереда13ненияu не касувалссь,бо,из.пр.fВ.Uа~иик речи,який -тратив r рЕ.-

во nо зовь до пос.1дача1 )Іl1Г в раз1.К()JІИ nос.1дач не встаr за'І'вердити :З '1 оо-

б ою npa~o в-.Jrаснос"rИ 1 р1ч перейшла бе:.; во.Іі nосід&ча в П.QСJ.даІІRЯ' 'ІІ; Є'fІ сї 

.>І ІН 

~ctiones in porsonam 1 t'O jl джережах можиа знайти Ека:з1вч:п 

й 3D ~е,що передавнення ~озоза Rаауваао й секе ао~ов~анвя1 1 навпаки.Че

ре 3 те й погл.F~ди иав1йmих sчеиих на це p1xn1.Jt rс~(}ио...,. nри.JУЧаюсь JJ.f' nc. ~-

л.Fr.r...,· <.: ан 1н1 ~а !tyx-mja~ n1.1t"fpп~т:L D ~ :dimн1 часа J(.epи6~·pt ,Жру,дJІL . ~н·;! й , 

ЦоJІь .r'рі:мJІ -ra ИНІІІІ, а - то~щ·о не ••ааа~ •а пере.цазиеКJJя позова. зо( овя:> · ! і·

ия,~ле лежаЛо в loro осво•1,аапв&Ижое• у сил),- ~тень 1 а obligatio сі-

vilis воао· роСв.аос~ oblig~tio naturalis .Зі згода-

нии ПИТSИВRU стисло авяааве І пи~апип про nередавненп~ е~сцепцій.Череz те, 

що ексцепц1я сама по ооб1 зеязлеиа бути не кov~a,mo вона м~rла бу~и викn-

ристг..на .лишенІ> n1слн заt<да,nения nозова,ае6-тс :u:oieiІ'f .ц: аалв.лення бур tt.i.Ji:-· 

кох нееалежвим в1А вол1 осоGи 1 що мала на ~ю екс~еп~1ю nраво,- треб ь-( ~у-

ло гадати "що nередазнеиил ва еRсце.Іtц1ю не nовинне nоширюваmсt. Загаю .. не 

прав~~о римськоrо права дійсно таке,еле де які к1с~ і джерелах вказу-

ю~ь 1 ~а виия~ки,про ~е дуже нечисденні. 

С u е ~ т ь • позв~ача a~Q пози~ан6vо ~загалі не каеува~а поз~lв -

~ aotiones herocli ot 1n herodem oompetunt. 

З :r;ьc.ro пра1m.па в1д-rак йуло "!ЯJIJ #.ИИІrТЮІ: два ,!..ІЯ псаива.ча 1 одИІ.f ~-~я n~ 

заваноrо.З смерm п,.,аивsча касув~тtсь ІІ~а!!І!)Іrk1 мemt аа мет.l д?~ . .особі 



•·. 
вн:{:..горо,.:.и .. шя з а ос обРсті -~~р~_:з,,,. т,. зв . , ,oti ouos vi;iїlict _ , ;·~ ~ IJlГ . аt.. ... ;з 

/~.cti o i йiur·i~: xu:...2. , ~ ·. ot ;.n ~і f ('.... o •cur1 d o c .· lUl.:lLJ. i ~: •.. c·t io s:.... ::u.lcr1· · 1 · · 
r J:', Vl O . 1~1, 

,noзoD про nGвериен~я nод арунк г ч Е rсз 

невдячністі обдаров нно г о 1 і т.п.).Також 1:: с l! е ртю цо:з 1:в ~.ч r:. к асув аЛ't"сь 1 

че ре:з те,що закл ад ати їх !!іг кожнп й рr:м.сь-

ю:й горожании од се6е,є. не од імя nоnередника.3 c:u f·y1ю nозпваного кас~ -

вались nозвв карні - ~otionos єх dolioto · ,1 не ш~mенІ: Е tсе.жах 

Еласне карп,.але иа.е1ть і шо до зробленоr позивачеві шкоди,оскілью~ в 1д 

ц.tвї шкод·- не збоrе'l't-!вся nозиваний - небіжчи к, а чер~з те й йоrо· сnаді(~-

вuц1.- Що до епсцеn~1й,то вони не насувались al смертю особи ,длн ffко ї 

служtrла ексцеnц1я,ан1 с1lертю особи,mо l{ала r.: о:зов,я:мому кожна t:уло проти

nоставптР ексцеnц.ію, за впняткои однак ексцепцій i'iiJ. ~? o rsojJ:ш. 

або ·, ~rзo:U.E!.G co:Ь ; ~or:Jntes ,з яких перша касувалась схер ~ю особи 1 

що '~ала позов~ а друrа С!!Ор'Ію особи, що Jla.:aa ексцеnц!ю. 

§ бі. СУДО;:1'їЙ :rИРОК ? ЙОГО ПJАСТ.U.И Й ІШ.RІд.Ж • 

) ПОВJ Н-

не служrИ.'1! те 1 оск1~1РЮt та чи ,цруrе с'!'ороив до~еде дійсність фактів,. нs 

Я:Ю!Х :засНОDУ Є'П.• СSІ j,i ДОllВГВНІІSJ еео заnер8Ч6ИНJІ,..,дОБО.Ц1В ТОГО 1 ЩО ДJІ.fТ даної 

справ!-і істную·., :;~ nевн~ . . цраии1 !!оркп,J»П!Сf>іtе nраво · не ви1.:ara.no1 to iura 
~ ~~ ' І 
't'tOVl l curi r:: 

факти,чи то nозr.1:т~вн1,чи тп неr'етивиі,т.ав. тя:rар доказів ( о: .. :шs ~J:rо

ь .-~шн ),лежав nерш за все н:е nозиваче:в1;але й псзиJНіНt!Й typ nовинJrnй 

до.в t: ,~ Т1 ~ т1 .~акти, ~а як!tх він сасновува:в <: в оІ зе.n~речешІя.Доказам!-' моглт11 

Судовий виро~ nісля тоrо,як він иас-~:. ре законної силУr,ро:зв::rзу ва.ь 

cnip поап в е..п.нn~к1 :в 1 зтs.nюч an ~ож.т~в1сть ро ~I'JI.R.IJ3 '11вї-ж справ11 no її 



1стот1.U!Z с•ороиаии ввняка~о ~ове прввие в1~помеа&ч,иоае,екаве~-б np~ 

во - nраво Фориа..пьие.mсе 1!Оіі'.по й вs зrо~ваmс• :а тии uатер1.ІІ'.І:t.НИ1! l1Pe-

~о~,що с~~о пtдстаиою nоаова,бо вирок к1r бути й к~ираsеАлn~пІ.Але 

С ТОІJОІШ буJІИ аобовsаЩ D1,J.А&ТІІО• ЦІ>Сq J:i:OiOl:Y ~роу ee.a.)l&Ol'BO 1 буZІ· По

:В:ИНН1 зшше иа &o!Q" е7мвап о1аоХ дuм.t1 з~Аа<іІJ$1ШJі·: ros 1udion.t ,_ pro 

ve~itate acciwitu~. • 

Ко.пи поg»8ШfІ fSyв иpa:,oy.t\1'ttz~D.I вwpg;~t;)~ ;itQ ІЗіІ5оn.ввл чorocit ue кориотt 
/ '. _,r ' 

П08ИБ~&,ос~~ии~,s pas1 ~ZRKOR ~ ~~С1~ АО~РСВі~ИО1К1~ IBCROBYL-
" ЧИСІІ 'Wii!~I;tO ИІо'! JІJІроц1 OUt.iSC'Пt '~;И08013 lq110 ~J;OB~,y~ ·~~. ::otio iuc~.i-

oati 
·~ 

у сп~~,пе;аuаиСJ а1.І тоh, о 'lOf: ~;~~~~~nd! nоо.цJЩІ~ :1a.c~e~oD IJ'P 

iudioati 

чао12 ЕЮтів1яие) •ии~871 ВОАИ11воІ ~о~ • аорі••~ ~ ~Jсто~,Ао ~~% 

СуБ праоудт-аuІ DePI*JI •powд.y .• ІJo..r1m!d •1:rmm ~· 4fu,и.o воепвевоІtу І а-

1Hl1H~R 1!0'mpiaoOX-и1oiS" ... ~I lfctpи18 88 J;l'I~Ti~~~ii}' BUФ;t7 i1JЗCYA~t8BOI КІС 'І'П і 

D реа1 иеЮИD~а~ 81~ ~~8~8 D10~ ~0~~ 11 ~ ~1~ ~ршоу~еао! С~ ~~ ке-

&.е DИРОПО!t e;r.;ut1 ІІ8Р~1о8! 80101і C!r іІ1~!!8DЙ1 'І'~ "OUSem!Й1 е r;e&d 
'· 

~1д~ов~~~ •о~сва ~1r ааава~ бn~·~~о& оо скоr~ exooptio roi iuйi-

catao.----------.ue 1И ~~Ц~Q1ІІ XU8 •е BPf!"Y Ч!'!ИВ1СУЬ 1 
Go$~ маке риио•кs пp~so,sosa xor&Q ХА~ ~!оае 7 8О1х swn.aмax;K0%8 й~е 

сnра:за ~pt) '1'оІ саш~і o~t~xv x!z 'I'ZIIm-tl саш~в оуСа'і'ІІшr: quotiens оР 

don quri~stin intзr оа sdon peruonaa rc..voo,~tuЖ'. 

TQ~ ~ е~оцеиц~» к1r в:вта і uоаиз~ • р~,1,хожв поаиваиий1 n1сл 

~ loro оа еах.жав-би поаоІ! иponr буа&Оаоо .uon:Da-:r!t.Ataм~c• 

H.ff собі _Yoro nраsа .. вке nouepeдв1u aиpcJtou еу..ао ~ч';U:a.ІJaze поаи~г

!реба о.цвак uas ~е. :-ааа1,ао rJ:np~л 1!-'1#. oxo~ptio roi 



б овпх -с о но ::.t orлo :.! s•tи ~ісце зmшень тодl, ко.n:и нове д oll a.r анн я fy .по :з а. с н о-

ване :и..а тnх с8!Sих nравних n1,~tстава.х,.щой попередне (;Х '- .' G.....: u с us c . 

• .колn-ж нове доuагания, ""ке '!O~квJr~c·h річ!~ 1 особ··, <Нtло nід собою f': Н'-" 

ші nршзн1 nіде тавп ( напр .. коли по :зй1! ач еві відuс, влеІи в по зс, в і, яю~ : ·. в ін 

дol!ararcp nрnзне.юі.q со(1 ріІ'.11~ на rrідставі .дарувё:ІІ-ШЯ 1 а rlн зсжл адвє u о;ий 

позоу;,в як01rу доuеrа.з'І'Jься !lpt!3!Ie.HHP' 1'ої-ж річп на nідс т вt і куn і р;,і-п ро-· 

д вж.у ) , то тоді vxc~ptio roi iutiic~t~u не l!i ГЛО бу'ГИ ПЖ11 T G , J GЖ 

до позr1Б р1чових,то черав оrе,що в них підс•rавою Dоаову (y.r;o П "С 1 !Л8 'Г1 ' С1: 

звDruдно сnособи нauy•.r<Jя- річп (:куоі n лю ~д є·. рування, с падщи ну, :·t· си-
,. 

-;І!;і:ення 1 т.п.) - - ноr1 01<:У nозо ву про rsy-ж cau:y рJ.ч :зс. ~ ж.цр и~ж на було o :~ c ··m-

1 хоч г- б П О 3l ' ! · 6Ч 1 БKS3Y L 8P Ht. 'ra-

падют: cj коm!б nоз1r вє.ч w свойоку nepmouy по:зо в і "~'СНо nсст є втн. з а с, ~r ··"'-

хенк.q-, що t_; 1н нар азі оО ІLежу в ть сл ·r1 ль.ю1 од.а1 c.tO л іде та F ою !і ;:;.. буТ: -rя с .в о є ге 

nре:ва на річ ) ( (.;Xpro ss .:. ca.usf.~ ) 1 1 f. j U OJl~~-( Н О!.<:. Пj,: 6 І. В о Під-

oг.usr. sup~ rvuni ans. 

Сnла судового вироку nошн-.:;я.песь .ІlР!шень н ь "l'Их l·С 1 С 1 що Е а:г nc ;..: i.>r 

coGo~> cn1p,1 на Іх nравозf<с,.упюнt1в.Шо-ж до осіб ст:;.,роН!!іх 1 rонє. ;,.:іглє. їх 

торкатtrсl .rmmeн.h і' ось f\'ЮП~ виnадках: 6/ коn rиро:к ІЗс.тано L люва.г стан 

особn (st~·. tus libvrt · t,is,c:A.vit.itir:;,i~ili .о ) j 6j КОЛУ DП fA .. К D~~-

знаюьв н:е.цНісн1с'!І'Ь :ншою1'Іу 1 бо нас.І!1.дхшш йоrо кор-rrс'і'ува.лпсl не ті.r.ЬJ<~~ 'fi 

. 
~c:ttи, що осnорю в е.;г.1 з t.noв1, $ е й I!Hmi з1жонн1 сп адковю.~і, хоч а-с DОН:~ cnp с;,-

-!: npo Н6.ЦіЙСН1С11: 3CJ.ПOD1Ty Й не ni.ЦlЙ1tEJ.ЛHj В/ I<OJDI! Е~РОІ< 'ТОрК&І:Ся с;.. : 11-
-

')C06!1 tiiP8LO f.ICiO ОСОВ!=!'<І О Н Я'КОl бул:: CП!JIZ>Hi 3 ИHIIm:!I1J oco6~l::~! (Н&ПJ. 

зv. кореаА~нс:.у аобовРзанні)і проте це Суло дслеко не засжде. 

J, - ·• 

.·. 

: ~· ... . ' . 



§ сз .. 

flк yJJ.e вксз~іНО було рзн:і.йwе~до часJ.в &fсодю"Іної uош.і.рх1їJ' в.nрок суддj 

cyr остQ точний 1 бt7 :.ззr:с.лю:,ійш:й. Це, ро зухів-tься, ~.:ог..п.о ;пy.tJ.e че;..сто сдр!ІІ(]и.-

нятr:сь до велию1х неспрє..вGдЛІІвос•:г е:й,особлп:во nрий.~.н.ІЮчи ~Іа yDary Фор~нль-

ність і суr.ор1сть нори ст&роrс Ц!~:вільного nрава.Не це звt:рfіWв свою у1агу 

nретор і,користуючнсі сЕоsю нео6нежdною DЛадою -

nрrїйшоr· нє. доnоuогу нє.се.ленн:ю ось-якии сnособом: в ро.з1 1 коJІИ особ б·, я:~< а 

потерпіт:є.. ШJ!.Оду r: наслідок приклt.:..деннn до не~ норJЬ npana., зверталас1:. 1: а 
----

прот.я:зі одного рок,у Dід часу Dиро:~а. з за.я:вою до nретора1 ос'І'аtш1и 1 ро:::rля-

нyr:;n:: cnpsвy і б ь.чучv., шо нас.лід:rt,и Е!!ро.ка, хоч1. й згідного з nrн1ь1шu.::~ ! ор-

) 'J. о-

Gнв nостиrову q.po ВС?Тts..сrоr,лення nерпісного (до вироку) етапу Е1д:rоспа, 

сеf-то npo с:н:ьсувьнн.я: _ судового виро:::<у.Це Еа.ЛО н~зr::у iu intugruu rJs~l 

tнti.o. .. L д~:~л.ьшоl{У тязі істuр.1ї цей сnосіб nоч&..ли Еазне.Еєтп й 

< • 

·1нm1 zu ... r'ic•Jpu'l!t 1 що 1-:є.JТ .. ::л -ІеоС~ожена l11pvr1lH.l :nрr:;нцеnси (1lfre-

рь'І'ори), nрофект·п nреторіа: 1 , І~ер( DlШIOi :rров1нц1й. Сnоч ~ти. 

lil intu6~U11 rostitutio Д"Б Є.)18СЬ :ьІ:"'-І'істрата~ В 'І'ПХ ВІ! І: ад-

К!::Х)КОЛ:~ I, oat. ЬLВ.ЖСJ.ЛІІ З БЛGІ.СНОГО дepe:кOHfJHH.R н:еоехідlіИ~ Ї.Ї ДЄТ1Т • .Аде r.c-

., стуnінно Е:Ірс.•бІ~л:тсь n\.':nнi nідст~.ви :за-д.ля нс...д€-НН.я- реституцН1., тr..к що І J! 

це дурІ·: ДЛ.FІ І!6БІІО .§і' ЗНІ...ЧЄНИХ П1ПЄ.Ц.Кі Г .. 

В ОС ТБ. 'і ОЧНО р· 

НЄНІОl.:У P!·:!LcЬKOl~Y npt.r.i бут: Tt.Ki: 1j D:кодЕ. ( 

яку Е&.Л& особс..,що дОLЕ.Г&sться :.~ере:з те реституції,nоDУнша була' 

ха, ,шо усун:ути її .~ІНШИ1.: сnособо1~ судової оборо.сш не ..:о:..кJПJво;вr 

на бул є. бутн нєслідкоІ..і n5БіШХ nраБІШХ "11/1-#Y.Jj/ DЧИН ... Т'(іr., s не 

... ,r.:o mкодЕ nрил1чуваве.F й зс..г;tб.лений особою п~·:.! буто.к 1 u рє.з1,ко. 

оу ток IIG СПРЕЧ!1НЯБС.FІ ~О 3;·енm~.ЗНІІ.Fі :и:~ЙН~ ІНіШОЇ · ОСО6!~. 2/ Треб 

)р 
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а т~к" i·.:!r. П.J.дс'І'.а~ аип вF ажаJШ' с:ь: аjнеоснrненнР: особ t.ю, .як є o'fpчu є.лє. шк еду 

Dід некорисlfої для неї юРпдпчщ:>і; злerow.r~25-x років ( :::i:JOI' ':!Otas j 

}через незалежні обстє.:rинт:,яка спрп 

чп]::[йJІась до ~~ro, що nозов, як.rd: шиrежав ocofi, rув uередавнеш.Ій аб_Q р:Lч їУ 

через заспцtішя C:.yJiu. набу·rа !'шшою ссабсtю; вj ?~Рі t is d:.;пiJшtio :JiJJ.i .. -

:::J:.. - - - - ЕИН~!ка,. яRа зробпла mко~т креді 'Іорові T!'IU 1 що звіJІЬНИ L' 

влєсюtк& від Соргу; rjощуканьстьо ( dolus 

1 nош~.пх& ( orro::r 

(уло з~1с~і iu intag~un rostitutio 

··,:.,:__вбо excoptio ёоlі 1 qп.о~. L:otus or.usa 

nовпнн:а буди ~-rty'l'И вибачною ( orro:r probabilis 

) 1 np!.чltyc ( vis ) 

)ПОLШJІКЄІ.-Z:Ііr 

} • Особ a~!f-

к.s до1~ атмась р~отитуції" nовинна (у ла Бра би ти ~е Е nевно оаначе:mІ терu1~ 

який перше fув рівний одноку nравноuу рокові · ( annus utiliв 

Б1д-час1n же КЮт1н1яне чотир~оu ~е~упинниu рок~ в1д Уо~о моменте,коли 

nерестала 1стну:еа-n!r iust,..,_ Oi!.Us;;.. rosti tutionis .. 

Rрі!І. 1зrадеш1х умо!! риuське npe:Do не доnус:ка.nо ще реституц1І 'rод1; 

коJІ!·! прпч!-тною шкоди tуло трл.цц.я'fьох - сороир1чне nередавнення поав1в 

же пезначна,коm! сnраву зехА~да~ .нащздок nроти nредна а~о в1~~новідпу

щеІmй ПрОТ!'!' ПDТРОН& (за де-я-юнm :ВИНЯТКВШІ ). 

Процедура D спар:вах про iil rostitutio - - -
з а ч acrt респуf л1кл 1 пр1пщлпату провод!І.nась !!аt1страУои поря:дкоu нм-

з:еичєйz:ик ( ~xtrao~rclin("~ria. cognг.tio ),себ-то без nередачи -є iud.i-
, 

ciULJ. ,причоку :маt1отра'І виясмв чи 1с'ІІ~іь ті y:v.oв!!,nprt . яких 

дonycкas'l'ЬCst рес·н~ туція:,і Dйдава постанову про п.верненвя або неnовер--

тня: бу л ого стану; х:.;е u а.п о ІНlЗІІУ і l'tcl і сі u:J. reвoiclens. 

·о;ш таюпІ ч•'Іно:м не в1дновJrІDв акос~ заrус ле не nраво нs. no зо :в 1 ца.й 

1іі :г бyrn знов а з ак.nD,ЦеІmй .1 ро з:глядався вже з вич а.йн:J!u nорS'дкок 

iun rosoissorun ).П1сля знесення nоді~у на ius 

і uGi.i.ci ШJ су.д.Ц.Я-Іl·еr1с'!1ра'І' и1L" в таких вппа.ц:иьх f. 

.• 



.. 
·':· ,J.;.t· 1 'Іа(· "Е!нn \ luc..i:'i' ' ~·'"'s•'"'l.nu.·' .. n,q 1 '· · · · - "'-'-' - v ..., .. ~ 1 uu.).Cl U.LJ :r.;s...: 1 sso.r1ш: 

Jqд.lYIJИTJ r: оді:іу !lPLJ.;.c~py • 

.Е;)'Т~! npoxaчeu. ( inpoitra.us ~ ЩQ. J!.O рест:·ту~ії L!Ol .ч ..• te 

·r 1 .n~~t кn -осо( е., як є. nо то pnl.ї1 а шкоду~ t:..ne й r ї np n во-з а.с ,-у nИ!'! .Кl! , ь 'fl:. кож 1 

ос оСі е, як1й бу .по відст-уnлено ( цес 1о:е ЕJ.но) з а1н1е~есов анощ особ ою np~.r: о 

J1poxt. 'ПІ nро рес тn туц!ю. По зu з ачеt! ( inp ... t:rG:.s , ) Б роС Т11 ТУ Ц l Й Н 1 Й 

nроцедурі буІІ ~gй,хто JLar. .ксристь Б1.Ц 11U<Оди:,rJ.І~ ., 111rlе'ірьнте,і. його прЕ.•Lо

з~ступни ки ·- осте.н!і1 о,циак пmеи:ь тод1, к~ npaso--~ r;~дп"mЕІt!Ня_. яке nощншо 

Су'І1~ nовернене ~ере а рестиоrуr,.11) 1 мє..в хЄІрwс"Іер річовжтй, а не ~оеовя~.~юІ.І'f. 

Нв..с.v:1дки ресn туції торкаJІИсі: одl:І<:J<()БСІ с би дnох сторін, т e.J< що коЛ!' ; 

та стороаа.нке. до:мnrа.иє.сь раотитуц.1ї,отрrша.tІа щось n1д суnротn.с~ої ( 

наnр. гроm1 npn з..пЕtrоА1 купі2.Іі-nро.цажу ) , в оне. nов1нша булF. ц~ 1:1ове1· .... 

нути,а о рьз1 неr.Іщиm-'і м.оР.И!І аовс1~ :н~ викорис'!уваm ресТІ\ТУЦ.1ї • 

............... ..._..._ ...... .-..~ ... ----

.. .. 




	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_02
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_04
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_05
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_06
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_07
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_08
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_09
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_10
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_11
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_12
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_13
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_14
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_15
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_16
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_17
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_18
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_19
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_20
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_21
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_22
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_23
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_24
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_25
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_26
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_27
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_28
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_29
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_30
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_31
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_32
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_33
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_34
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_35
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_36
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_37
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_38
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_39
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_40
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_41
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_42
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_43
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_44
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_45
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_46
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_47
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_48
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_49
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_50
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_51
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_52
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_53
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_54
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_55
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_56
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_57
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_58
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_59
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_60
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_61
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_62
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_63
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_64
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_65
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_66
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_67
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_68
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_69
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_70
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_71
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_72
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_73
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_74
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_75
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_76
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_77
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_78
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_79
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_80
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_81
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_82
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_83
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_84
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_85
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_86
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_87
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_88
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_89
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_90
	Лоський К. Історія і система римського приватного права_Page_91

