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Прао рі!!еае • CJeaиoo•J•AX• праао o•<S• а: т1а•о річ:·, 

~оза~еЖИІ ІЇД ЯКИХ будь ВЇДЖФШІИЬ ИЖШИХ е10 Д0 !іІі ФОФбИ~ ЯХ& І 

оубехтем права иа цю річ. Тому це прав б рокяетьоя s разі його зла-

ха••я ПJО'а а о іх і ко ж д . r ·~ хт · йФrо яаиа воио upa• 

а 8.. • е » ' • • 1 Іідріz:~еи:J:я :~ід пра.:аа зобс:а.я:закь !:К!І • пра-

•• о 1 • о ., • а •~ • • J або ПJаІо особи иа оебу І Щ 1-n per-so .. 
~~~ бо •••• ебФJФИЯtтьоя 1 разі йеrо зламаихя лиmеиь проти ті-

,, Фоеби~а якею охжад••• вебоІяааиия~ х ча oбeRTQM пр аа аФбФ•язаи~ 

М ИІ бу!И T&X8Z тілес•а JЇЧ • 

. щеби лехшt було ЗJQЗуиіти іжиицю між пра• и рі~о им і пра -

JФМ 8ФбОІЯ8&аЬ~ П)ИІІДІМО ІСЬ ЯКИЙ ПJИХЛ&Д: Я дав ОІ0ЙОГQ ХОИЯ ХО ~ 
. . 

xro~ для хе)Иотуааии~, а тGй преда• йФrФ третій осебі; я маю ПJа»о 

ІикаrаtИ Іід ціе, ~ретьеі ФсФби ~•t»••.-я и жі КФия, бе ві• • иіІ, 

я хаю •• иь~r• пр~•• Jічеао. Але холи я ех~а• з кимсь умову про · ку

~іІяю 1 •~ere хоия ~ тей мtиі ще ие neJeдa~ цьоrо хоия, а лиш и~ зо

беІязаІся ПJИІес~и йеrо~ ажо п тіх пtеда• lore треті• есебі, я маю 

ПJ&Іо nеаиох~ати а ПJодаІЦЯ за шкоду~ але ие каю пра1а пезсаа д 

TJITЬttl ІС·ІбИ: І Ц:Ь8ху' ІИП~ДІС Іі П:J&It :11 8 ріЧ:ОІ8, а JІИШІИ]) пра•Ф 

аебе•яаа•ия; воко а•язуе йеке ие з самою річчю, а лише~ь 8 TQD осе

беюr, я:tt~ .. іІJФдала хеиі іч." 

Пра•• річ••~ пі~дае річ dезпеоеJ~диьо •.ладі оуб хта цьоr nра

І& ~ але ІЛада ця кеже бути більшою аб хеишою. Т JlY JіЧ Іі права, 
І З.i.Jl8ZZФC!'JI І іД JОЗ:МіJУ' •nади С'Іб КТа-, П0Д'Ї.ПЯЮ'l'ЬСЯ JІа !tЇJІЬ!(а КаТ 5-

t'ФJІіЙ. 
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Найбі~ЬШФ з річе:аих пра~ 

5ХТ зі своею ]ІJІаоио.ю річчю :може :роGити :асе-,щ Ііх захоч ·, • мірах 

т:их по:рм , яхі даиі об•кти:а:!!и:м: правом: :аі:и може посідати річ:-,користу

JІатиоь иою тах; ях захеч ~ і хею ~Фспоряджатись /продати , заста ити, 

і т.'Д . / . Оджах nра:в о :вJІасности може бути обмож !І праJ()М иишого суб

екта. :rra ту саму Jitz', який :ма nонад И ю т ж :в.паду,._, але .иишеие' а пе в

иому • ідхоmежню, або ипакш е керистуеться пе:аиою чаот~иою жлади то

r -, хто :м:ае иа цю річ пра:ао J.паис ести .· Ці об:м:е:жеl'ІJІЯ мають заrа.льиу 

иаt•у р і ч о :а и х п р а :в • а ч у ж у р і ч: (i~~JZL tit ~ 4&~ 
і • ри:м:сьх му праJі розд1ля.пись иа 4 ІИ~: сер:аітут~ •ічиа ореида , 

І ~~U'І,J.,S~ 17· пра:а ~~ забудо:аа.иь І :t~r/iШS / і заста•
и е пр а.JІ о' 

· § 6.Q.· Річе:аі пра:аа і пеоідаиия; 

. 
Кі х •ласие ~іч :аих пра• ри:м:сьхі джерел~ · :ахазують це · :иа .тах з:аа~ 

• 
ие nосідаиия / ро-$$1.. 'itO/. Посідахжя :а.паоие ие е ИJ>&Іо, а .п:ишеи:ь 

Фахтичвий с~ах •лади еооби иад JіЧЧD~ яхий Ідиах при де-sхих ум~•ах 

тsrие · за о бФD правжі као~ідхи 1 ко)истуетьоя: ПJа•иою обереаою • 
. 

"lерез Цt воио 1 ~ииі прпйиятій системі риис:ьа re ПJ&:аа :аикла-

даеться :разФJ~t 8 -,іче•ими пра:аашr •· 

При :вnх.паде:rrпі иау:ки npo п.осідан:а:я і, nрФ річо»і П}HtJa викJІика.е 

з авжде су:миі:а nи~ахпя прФ nе])я:дох •ик~ад~· В більшости доrматичn:іrх. 

кур о і :в п оідапкя ~икладаетьоя: перед річФ~ими правами па тій nід-

ста•і~ що фактичие пеоідания 

иим засобси аа для здійснеиня 

'· 

е й для sJiac~нxa roJIФ•:rriйmим Фізич-

його ІJІАСИQСТИ иа річ. 

В хурсах іо,'!'ОJИЧИИХ :аайбільmе пеаtдажня :в:rrка даеться разФ:м з 

nра•ом :ІJІ&СХООТИ~; ЯК nереХіД JІіД Tla.K З:SaИO'Jt . ltlipiTCЬXcfi :JJIЗ.CJJ:OCTИ 

до беиітар1rо'і / ди:в ,; и:изче § 74/, через 'l'e-, що посідаккя діотал9 11 

Ри:м:і np<lІHY ФбQРФ!ІУ піаіійше~~ иіж к:~і:рітоьха :аласи1оть.\ 



• 

Я з c:aoro боку гадаю" що ка:аі ть при і сторичиому огляді ·на ~ 

ука про пооідаиня поаиииа попереджати хауху про J~аов1о~• 

бt хо11а upa:aиr еберФНУ' nосідания :а Римі отр:има .. о піз•іЬе, ·иilr. 

к:аіріТСDХа :алас•ість І за браком матеJіЯ~і:а про да:аsіІшу істерію 

' Риму це теж ие •••сім е п·s:аиим./ ~ од:как покяття npo саму J&J1cl.v!iic'l':ь, 

ях ПJаІор. з.s::аи.пос:ь безу:м:ФJио иаслідхок фактич:и:сf1 JJtаї~.ДИ .пюдии• иад 

річчюr; тахим чиием пос!даиия ях факт~ :а rсяхему разі істху•алФ 

і 1 Римі·, ях -· і 1 хожt~ій иишНt людоьхіІ r ома;ці ·~ paxilme; иіz ая .. 

:ви.пась дум:ка про ~пра:rн~~" а через те ·, це посідаиия п uиие бу-.пG 

й Фбероиятиоь / пjшна.й:м!:і cnoc ·бФ:м: с•авільио\ обе:роии/ pa:iribe, 

хіж право •~асиести-" хоча б 1 каірітоьІСd!. '.roJq я иихжадати:tq пер

ше иауху ПJФ песідани~~ а петік · ПРФ :ахасиіоrь 1 ииші tіч :а1 пра-

ва. 

РОЗДІЛ ІІ; П О С І Д АН Н .Я. 

§ 65. Поияття і теФJ!і поеідаихя. 
-~-------------------~-------------

ЯІс ue вхазаис;~ вище І § 64 /; пооіда:е::в:я /ро'$$ eJS t.'41/ ие е 

ПJаве~ але жиmек~ Фахтичка ваада есеби хад річчю~ якіІ едпак иада

етьоя n)а.вха. ФборФиа.~ AJI.e ие хо-.иІ виnад&к таке! в.па;ци -,и:мське 

праве визаавалФ за иіджяrаюче 6ОJоиі nосідаRхя~ лишеаD таху вла· 

д7~ яха зедиаиа з баzапиям rтJимrвати р;ч в себе, иіби то свФю вла

с~у·.! 6 ~акомt ро.зукі:в:!!і песіда:rrия :м:ае в.даоаих. ~ечі; nохи :ВФиа зна

ходиться в йФго рухах~ а тахоz · і з.подій, що вкрав річ~ а.пе а r ne 

мае хі еJаидаJЬ, кі заставgекец~; иі хериотувач~ хеча вехи фахтич

ко І иають безпФсе].і)едию в.паду кад р!ч~ю~ бо цю владу веии здійсию

ють !!6 від свеІоrо"; а. від чrаtг• ікя.~ 

Песіда~пr$f,' :s:xe х р'отува.пес:ь правиою еб peaeD·, рикоьке пра .. 

ВІ иазива.ІФ посіданхо ц!віJІЬИ:ИХ І I--J$fHU, uvi &·J І' а т.их, 



... ~ -
z'• хав 'l'Ue пеоідакик,;~Оft~stо~f$. Пеоідавия - х від чrж•r• імя 

ве~и иааива.ае nеоі~аииsх иатrJа.ІьtІих І fOІttН&o MwRIJti або тр:и
хаиuх І 'ae:'tt,fl"'tJol~ а !ИХ~ хте :м:ав тахе nооідаки.s(, -~U6 . 
Нииішия иаука І від чаоів Оавіиь, І иазивае n оідакк~, яхе аедиа

ие а баіtаикях Y'l'Jmqвaти рі~-, як в.паоит.;~ - пееід·ав:кях ~t~идичии:м:.-.дJІя 

дійсиооти ЮJИдичкеr ntсідаиия рихеьхе ПJаве вииаrа.пе дві ·JM ви: 
І/ аевкішпІ авязех ооеб:и ,• :річчю /U~ potsefftІІІf!~"; пwи яхо~q еоо
ба в авичаІие~; и рма.пьиекr отакі JічеІ мае в.падr ~ад річчю і ''же 

раху-вати ка в.ІадJ ДQBrJ 1 аабезnеч:еху від замахів а бехr отФроикіж 

оіб 1 nерешход а бezr ои.п ПJИJІ~' 2/ бажаиия ео8б• адіІокюват• 

Фахт•чке овею вжаду иад Jіччю ціо~хем тах, ях ад1Іо~е taxr вжадr 

BJiac~иz )e11ti /~ ,'tflm. .С,'і -~, ~~r~Jf' ptJ$6tUilJJUd_, 
AIU~ ~o6ii~~tL-ь~, ·~ &Ntn;~ -to#И.,L ttiJ. 

ПJ~ еб•дв•х оrадаиих ук8вах юридич:иіІ пеоідач ~ав еоь-яzі ne~ 

Jеваr:и иад авичаІиих TJXM~M JSЧi: І/ Вік хав ИJаво tбtJ кяти 

овею владr иад JіЧЧD проти кежиоrе~· хте би JФбив ~ака:z. иа • вдад7·" 

иаві!ь nр•т• .вжаокиха 1ечі~ аа депехеrею опец!а~ьких пеоеоеtіІких 

іиrеJдиктів , міа тим ах ТJикаq вааrа~і міг хориотrватиеь аrада

кики іитеJдихтами жишекь з fПФВи~важеккя пооідача, як оrФ заатуп

ииr;· ПJІ те :в :рааі, коп власиих Jечі nperpaв оп:равJ череа по

оеоеJіІииІ іиrе)дих~~ віи ие б7в иеабавжеииІ ПJ&:Ва иідияти прети 

пеоідаt.а пеаов п:ро вжаокіоть / ... ul;;)Lf.altio І - див. пжче §82/ 

1 ·!аиим опооtбок адійоиит• овое ПJЗВt ~ 2/ В )ааі~ хели пФоідач 

ебиав пеоідаика· иа оп)аведживиж uідоtаваж 1 в nе,ехеиаr.иі, що 

віи и1••rе иик ке ох:рив~еr; 1Іе1ІІJJ']Пеие пеоідаикя через ·· де

s:хиІ чао ка підотаві aaoqиe.a~s: /М~·}див.: § 80/ тяrпул~ за 
' 

· оебоJ) иабrття tiJaвa во~аоиеоти.' 

Ваrацьхо оп•J1В в иаrц1 :вико~ихае ШІтаккя пр<а те-, в чоq 
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uежяrае nідотава ПJавиd1 t68J ии посідаиия, хежи веие ие ИJаве, 

а ж .. еи~ фахтІ і кеае иав1wь бу~и аасиеваие иа 6е&ПJ.&В1 /в~ечи

иі/: З чисже•ии~- ••оJJІ ще до . ц~•r• uитаиия в.х~адеке '7Т иаІ

rеJtеви1Іш1. Так·, tie rадц1 де пп вчеиих /Пnt·Jt;BJJ:в:oa;Paкди, 

ВіидшеІда/; п1дс'l'авею обtJtии посідаикя е вuя ес-tби YTJИJqвatи 

в ceCSe J1ч·, яха в .nя сама пе с·ебі aao.a;rreвre ПJавие1 · •б•t•ии. · 

JЦо до ціеі теерtі треба схавати; ще :хеча во.nя: е діІсие то~ ои.псю, 

аха викжихаzа ~а с!іт n~аво вaara.ni 1 nриватие &Фхреха; едиаж 

веиа и1хо.nи ие fepoиsef~cй сама пе собі, a.ne ~иmеиь в межах 

иоJм обехтиви~rо права.~ Друrа теорія /Оавіиь~/ пеясиюе •б•J•и~ 

песідакпи иед ш~~ниям иаси.аьотва иад еебею пеоtа-.а , себ 
ТФ иадае о!І обороні протиделіхтиий жа,актер,' На це :м: жиа від

пов і с ти·, ще і тtJ:rr:мaч /aи:,~ti/JJt/ хорJотувався еб"}юио+> від делік
тів~ а міа тим ие :мав црава иа 1иrердихrи1 ~ poRJ. Т еrя те

О':@ ія: / іе.р іН r'a. / каJс~:аrаеться вивести обfре~ ttооідахия а пра

ва власиоот~; доведsч~ ще юридич~е ПФсідаихя в рих.пян буЛФ 

лишеиь прахт~чиим доповнекнях шjав~ в~а~иоо~И 1 ебереиа йоr& бу

~а '~таи~влеиа в іктересах в~аоиика за для nе~ехшеиия йФму до~ 

кавів tere права ка річ дФведе·fіия:м .JІ:ише:е~:ь фахтичи r ~,. ·а ие ПJав

иеrо беку ціе, справи. Невда.JІіст:ь ці~! теорі~ видиа з теrо~що; 

s:в: ми бач.и.пи вище / див.~ стор •1 4-а/:~ а. пір ttpo в.пасхіс т:ь міr йти 

ці.nхом иеаа.пежхо від сперу прQ ю~ид:впtи& Іfес .~даиия. · Я зі своrо. бо

ху вважаю иайбіЛDш вда.пою четвертJ те рію /де,вбурr~;Руде~фа,Куит

це 1 ИR.'/r; stJCa оберову пnоідаННЯ ЗаСИФВУS ха иеебхід! ОТИ ехоро-

1!И rрФ:мадяис ЬKQrE> опоксю" n е~у-шеи:11.н:м: якоr.Ф · ая·в.zает :ьоя tсФжкий 

самеві.пьхиІ замах иа істнуючий .пад~ хсча 6 цей лад був засиовам 

ииІ ие иа праві, а ~:rrшеиь иа Фа·кт і. · 

§ 66е' Види mри~ичв:оrе nосідання. 

-------~-------------------------~-

Puot»xe nраве роа іzияле: 



.... 8 ~ 

0\ І/ i'н•tsst.'o i~Ji&. і Utl.~ посідання справедливе і ие оправед
JТ.иве/. Під ~Ofle64t'o t\C4Ut розум:і~Фоь пеоіда:tвя-; яке набуто 

правиим опсоФ.бо:м: /t.r. і.и"~""/:а ~Uo$a/ - . купівлею" отри:м:апям: в ПQ· 

да:рупо:к 1 т .1I1ter; nід ~OfttHio iti.u.ita.- пФсідання" в:абуте сnособами 

веправкими. До таких сnособів римське п~ав перш за все ПР .•і~-

ваJІ спео би формальи иеп~авхі - иаоильотвG /~Ї4/ - ' !:а-

· бутт~ потайхи від бувmоr посідача J~f~ , завФ~ діння річ-
, ' ию, яка· буJІа даЗ!а лиmеиь в хер~стуваиия иа чао / {''tf.t..~Ч...!..LLІtL 

див·,§ !32/.· Крім тФrФ tossetsio tІtЧ.і7і4в.ІЯ:лась схr~.ке:ц матеріядь
иФ неnраБКИХ СП СФбів: RрадіЖХ~, 1МФВИ З боже~іJІЬ!!ИМ~ ПрО боже-

віл.ля .s:rcore було відомо, дару-вам ня між ... nФдJуzжам / що було за

бор~Ве!!о закскФх~ дИв'~' § I28f і т ~и.1 

·. . 2/ ~S\fS6t'o Іеш і~ ~~П сідаІІІІЯ ОуУіЦіІІИе 1 1!9 ОfМJ!іІІМ/ . 
ro .. -\tKC.O &011-Ае ~~~e.Lo м,а.по ~tісце тоді -, 1CGJI1I nGсідач е nе~н:ий 
в теq, що вів: мае .и:а.Іхраще nрав п с1дати річ -і ЩG.иіхто. немае 

аа це кращоrо права, :в:іж в~:Et'J' так пеоі»;ае каnрсІ той-, хто е пев-

аІ"'" ще вік мае праве в.паоиооти на piq-, абе то~Г, хто купив ~;ч в 

иншоrо в перекФпанніr, що останній мав nравФ nродати "і'і. So~
.fe..ti41n4~ f-'.1ti мале міоце в тих ~і!Па.t\Ках, коли посідач 
81tae·; що Ві!: хе мае права иа посідання річ:і. 

з; ~l.s$e-Uio &) ~'tLetn. і fю-'t"i4 і) ~i.cta. 
/ п•оідания~ · яхе мае иас.підхем че,ез ааоидження набу~тя права 

в~аовести1 і посідан:в:Я, яке дае лиmекь nраво користуватись іитер

діх~ам:и J; Ці П8Н:Яття в римо:ок МУ' праві пе розробJІе!!і дох.:п:ад

Иdі але в кежиоJ(V ~азі м жна сказати~ що друге ФОіймае о -

бою й пе,.,~, беr-;· ях вже і сказаио бtлФ вище І див. § 65/~, 

вабуття через аасиджеи:в:я nрава в~аоиости давалФ хиmень наоі

даиия суШІ і иие І 8о~ /і~ еі, рон е) ~ Ц, І, правеж в: ФрІюту ~ 
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ватис~ інтердихтами давало кохие юридичне посідамкя, за виклю

че:r~хя:м JІІІШехь · тИх випадхівr; к&ли це nрав :в:адава.Іссь ихшій Qc .. 

сsг, sx иапр,•; ·заставоемцеві·, між 'l'им ях ~one$-ko ~ ft.;1 ~teapi оtцщ 
залишалесь аа аас~авхихем . 

§ 67.1 Іоторичие пех дже!ІнЯ пссіда!Іия.' 

Еище / § 65 / буле вказано па оnірвість пи~авии про теоре

ре!~И1 uідотаии оборок• пооідаак•.Не хекв опіравк е І nитаииs 

upo tо~оричве поzодаеикs оборови пооіааак• р UОІ oro варрд .в 
д~ерелах ми зна:ходим:е тах 

всі ПЕі>ЯСИЕ:Н!М істориків 

біJІЬШ ях rin тезами. 

як иайбіхьш пошире~і . 

мало вхазівех з цього nриводі'" що 

nрава щ ДG цьоrо треба вважати ме 

З цих rіпо~ез .наведем~ тут три~ 

Од1!а а 'l"XX rіпетез~, яку висловив у ne ше · відо1а .. io·r 

вважав~ що пФчатох бор~ии посід8ния 

зявився в дуже старедавні часи, ях иаслідG:tс надаипя: рим:сьх~~:м 

rорФжахам в посідажня гра:мадскьих земель./ a..ge/l.. f~ fA..'t'W~/ . 
ГерФжа.хих-~.ииий заІ:м:ав ·дапй участФх земJІіr 1!6 иіr Бразі nорf

ше~хя йФrФ посіданвя, закладати п~3ов ка підставі цівільнФrо 

nрава$ яке обор<3кя.пе лише:rtь .так зваиу :к·вірітсіку в.nаспість 

/ див .l!ижче § 74/'} через це бу .по встав:Фвле:!о ін: ·rердихт :utt floШ"Nti~ ~· ЯRИЙ ПФ~ім бу.ио паширеие п:ретораІоІІІ а !!а rtри
ваткі землі~ а дапьш ПQ ахальеrі~ булs вигада1!о ін:тердикт 

і для; обФроЇІи посідаиsа рух~нашr річ:а1а. П:р от~ ціе'і r і no ·~ 

тези оди:ак rоворят:ь 1Ar, Ш.Q еберока nесідапня ~Q't ~"-ge,·c1L~ 
знаходи.nаu у ІSідаииі ие цреtrор!и.~ а цеІ:rзGрів~ і в:кконувал8.сь 

ПQрядкqм не прватn:grо-; а пуб.tнч:~ r о пр~:ва •· 
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Друга гіпотеза ./ Пухти~ Іе)інrа і их./ xaze~ що іктердихт

иа ебороиа ПQоіданвя була введеиа аа дя допtк~rи пеаивачам 

в ottpaвax про право в.nасноот~; в 'tlaci тах аваи:Іі Фtp~q.пs:p- . 

исІі процедури / див •1§ 57/, в т ax:u оправах ntаива- ввааав

оя той, в чи\х руках знаходилася річ, а nозивачем - uретивиа сте

ро:в:а-, :аа яхій лежав цілnй т яrар доха.зів свtІФrо nрава влас-

D:OC'l'JI: S:OXO" ЩО КОЖІІа СТОрОНА старалаСЯ 61ТИ 

п сідати річ фахтичнd, через що преторові де 

~еаивааи1~(, себ · т 

реавsааиия опо-

Ja про власність треба була вотаповити, хте а nоаива.n»ки -

хів повикиий бути nозпваним, або икакше пе~lдачем речі.Ця 

гіпотеза зrоджуе'!'ься з свідоцтваJm дzере.и·, а ТФІ8.1 бі.пь

mіотьБ сучаских вчепих ·nФділяют~ ~~.· Ахе проти кеі иеzка 

вказати па те-, що в ри:м:сьхому nраві в.nасхі~'І:ь , від пооіда.ккя 

з иаІдавиійших часів відохре:м:.лювалао:ь . иадавичаІи0 суверо-, 

та.І(· що в nooeotJiйxiй п:роцедУJі ие' · .. доаво.п.я:л:ося аадиеrо·,хе- _ 

чаб І ~аІс.nrш~ійшФrо~ запереченая ~а підо!аві · влаои:о~тИ} ЩФ ж 

ДФ вхазівох джереж~ треба аавважати, що римські ю,.оти взаrа~ 
> 

Jii бyJI:rr бі.n:ош дФr:м:ативкашr, віж іоторихамп, і свІі відоме-

сти 1!е піддаваJІи іст•рич:в:ій :критиці ·, UКJ ці відФкести и:е 

ааидже аао.nrrев,ють довірря. 

НаІбі.nьш, н:а кій пеr.nяд~, оnравед.и:ивФю е т:ре'l'JІ rіпотеза 

/ ~t "'l./tJU. 1 · и1!..!/', яха ВІ{Веде tt})етероьку оСSФРФJ1У пеоіда.~ия , 
аі ааrалвио\ іде~ ехороюІ rФрожа~оьхоrо оnокею і .naдr, що І 

аяв.ая.І8ОІ» взаrаJІі nідо.~авФЮ ц!JІGМ. діяJІьиосrr и nрит•р~в. · 

§ 68. Субект посідания. 
----------~---~-~-------

На7ха nрФ п.еоіда1!.ИЯ вирФб.пя.nаоь в рим:оьксн,q п:раві дуже пе

отуnі1!И:8 і 1!ав1ть в юстикіhиівсьхій хедіФікаці~ веиа в~к.nа-
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д~ка да~еко хе декладно і ие уявдяе собою цілком ясио~,точ -

ио'і і иепоруmхо~ теФрі':і. ~ BзaraJii більш мен::ьш з·а.ІС!ичена бу-

Аа в римс:ь:кФuу праві дишеи:ь - иауха про обороиу посіда~ия.Що ж 

до-, каприкла;ц·, nоняття· про оуое.кта nосіданя я~ вotro було ва

стільки не ясие~ ЩQ -вивести з вказівGк джере~ який будь 

одйи принцип дія ць re цоияття дуже тяжко. ЗдавалФея б~ке~и 

юридичие посідаиня е пе праве·" а факт·, і ко.nи ДJІЯ визкаиu 

такого посідання римо:ь:ке право ставило дві умеви - М\.Їfh,Щ ~ 

•l&i he.tJєnoi і t..o't.pu.~ fto'$te6~t.'o с$~ те о~ехтем так r 
пФоідап~я треба б було визнаватп хежкоrо~ хто моае кати 

те й друrе, иез.аJІежв:о від йorG nравоздатиости 1 . а.nаrодоадат-. . 
в:Фотr" оеб т павіть ·і иеві.пьхиха·" nеабав.пsти а n оіда11ия 'rре-

ба cs· було .п:mпеж:ь ти;-" хто в яки бrд:ь _ириvr:а se а же иати 
' або Q,f'W.,flt~ ';абФ ео~ -,як т ф ]!6Jl8BJ1Я'l'tt1в' СS•хев!JІ:ЬІ!ИХ, Фо.іб 

юридич~ихt ці _ ооб~ й дійси бужи пФабав~е~і кех~ивооти власко-

Jtі!!О .!:абувати ПОQіданм-, а.пе · - ІС:рім: т rв старе рииоьхе право 

в:е виакаваJІ ПФG1даиия ще і за 'r:ИJttИ, »тФ !:е т!JІ:ьк:и •i.axott 1!6 

:м:ав правездатноотп" я:к ~tевід:ьJtихи, а..ле й бр б'rt:еzеиий 

в піІ'; ~х . Jol!l.~lt11a.t ~·e.ni C:U/ti1 , а таRQЖ і чпnхці , 
шлутаючи тахи:м: чииФм пеоідапия, ях факт~ з правом.~ В хлясич~ 

ио1.q Qаві nроте воі araдa:rti octбJf" хрі14 одиах жевільиихів, 

етроа.nи визнМІ!S' за пии Ю!'илnчпоr0 пос!даииst;· иеві.хJс!!ИКИ 

аооталиоь no · старФ:м:у л:ишеиь 'т:римач:ами /~et:'e.tdё~ц / . ре'!! і'" 
оубехтам:и ж · пеоіда~t!!Я впаі~ва..пио:ь ,_х rоопедарі, або тіг, хт• 

І.m:в на кeвiJtьntxa право · УСе ристувакия jщщf."r/Uit1ti ,д.ив· . 1 

§ 84/.1 

Звужуючи з oдNor 6 ~1 R8JIФ оrбехтів n оідаиsя~ JИмоьке 

право а друг ro б-кур з~иря~ йort~ падаючи ие~ив1оть ебор-• 

ияти<.н" і ите дихтами де яким трикачад і auat!aю·· 



чи іх відиФшеиия д цеі ]}~ч:і теж терміи•м 
; 

/див~ §.89/, 
po1$f~S(0 • До та.ких трИJ,t~-

С1Пе Фіціа ·. · /див.§ 9 2) чів належали: ем:Фітевта 

зас~ав емецD, оеквествр І тоК,в коrо з дорученRЯ суду,або за 

р•звязаикя опару/~прека,іат. n рGзуоміи:rІЯJ! ст рои п кладена річ: д 

Посідакня таких осіб nрийнят пипі в 11ауц1 називати по~іДан1'tЯltt похід-

Співп сідамня / ' ~~О6Є~~LО /, себ т nосіяакня одпо\ речі з 

боку хіJІькох субект ів, рнмоьке u ав визнаваJІ ·, а.пе ·· з де-якими обмежен · 

кя:ми. Тах, I/~"Uiio ~·и'ІИJІ. _Un.. ~~u.m., себ т тахе спів 
nФсіданнЯ, хоJІи ке ·ний з опівn сідачів, е ш~сідаче:м: ці.п · речі, булФ 

взагалі ием·ждивим, ва виключеиням тих виnадків, а/ х0.пи кілька 

осіО посідають д~У річ па рі~RИХ nідставах /иапр.:заотавник і заста

воемецЬ, абG прекаріст і т ~,хт д~а іч в пр р1 /~ і б/ колп 

одна оо ба 110оідае річ &~ ',а друrа ~t\t\L te.. , nричФ:м:у єднав: i.u~ -
1:~ \WS~Є,~\o'L е 'If пepesary :в: :nі.~1д.~ ,що м же обороня и овсе 
rr оідання інтердиктами і прети остапи:ьоr , між т:п:м я:к т ой може це ро -

бити лишень IIPQ'l'~1 трет іх еюіб. 2/ ~mft0$,f"SiLO ~f'IIL1t.,itvf!t -pt.() 
t t\~t1tt ~O , себ то 'таке співпосідаz1ня-, к ли zс sжиий з опівпесідачів 
nосідае ідеальну чаотииу речі , д е звФлялесD при т ій умові, щоби части~ 

х11 бyJUI т о-сІно Q ЗИачев:і ', не уяв.пя.пи ообею ~1/Jt~ i"n.u~ . - · 
З/ Соm~о"Є.$ЇО r~'(.~ Jru 'Ьі.vі'\О ·, аеб ТФ посідаи:кя реаJІ:ЬІШЮ! 'ІаО· 
типами· речі" т еж дозвGJІЯЛGсь nри тій умові-:, щееи реаJІ:ЬІІі чаотиІШ були 

ВИЗІtаЧ: еІtі ТФЧRО" aJie JIJ!Ш6!!D .ЩО ДО pit~el И8].)J'ХОР%е 

§ 69. Обект пооідамия. 
-------------~--~~~--~ 

ОбеzстФ:м: nФоідак·пя 

Jieoxa /Щ ~ot~ota.fc's/ 
~'I.WJ/ . 

по римському праву коже б~ти лишеиь JіЧ ті- j 
4 

і ЯR8 зиаходит:ьоя :в ебіrуо / ~ t fL -

Не могкп бути ебехтами пооідаи:ия: а/~~і~ ~~ 
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а б (..&t "LL ~ ; яке '!'ахі-, б за tбекти вважалис:ь ІІСрем:і речі, щ~ вх ди-

JІ:И в Фд~У з таких uni~t~e4· б/ Реальиі-;а~;;ии од~оцільи~ у-
' хеко~ речі; що z де иеJухІмих~ иапри:к ад ГJУИТУ1 охрекі чаотиии такс-

~· могли бути ебехта~ ~•сідаиия. · в/ Охрекі части~и оклади і 

}!)ечі д теrо часу-, похи веии зедиаиі меп себ~ю. · 

ПФсідаиия права отаJе римське правQ цілхеи ие визиавале. 

AJie складне ех иекічRе життя пізнійших часів поставшле nеред ри~ських 

прав м питаипя n:po те-, я:к реагувати :rta фактичие ви:к ристевува~ия . 
кимсь за власне імя ~ у власх му інтересі ч r~c~ такеr , щ схладае 

с бею L~\4. irt. и ~u /ди:в.§.64/-3 иапр.Г,сервітут. Це nитаиия npe-

~ ) і римська юриспруденція розвязали тах,що не підтяr~ули таке ви:ке ~ 

ист вува:в:ня :и.З.д; ПСD:в:яття дійсвого пФсі;ttа:в:ия~" але вигадали задля :r.ьe-

l"'D T E;l)Ml.!t ~ . J ~;_ bo~it')$tO г,' абG i.ta.'1i1 ч..u.а$~ fwi~~~)tO l • 
r.t , ' І ' 

11.'\.L ~ ~ц~~, , 1~t~tt0 заJІежа.ло~, як і дійспо посіданн:я, від дв х 
' уирв - a.nc. Н1ІАС;; ro; себ ТФ бажаиия хФристуват:ис:ь прав ат: у в.паси0му і!!-

т ерес і, і tlitJtu~ ·; себ то .фахтппсrо в и:кеnаl!ня --; rt(, ще ск.падае сQ-

б~ю Lu.~ Ln. '"Le c..l~~ . · ДJІя • 6 Р<жи L tA. Щ f'&&a4i fJ О$ $Є.ІJ іо 
межна бу.п~ ВЕивати gx звичайні п сесФрійиі інтердикти, так в часи 

n1аиіtиі і . де які іпте~ди:кти~ ще були опец1я.льи• для ціеі метп при~ 

зІІачехі. -:fu.'li~ q'IA.~i ~o~H'j~t'o Мома 111!"1і~І .:щ::tа і l.ttif.I.Й:a 
8dlttal. ; fllclafн, fi~e-C.. ') 

§ 70.' Набуття п~сідаиия. 
-----~--------~--------

Д.пя иаб7ття песід,аиня иеФбхідие було щоби зед:в:а.лис:ь між с Ф~ою 

в •диій oceCSi ~тш ~Y?'J.- ~(,Іі ~Jend/. ,· и-и;щ fDHЄHto n,;,,. 
Цз зедха~ия иииі иааиваеться «fpte~o /завФлодіипя/. 

іереа те що джерела д~ть иам для резум1нмя покаитя 

Jtneи:ь окремі ІСО!tІІрет .!!і фа.tети", х:миішхя :1ауха р~бnла багато зуси.п:ь 
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ха.Л:ь беа 

щоби вивеот11 еди!:е озпачеипя цього nоияття, aJie иа 
певпФrо уопіха. : так·, в старі часи / до .Савін:ьді/ вва

f1..tовою д.пя ~~ е Фізічие дотикаиия особи до 
ре•і~ при ч му воі 

аивааи Ф1х~ивн~~, 

випадхr; коли ця умова ие мала 

або о•мdо•~и•к . ваб,тr .. . посідання. 
місця; Іtа

Савін:ь1 

д&вів па підотаві джерел помилковість ціеі ~~оріі і висловив 

uorJiяд, ЩФ :имс:ьке прав · аа для: 61f(Jr_e,~ вимаrа.ло ~е ф!зичиоtо 
дотикаи~Jt',; а .nишех:ь ФіІИЧ:ИQі · МGж.nивости бе~песередньоі в"цади 

оооби хад річчю 1 rоrиенхя всяхоrс впливу па неі з чийФго 

будь б Kf~ Одиак езмачеиия Савіх:ь~І . ЖІ ие.и1дuов1даю~е аоік беа 

.... ,., І~хах ~р~ .. ~r- було аапере1іеІ!с Iepi:rrroм:, яхий зanpg · 
поиrвав взначити f1{1~ r·' як таке nоводження Фсоби з річчю-, 
яхеrе ...-а оп діватись · від в.паоиика речі. Але й це означеиия 

ке иtжна вваzа'tи вичерпуJSчиМ, бе під нього н:е Jю:ана nідвести 

иапJих.nад аао'1'авое1ща. ' Оста:!кіии чаоаии мало не коnний вчеи:пй про-, 

иеQ'вав яхе иебJ'"~ иове означеиня 0{1~ ·" аа всі в оп 
ие atвciu: -rечиі. 

Ufftt/~ заrа.пьие 
іерез те, ие силкуючись дати для поняття 

значення:·, nерейдемо безnес еред!!:ЬФ дФ тп 

вчиих1вj якими . моrло робитцсь зав ледіикя~ ~ Такі вчипхи буди 

сеw1ик.ііо і truu;Utio 

іерез ocw.taiio / ааІм~ики"~ заем/ и:абува.пооь nGоіда!rия або 
без аrоди давІІ1йшеr• пео1дача', абФ річчю~, що иікему · ие- каJІе

аит~·~· оеб те це СSув вчииох едкеб1чииІ. ' Такий вчииек вимаrав 

б~аумев!!е Фіаичпогет дот~хаикя--д~·;;;ї~~~ ~ рє~~~. 
/ )ухами абе хоrами/.!ак ДJІВ ааволодіNИЯ иерухІмtоtю через 

О e.cм..pcdlo бJ.ІО иеебхід!!Q, ЩQСSИ ес Qба в отуnиJІа иа ЦJ) .иерухе-
к1о!':ь" д.л.я: аавЕ>лед.і:rпrя рух~оксаю . річчю треба буJІе взяти іі 

JJXad / Кё1;1ІР· '1 . oxatd ФбФвязко~во вихоnат:rr~. дику sві,р~ху схоnити" 
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1 т .'"Ии./. 

'Je)ea {tад;.іс'о / nередач:у/ пФоіданкя річчю перехФди.uФ від 
оди~! еоФби до др7rоі 3а агодов nерше!~' Тут вае для ааве

~од1кия аовсім ке · вииаrалФсь дотика5ХЯ де ре~і, а бJЛQ досить 

коЖиФі аевхіш~~оі оахак1~ яка б дава.uа підстави иовоиt посі~ 

дачеві виз~sвати овою владу хад річчю~ такими оаиааахи хоr

~и бути - що до ке)ухомес!еІ заява бувшого пеоідача UJ• пере

дачу посіда:нп~; що роби~ось а .. х1о~1 з я~orG 14ФЖна бyJto бачи-ти 

цю нерухоміоt~1· абе передача докумектів ха пеоіда~кя~ д~я ру 

хGмих ~ічей- nерьдача речі третій Фсебі для н~1о~аиия аGвому 

1Іс:юіда'іеві, uоставле~:кя до речі охороип иовим песідачеJt; uере

дач:а едпим: n0сідачеи:~руrому кJІ.ючів від о хдад~~ де зиах~ить 

ая .Rрам, покладеин& речі отарим п&сідачек в utcц1~ ~ке ~~~

ааие Iroвn ·nociдatte:м, 1 т. · ии:.-

3 заrальи:оrо прави.uаг; що д.пя иабуття посіданкя аеобх1дие 

OLfpiє.~o -, в римському праві істиува.пФ два ви!rатхи~ х._ели 
uociдamt я иабуваJtеОІ !elo aн"{,tn<7~ ее б то CSea фахти"ІІаеrе пе)Іехо-

; 

да .реч:1 під безпесе}еД!ІJ) . в.иаду иовеrо пос.і.да1Іа_;1 Це tбJ'.UИ тах 

аваи1 t~~l.o eU11i т.ам.ц. · 1 ~l/.td~fD4S~ti.~· Перший виuа-
де:к хав кіо:це :fОДі) · хоJІи тримач joldtиdo~ / речі охJІадав 

.·. 

а юtидичиим песідачем зжаr~д1 прв n~редач,r І•мr /тримачеві/ 

юрид~ ·и•r• ·п•о1;цааs ціею ріt~чю і таки1.r чи!tоь!, tlаІ)ЧИ вzе 
' . І 

fЦ)r.fuA ~!f.-g/X.()·'YU,.$ і JtИШВИ:Ь ;І(ОД&И&;І ДО ИЬQГФ anUYnЩ 'tми.- k~· 

~~·. : ДруrиІ вИпадох - иавпахи - мав місце тоді~ RФJtи юрn
дичпй пео'і~ач пе:редавав песідакия ииш1й ес обІ-J aJie ск.падав 

а иею а.паrоду · прФ те·; що віи заJІ:rrmаетьс.я: тримачем })еч: і / !Іапр .' 

nрюдае діх і Jааем иаймае ЙФГФ дJtя хитJt& f; П)И ціt умові 
' . 

старJІ uооідач що .да _.~~ ~~'YL6~ за.иишався заотruаиком 

иовоr• nоо!дача.· 
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З а с т ~ n И и ц т в за nес ідача депусхалось римоьким 

npaвe1.r ие· JІ:ишеиь при ~l:ui~ ~мои~~~ ., І вsаrа.пі при 
І І 

!Іа.бутІ!і nесідаикИ'"~ aJie аа:вzде JІ:ише·кь ДJШ r!A~:pt,("! r~~s~ t.J:rn,t;g .)· 

що ж до a-nl..~ "'t.~m Ji-ii ·~а~,~ , жадие . застутrицтве хе бу.по :м: ж-
J!ИВе . 

Набувати n сідаихя в як•оти заступ~ихів :м:адх ще пе ста

римоькему ПJаву ~еві.пьиихи д.пя геспІдарів f Фе би~ які 

під в.nад ю t>аім/~~ ~·Д..ІЯ еота~и:ь re. В часи ім ~, 
І І 

перат еро~хі це а-.отJ'ПИЦ'І•о буJІе пеmnреве і в: в. еоіб ~-td tил.:.s 

що бра.пи йоrе !І:а себе абе д брсвіJІьие·, ne уповвова.аеи_!JІ) / f~-' . 'tOf)to~ /,- абе з обФвяаху tUJloщ 
1 
~ш:tо~ / ·~ При ЦЬФJІУ 

0дхах праве отави.пе есь які вик•rи: І/ щеби застуnиик етримав фа~ 

тичnt ~~ду !!ад річчю і щеби вік мав волю ~абуття nооіда~-

ия в.лаоие для т ~r.-; кФrФ вi:rt заступав"'; 2/ щоби теа-.. хто иа: 

бувае ПФоіда:к:!tЯ мав ВФJІЮ жабуття пеоіда.Іmя через зао'l'У.ПИИRа. 

Оотаиня вимеrа ие :м:а.ла місця ви~ятково в двох виnадках: І/ в 

іазі ~абуття 

П&ХJЖір&; і 

!Іе sі.пь!!ихашt;· аб.е підв.падипми діт:ьи:и рі~еІ д.nя іх . 

2/ в разі иабуття 0піхунами :м:а.пеJІітиіх, хуратGра:м:и 

б~хеві.пьиих і заступииками еоіб юридичн}Ш~ річей для тих , хє~Ф в~ 

ии За(rтупають.1 

§ · 70. Втрата пеоідаикя. 

аеааях для »ридичхоrФ посідаииа е иеебхідІ1 ~·wим~ · і и."t-v~ 

ТФ ВТJата ед!Іtі з тих умев тягне за ообею втра!J і саиФr по-

сtдаи:!:Я.' · Через те роз:ріж:в:яе'!'z,ся в римському n}аві S"fpaтa na· 

сідаиия СА~ои і тахах втрата (: ~~ 
.; 

Втрата Go~O>t.(. ма.JІа міоц~ т діт, ке.Іи nес ідач пазбавля.воя :МQЖ· 

JtИ.В0от и виявляти све:ю владу- пад річ:ч.ю. ! Але цьоr~ ие т:реdа розу · 

І' 



м:іти таІ<"", ще тимчас ві n~pemx ди для ціеі м:е:f.л~вооти :вже м:егли · 

опричи~ит~оь Д@ втрати пооіда~ня: n збавления мtжлnв r,тu п !И.И9 

б1ле бути таким, ЩФбJ-І річ вважаJІась не тимч:аоtв , а ці.лк м і па 

завжде вийиятею з nід влади n сідача~ Це МQГЛІ залежати як від 

оубекта пФсіданна / коли п ~ідач діста~етьоя в ПGЛон дg ворогів 

1 п верпе д 

не істиувал 

шій ес бі~; 

дегл.яду /, 

nерейде 

д~му~ n~с ідання в~а: алесь втраченим) б~ дла нь~rо 

і · . ~tf,im.iJti.i -• І;С JI:rr nосідач nередасть річ: :инь .. 
загубить іі, абаз педб&.JІ:ьот:ва заJІІІШJІТЬ 1і бнз 

так і :в:ід оGектз. /КQЛИ ]>іч в чомусь буде зпи ~ев:а." 

з ~' m ·~. а щ eitlliL ~uo.'щrt. . 
а бе КФJІ:И СВ@ена живетnиа втече 1. заrуб:;'Іть бажс:.ния в ер т~'l'lt,:C:Ь до 

ДФМ"3 ... .:цd~ ~ve-t-lendi, / . 
Втрата ~У)\.() лал-а місце тоді , холл посідJ.ч не п бажав 

біл.вш п;сід.ати річ і виявив це 1!е6а.жаnня .зJІGв ом , аб в чин& ~и. 

Ясио,ще здатІн~ю на ·raxy .зт ·~ату могла б;·ГГІ л тшен:ь о , ... ба., щ в:і:.н.:-~ 

валась маючGю cwdnuи ~ S"' fd'*"'~ і такни чи11 м н:е:ме:Блятка 
абФ б0~tевіль:н3 не r.:r:гди втрt.тн··і"k1 п осідання ~~ ~ 

ПФоіданн:я: ме тратилеоь-,не вважаючи на. й огФ · втрату C.Ot.-

pote.. і з бері rа.Л. @С:Ь ~oto ~,W\0 .5 ось яких висrв...цках ~ І/Т{Ф v• 

.ли хх~юь в 3ідс.утноотu і без відома nGоідач~ за.володіе tero к.ету· 

хоп:м: J~а.еткоІ[" і 2/ R:~ли хтесь посідае nаоовисІ<:а, ·юmм'" ~~ож

~а кGристув~т~сь лиm~ль . частику р6ку, а на д'угу час7~~у ~QSо~ить

ся залн1їІат1т іх без nжитку ;.scilf:щ aes(iv-i Ш IUCeUU:, j. 
Сме~ть посідача з едпtГ$ бе~у служwла п1~отавею !трати n8с1-

дания·, бе сnадкоем:ець· rt•випий був зроби.~я са:м h!9Be ~p~iQ. 
але з д:ругеrо . б КУ., КФJІИ віп це ар бІЦ(~· в:ваlІ<аJІsс:ь·", ще аг.;п.Jt~\ 

еас:иджения n"сіда~нrя: пібJІ то не м:г..n:о перервЕ ~ 

Втрата пЄІсіда!пrя, я::ке здійс rювалесь ке бе ~~Qсередв:ьо, с. 

ч е р е з 
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дача.-, в ід есе би за.ступиика, абе :від ебекта посідаrrия •1 

Втрата в залежиести Бід ебекта aaorr~a в тих же виuад

ка.х';я& і :втрата безnесередв:ь re песідаии:я .' 

ВтJ~Та ~ зажежиести від еоtби песідача иастуnажа теді,хели 

п•сіда'І n tзба:вля:ася ~~.1' а Reo ідаипя /~WIA!J &Мd~о / 
и:априхJІад rc тупав nесіда:в:х$_1; заступ:и:ихе:ві, або за песередІПІЦ'!Нs&м 

заступиих-а третій ес 6і / 

Вт~ата :в аа~аzиости :від· осеби застуnииха иастуnала теді ~ 

ІСОJШ застуnиик ry~:и:s ' со'!"~ rct,esШ n-iJ /&ІJ'tf'Jl..e ttН'llt~o /; 
еднах кели б застуn~ик хавмисие nекииув ,іч; абе nередаз іі 

хе~сь~ щеби п збавити nесідача neciдa~~g~ •Qтаииій аrідве заке-

а:а Юстииіаиа залиmа1SСЯ nосідачем. Ще ж де ~~ ~. 

з аступ1пІка", т• такий в ОПJ!а:аі :вт-,ати шесідапия посі'даче:м: еа:м пе 

себі хадиеі J•лі хе rpa:a: заотуккмк ие міr иарейияти па себе по-

с ідав:ия ~иакше-, як за '8!' дею иа це n ·а і дача-, aбfJ ШJ1ЯХІМ кра-

діжки~; 

пасіда'Иа 

с:м:еJт:Р·, абе беже:аілля за.сrіуП:киха такtж :ке nозбавляли 

песіда:r~іІя.і 

• 

Як вже ми бачили вище .. ;· саме n•ияття ~ц:ичкtrе n&сідаиия sя:ви-

лесь в Рим!t як иаслідех еб~яахr и~ете,а ех•І•~яти rр•цадяи -
с-ький .пад і спехій-• ., Задля ціе tХІJ8!:И ш:рет•J BJJДa:aa:! св•і іитер

д:икти npe забероlІ!у т:rrxr; абе 1'1RЬm:rrx :ачникі», ' Зехре:ма ще ДQ n;сідан-

ия~ іктердикти npeтupa мали о:в•ею иетею ade ех•~·~У 
П · оіда:rr!:Я jinlteu:t<.~fiV тdi.n.endac fiOHe~~o~ 
иеиия nесідаи~tя~; яке з тurйеrео:ь . бtху буле пер~еае·; 

-r.,u:,u.,pet.ot~ . ~s es sio x.i&_~J 

:вже і с тиую'tІеr.о 

/, абt певер
І t'мet,olt et-(L." 
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І!!~е:рдихті! ~,·~ ~~єЖ.Ом5 бул• д:sа: 
J Jf!VtєЛotietІA-~ ufi р4Uіл:Іеіі5 , який бу-:s nризиачеиий аа 

для ехереии n~сідаиня иерухемеотями. феDмула прете~а, иід якФі 

цей і!!тердикт етримав _ сво!j xaз:sf; була сь яка: .;9-i.t ~~0"L: 
Ші. ем ~/ '?~Єщ 7є й;?t~wv, пи vi пц. da.n-L І'Ц;е._ 

~~ aUe/L. а;;~ аІіеАА pos~z,·s, 'fІW иUІШ4 itltt, ;w~k·lud/~ . 
~і~ ~eti if~~. Тахим чииФм nретер •х•,•~я:s песідамия иерухом•сти 

ке зав~де~ а лишехь при уие:sі~ щеби песідаихя це ке бул~ иабуте 

від · cj1I]HDT:rrви: і стереии едиим з тих оnесебіи-, які ребил:tт nесі-дан 

ия кеспра:sедливим / див. :вище і 68 / •· СупрQТі'П3!І а стерен а ·мала 

ПJаВФ ! таких виnаджах зая:ви7и запе~еченкя прети nрикладехня де 

иеі ік т е])ДJІІСта .. , так зваиу--t.~~,·о ·IJ1,·t-,·osru ~sе.и,ісШ~ , яха 

мала свеім иао.uідхем nевериеиия _ ціею ar ІJ1>8И8D зryблe:rrero 1'ІеЮ 

п•сідаюrя",: себ ТІ П8:ВертаJІа іитерДИІСТ u,Ci, ~~Є 'f~·~ !!а 
l,n;C~ofidи-~ U~~---_-ft"SЄ.~t711A.·~ • Dpo'1'e ед~ах 

!!:а агадаиу .е..Хс,~іо мав nравє .пишекь сам: теr, ! к•r• було 
иеопразедживим сn•с•б•м 

ПJ8ТИ ЯХ8і UJИХЛадаЕОЯ 

ц~р;і;іо_. ·, ие м:а.па ,1 

.. буJІа забереиа да.пьmеrе 

відияте nесіда~п~; кеж~а ииьша еоебаJ 

іктерд:ихт u..ii ~l)-e.fij , права ха 
Наслід~•м і~те~диктиtі прФ~~дури 

юрl'ІДІІЧ:!ИМ пеоідачеь{, а так•ж nрису;цже:rІВЯ ~ суnр&тив:в:~і от ерени 

:в.ихаrе~едzеин я за зсі ТІежеоеиі mtc•д:rr ·і ~т,ати. :tиеердик'l' 

zdi, ~").d;,~ :м:пна буJІе вжи:еати иа П])tтяаі :е:е більше д:rteГQ 
Р,"фХУ :ІS!д теrо ч:аоу-:, ке.пи ~:rтик.Іа nотреба и иь му; піс.пя цьеrо 

терміиу JИZІІВ. бул; .лиmе!tь а.аклаjr. аи:и nезев npo ~eonpaзeдJili Be зба

sачеииs: • 

)_J j'lfitJ"),·d~ ui"VLdi ·~ ЯІО'!J буВ tІ:fD ИЗ:!аЧе!!ІІЙ .ЦJІЯ IXGP fHiИ 
пооідаиия :pyxemпar }еча:ми .1 Іер},rула nретера ще до цьеге і!{тердик

ту ма.nа есь який :вигляд в х.пяапчиоtJ::f праві : t6tr.f .. ц!.-<: А~·с ~-
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fUA 1~ ~f.UA.,/ ~oti.. f~< А.щ:t.чц ~· n.t..f. vi 

1tU ~ пц. ~·о td at~~ fш·с, 'lv,o пи:.~-1.~ іп. 

~u...~ lu.ed/ 1/'t.'J"И; /t'e..U: , Vdo . 

• Ріжnицв таким чик~м між тим 
іІІтердикт м і і!!терди:кт.м: 1Ji,· fJ8""".7q.i,·~ були :а т }!':{, щ згід!!е 
перш rt n-pREФ бути , визнаким n сідачем мав ТQ.Й. з nозивачів, хте п .. ,_ 

сідав 'іч не тільки ~е відіб~авши іі неоnwаведливпм оnеоебем від 

оупрети~и:еі от ероrп(. але ще й бі.n:ьшу чаот И!tУ ео таии:ьtr ~· ре :ку 1' . 

Одиак в Юсти~іяиівс:ькій к~діФікаціі еотання :sимега знх~ла і 

tбид:sа іитердикти ЩQ д вим~r Бід uезт.вачів зрівнялись: nФ~ 

оідаче:м: :s11 З1!авався · тей', ·хт факт:trчжФ п о і дав річ :в м:омежт за:кла.

даиия пезива~ хели віи не відіб,ав іі песпра:sедливим опес б~м 

від супретивн і о'·т ср спи •1 

Іитердиктів tt.~~~~щ p.osieJsionis" ··txUд·• також два: . 
. І/ J~t~t:І,·du.:m, 7~ .,г,· -~ абоо; U~e, '/Г{~ цетоJt ~.t .як ге бул~ 

,. 
cJ. вер'!еl'ІRЯ п сідакня не рух :мости";: . , яке бу л0 відj-б~ане :rrаоил::& ~ 

ст ·в u / вигна~rия:м:· .. . c;.иeditJ . /;". еднак во - ~tи це каоильст~о 
6'3-J · lSЖl'!Te ·np ти сам rt п . сід?чз;, чи пр ти й~г . заатуп~tика 

·І·, 

В пра~і хяяоичн~му щ~ . відріжкялесь, чи касильст:ве будо збр й~е. 

f1/iS (//t,-m.-a;tд, /, чщ ffк~оь ·ииьше J1ЛS f~·f.,·')i~ / . ~ Ріжниця; між 
~FilШ ДL·9:Ма р дам:и нао~.п~от:ва ~у~а :в т М'!/-; щ І/ інте~~хт ') ~ 1Г_.'. 

·O)c.~fa...м:ir бутІ;. ·витий . і пі·зкійше-, 1-.i!t рік після фа~~.,а : .иао:иJІ-'ь
Q'!: а, і . 2/ np ти и:ь г' нз можна Сjуло заявити e.,~(di'o 117.·-

tioso..д. jU'S$(JS(oНtiJ, 1} TOtf · чг.с _, КОЛИ і ІТ8РДИRТ . lt. Vi 1l.uJf(.j,·~, 
o6ux ЦИ".А: npuвi.nei:в ~ув rrФзбавле"НііЙ·. · · В праві Юотихія1tів -

оьхему ріжииця . між &бема іптердикта1т зкикла, еб,два зед~адись 

в едІtону ideМ,·otu.'m ~~ t.Г,· .. Цей іитеnдикт .міг бути вжи
ТІ:ХЙ ллшен:а n рааі. т g f." к r е . насильства )vis d't<I-X. ; -1 •· • 

ПQЗОВ по цеиу іктердБкто~і можна бул~ закластn ие тіЛ»Rn ~~or~ 
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тоrо-;· хто ваив иаси.uьотва·,,. аJІе І n·роти loro опа;цв:оекців·" rocuo

дaJst; ко.u ка.о .uьо'!'ва вжив иr~ ві.льиик, або бат:ька родmrи, во.пи 

це &Jofи.,arpeмo-rчtaдw· lu.luJ~ "1 п;и чоиу опадкоеvц1; rосподарьJ 
або батьхо JОдхии~ а тахож і сам иаои.льиих піс.uя роху а час7 

вахття · иаои~ьства відnовідаа~ .uиmеи:ь в ~oaмtJi своего абаrачев -

в:q·- т:ре!'я особа-, до яхоі переІшло иао•.пьио відібJаве по -

сідання" ве підJІ.s:rа.п~ ін..і.еі:Jі d~ 1е..' а/і 1 e.JU.~,·o ІritiDJ"ц 
/U5~es-st.'oni.J П])OTJJ i.и.:fue,'J,'dШ41/ І, ·\Г' вж r.L'З. tS:vти ве могла f 

2/ jnJei)idІA.~ 7е., ~е()..!й.о · ·, що йоrо вzива15 по6ідач 
проти оооби-;· як~іі>~і~ даь свою ріЧ / перше нерухомість, піз-

віІше .й инші річі . /в тимчасове до вимоги хор ) стувавня, 

в разі холи ця особа не ввШ1аючи на вимоrу; ие . nовертав ре

чі~ або жс.ли з.обила вт}атr ТЕМ~ що через JІихий замір; або 

ве.пихе педdал:ьотво іі nomxoдиJta.1 ПозИван*І :м:іr оборонятись 

через JZ.X.~e,;j,;ti• lottЧ.1t<i ·, себ то доводячи св ое nраво 
вJІаонооти иа J1Ч~ що б7~о иедозво~ено відиосио }еmти посеоо ~ 

· tій~х 1nтeJдиxt1s. ЦеІ Факт с~7.а~ь nідотавою тorg; що біль 
Ші·о!fь оfчаон~х в~евіх вихл:юЧае C.ИiaJidкn,• ?t. ~~з чио.па 
пото пооеооJ11ип.1 

.. 

. ' 

POauJl . ІІІ·ІІ • 
. 

П Р А В О в· JI 'А С В ·D. 'С Т И •. 
----------~-~~---~~~--~-----.. 

-
.§ 73·~· !o'fotiя nояви поия:~тя n о в.паоиіст:ь в Р•мі ~ 

------------------~~-~-~--~~--------~~---~--~~~~~~-

В иаІо!!:·а.ріІmих дже:реJІа~ JJI:м:oьxoro U])ава-" які дійшли до 

.аа о, ми · бач::ихо nрива·'rВ:1 _ в.паоиіот ь~ як ЦіJІхом: офор:мованпй .і 



а ківчеи•І іво ітrт: Тах~ ХІІ ~абІацЬ хаю~ь иа rваа!t ижасвіст~ 

ях ва JJXOXi~ та 1 ва ~~IJXOK1 JеЧ1~ Але е баrауо підо~ав га

дати~ щоj в ~ихі п,иватпа з~аоиіоть вотаиовилас~ д~ехо ве від nо

чатхів t•иоьхоі 1отоJ1іІ що це ао7ановления аsв•лоо~ охrтхом дов

rоrо підrотовчоrо neJioдr; і що ne ше поия~ я вжаоиоотх бrло вzи

ввве лишевь до tічеІ JJХОких; ПідотаваJJХ для ~акоі rадхи с~ужать: 

Пе)ше•, ПО'Jі:ВВаВ:ПЯ 8 ПJаВа:О •апх На}СJДЇв·, ПаП}ЖRJt&Д rе:рмаиЦіВ 

і С.иавяи; в я:кп ВJІасв:і с'!·ь па иеtJХо:м:і JSЧi /rруйт/ аявиJІао:ь дре 

пізно~ а в деяких І МоскаdівІ ще І досі земля аваход•ться в JO&no

J•дzeивi ве ок)еиж.х осіб~ а !~ зваиоrо ~XiJa" ІrJомад•/; д17rе те, 

що ваІотаtіІшаІ 8 JЖМоьххх опоообІв набуття ПJава вжаоноо~• ~-
"' 

C:iraiio 1 д•в·: § 79 І uxaraв u.рвео ен:в:я Jечі до о7д7 і ТJ!tкав:вя і і 
JУКФЮІ що уоzживо ~•шеи~ відвоово JічеІ tJXo~; ~Jewe re~ що 

назві• каІиа~ sxi вживаються в ХІІ табnцях ~~·U;a., l•er, ще иа
.Іеsить до rоспод•/ 1 f'.e,~ / хrдоба / - оавач&І)f.:Ь еІ1хо~ьо.-
r1чво tеч1 JJXOKi8' А.Іе І що до JJ%0101% Jiчer;· вааоиіо!ь ва ип 

~овr1 чао• бrаа жхшеи~ по~rттяк жюдив• і ие кааа пtаввоrо хаtахте

,,.. ав.аах1 а даиою tiчЧ!tf' це дохааrетьо.s: т•х; що Qa:ao Ві. trxoxi ,е 
tli В Д&ВJІ! Ч&О8 O~OJOJІЯJJ:.OO:Ь И8 :р1човаu ПО80ВОК j-ui, JГc'.iJieait'o r;· 

д.в. § 89 /~ а !аж аваиими де~tzти•мж nоаовакк І rоловвхм чаиок 

adt'o /IJidi,д•в.J§ If.A/ ~; ве ПІ'&ВО поа•вача ва t>i'l'; а дежіх'! а CSo-
r.J в•иrватц• вааиаааво.s: пS.до!авою ti.xoro поаова; 

І ~' 

•о до річеІ верJХОКЖZ І аехежьІ~ вов• довг-І ~ао ~вахаж•о:ь 

вжаоиіоІю ці~оrо иародr J•xoьzoro~ охрех! а род.и• і особ• маж• 
/, :J - І . 

iz ж•мев~ 7 !•мчасовохr хор•отrвавві~ від одвоrо под1ЖJ аехе~:ь до. 

д~Jroro.· Праваtва вжаоиіоtь аяв•лао~ опочатх7 а•иеи~ джя садиб 

а oropoдad~ их! І отр•ка.І• ~ереа те иаа:аr ~Jiu.wa, ' 
д~я п~ж~жх - •• rрrвтів зиачио піавіІие• Але иавіt:ь 1 tоді, хо~• 
зех.Ія переІш.Іа вже а pJx народJ до охреких род•и, право ва неі не 
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б7жо ще поаи•м nравом власвост•~ бо rчасто• rр7Вт7 иааеаав цілій 

ро~8И1~ •х іі катер1а~ьиа nідстава} 'OUJ Jaf~t'~·~~ sх•І був~ 
адаиалоо.к б~ иеобхеzе~хх воло.царе1.: чхеи1:в род•и• 1 іх ррокоrо 

м:аЬаr; :ве хав одиах що до зei.tJI! одвоrо а иаІrо.аови1Ьих еJ[еке:в -

wів n:рава В.Іао:вост:и - nрава роапор~даенна rчас~ЖО)( aex.al - ве J..rir 

loro иі прода!ж~ иі подарJВат•; вaarani и•веоти loro ап1д влад• 

родини.· В.Паоиіс !Ь ха а et!JIJ) t.raлa~ :м:ов.u.а:в ·_,хара:кт ер род•ив•І. Зrо

док цеІ родааи•І харахтер в~аопос!• ахів•воя иа іидів!дrажіот~

иий, я:rсиІ ШІ. бачи:L!о n ХІІ .. ох -вао.п:rцu: !!;.&.»: fde.4JfQ.#I,tU•4'a6 
~оае роопорядит•оь ~о 

овоеі во.хі; 

иаІвоu7 яz pJXoUSм w.ax і иерrхомхк~аrідио 

-------~---~-----~~---
. 
З !oqzи поrхад7 !9~op•q:вoro роав•тж7 рхксьхоrо nрава вжаово-

с·tk~п аааzод:кко в д.е:ре.аu два в•ди :е.пасв:оот• - JCJ3ipitoьa:r і 

бои~тар~J .- В чаQ• паq:ааив$ впв'r$о ,t'щ сі.ІFі {.fL npa~o 

!~•оиоо88; ~ж 1 всі авиі прsиа 1отиrва~о ~иms джя р•кськ.ж rоро
ааи.' Воио мало nspвe и&ІИJ ~f'u;м.,-; по!іх loro nеча~• ааа•-
ваІJи J:tprrиІІ н1дх1~•ох / je,~f_l"-'U.-6 /'"; або хіоцеІкеин•жох 
/ fVwt110Y11..1-~ / а доба!zою сжр.:е ,,ll.i.. lWtt.. {iuit.i('u·wt./, 
JадиИl> пи.и..'}ІИ., fu..u.~ є..х iWt..fl G.ши:t-,·и ж- e.s5 е. / І' І / ~/ 

· а ще nізиіЬе воно отрииuо :В:а.а:в7 ~n-t .. iш~ «.Х · iu..Jt.e ~ш·~·&.ищ, 
або Р7д~'t..:С~ •1 Н.иі цеІ ид ~~ао:вооа• nр:вrІпято ааа "" 

:ват• квірітсьхою вжаскоо'ю~ 

Х:вір1~оь»а вЛаои1о!Ь вааиав•.аась рихоь•~ праБои при ооь 

aux fМOJSa:x: uedae'l'!l правоад&ttиосv• и.zаоипа~ . певип пtз•хuе

Іаж оСSеж'Іа / ре11і t; 1 певип способах 1'1 JІ&9J'Tfi•. - JJ(o до npal\o-. . ' . 
aдatиoctr, !'О 8В11)11'о~>х•І :а.ааспn uовпе:в: бlВ :мао t.Щ t.o~~', 



O{H'S то вaJtezaт• або до р•мо:ь1еих rорохаи,або до ~а:f,·Ш, /д.ив . §З5l· 
~·~ ва квірітоьхr власвість nраБа не ма~•. Обехтом хві 
~іrсьхоі злаоности коrжо бrти іиmеиь теї . що в ХІІ~ох ~~б~ицях вааи-

в.аетьо.а r~.t,·~ і ~-&и • Що розуміхооя під Ц.WМ:Jr вазвамJ(, 
, ці.пхок ПGBRO сха.зати не иожна) дJІ::е моz.п~r:во, що до /~'tt'"'-' гід .. 

~ос.wлись ті оббхти, яхі більше бу.пи авязані а родивою і допJскалr. 

меншr волю розпорядження иимн в1ж ивші ~~~ /; е ~аrац~во 
nідстав rадат:а~ що до ~tr~ наJtеаа~и речі-, яхі в nізпійш.пх 
д:~tе.релах відо1.!і nід назвою ~ ~·fl ; до f·~"-. иs ~ 

~рі /див . § 40/ В залежиости від цьоrо ·nоділу обеRтів бrхи 
і способи наб7тти хвірітс:ьжоі :в.паов:ос'1'и: в той чао·, ко~м д.пя на

бJ''l'ТЯ z~s ~fi. бJ.JtK необхідні Jро~исті ах"l':и Нt.4И~!iftd,·o ,·ін, i/1/t.L.. 

(е!~ ДJІЯ па~rття ~ 11е<. ~p.l бrло досжт:ь авичайвої пе
редачі речі - t~·f,·o /диз. § 8! / .~ 

З поширенням рпмоьхоі в.пади поза иежі Італіі квірітсьхе nра

во в.паовоотJJ: зроб•JІооь завадто BJaьa:•!l аа-для задово.п~нна ін'І'ере· 

с!в иасе~еиня а тр~ох пр,чив: І/ число субахтів права збільш~~ 

леса зе.uичеаиою zi.І:ft:ttio ю тах a!S&HJIX пер~rрівівгі 2/ xpiJd:. о0еж-

'1'1:в иерJХохп, ях1 пpи.zri'VJвa.п:rroь до иs ~·fi / зе.мJІЯ в :ме-= 
zaz ІтаJІіі/, _ зз:в:и.пиоь нерр:омоо~Jи поза м:ежамх Іта.піі /аенлі npC'I ... 

вівціилDн1/• их1 р~Jвалась в.паовіотю ціхоrо римсьхоrо uарода,але 

фахтхчно аваходижись в посіданні oxpeN.•X осіб 1 ха.пи потрабJ в 

nоа.ІSвіІ оборов1; З/ споооб• вабrття щ ~fi (~'!ttit'o f'і.н, 
• • 
LUU e.(.SSto а іх форма.Uз:м:ох nри абі.Іьmенні торrі:в.пі 1 уоtс..тrадхев .. 

в1 ековоиічв:их відиоои~ поча.пи rа.пьJq:ва-rи ехоиоtlічне !Іття:, 'Т' а . . . 

особ.п•во через теІ що до ~~s ~~ прилі~JваJІось те,що бу-

.по иаІбі.пьше чаотих предметом торrов.пі /вежі.пьвихи 1 хrдоба/. 

· Намдоаокоrt; яж ии ба~и.пи в розділі ІІ-КТ1 а2вилаоь оборо 



иа Фахтич:воrо п;с,;;.дапв:я$ яка дава.nась пооідач .ві иа.аі '!'Ь r Р"'В·, 

:sJІасииха. Од:в:аЕ ца -обор: ;:; ::о "5JJI.a иедостатиі.-; бо~, я JЖ.е раві ш 

бr~о D7азаио, в~аснnх, яклІ. програв справ1 про пооідання, не б7з 

поsбавftеаий права на захладевия nозова про nраво в~асноот~; фаk

тичвиІ посідач rр7итr nоза мехами Ітаж!і~ в яхоrо посідання бJ

ло відібране ввсnраведливим способом 1 потік передане третій ccor 

бі; не иіr проrRи неі виж.uр:истатІt І.іd~dиж., ~ tf'' б~ 
та.хи1J: дававо.а лишен:ь проти оамоrо иа:сиJІьиижа·, а ие t:рот11 

треrхх ooiq; в разі купівлі PJXOXOi речі~ яка зара е зиnадхо~ 

во nepelm.na назад . :в посідання прода:sця І нaпp"tt't коняка~ ЯК7 .а 

· 1tymiB' .на дрrr:ий дев::ь втех.па до ста.роrо rосподп.ря./, ПО.6ИЙ по.с1-

даtІ ве міr иихористати · ide~t,.,d,id~ td. ~t' 1 бо пе вів: 
а старий rооподарь посіда:в дю річ біJІЬШJ частинr оота.юr ьсrо року- .. 

Все це послужило nідставами для тоrо~ що наряді s хвіріт-
• 

о~хою вжасністю зявились 7 Римі иові види в.пасноот~ яжі більш 

aaдo:вoJIЬRf(JIJI nотреб~ .uюдиоо'!rи з обор.опі іі nрав . Це бJJtli: 

!І в~асвість пореrріи1з~ 21 в~~снісmь· па провіпція~пиі гр7вти 

і З І власність nретороь~а або бонітариа ~ Власність uереrрійів 

буJІа ВСТа.RОВ.Ле:в:а. 1ІереrріRО1\!СИ:М: npetOpOK О О:рО VІПіОJІ.Я llfHii.~oOЬX :.U 

віІв Задла оборови ціеі вд~сиоати бухи встановлені поаn ~ uo~ 

ді ба і ;цо тп~(, ·sxi icтRJBaJIИ· задля: оборони жвіріто:ьхоі JSJtacнoc 'rИ 

Jtei.. 7Г(it.olifИd.,·o, си.і-І.о ;u,JJDиa- див~~ч 11~nче § 02 /r; хрім тоrо 
переrр1иам і про~и neperpiaiв бrли дані таж звав! Фихтивві 

позви jtМ.!t'Dnt$ f'diei«l. / ДJІ~ оборови проти аходііосrва і тtо-
шходzеив:я хайиаІ при чомr Ф.іхція була в тому~ що пе~аrріи 1 цих 

І 

позвах в•аяававоя иіби то р~:м:сьхим ~орожаи~иок. · 

ІІІ На провіціs:Jtьиі aeUJii'l s:11: ~ це бачимо а ./ц tl.j'UU(i4:. .. 
----~~~ жо~а І не була встановлена приват.ва зжаспіоть ~ nовврму 
64'3 
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рОЗJ'иіии1 ц:ьоrо с.пова~ одвах пооідан:в:s.r цп зе:м:ел:ь оавача•оо:ь вае •· · 

ие терхів:о:м fOЦiof.utt. '; а.пе потріІиим терміаок kd,t,tt,~/DІ,!cite.~i~' 
1 ахіатом 1 опоообамп иабJТТЯ~ це поо1;цапн.s: д7хе иаб.пи~аJtооя:. до 

права вяаопоотЁ; д~а оборови toro іо,и,иа~• осоОж•иі uоава;Фор
tq.пі sxu до нас ие діЬJпf, а.пе про яхі :м:аеио ві;цохоот~~~ що ~ови ~ 

ваrадJваu zвірітс:ькі поза ПРФ· в·.ааоиіоть.· 

Нарешті' претороьхиІ еджх nриІшов аа допомоrr 1 римо:ьк•м 

rороааиах, для sхиж фориа.піаи авірі о~оі вr.асвооти ra.aьXJ- ._ 

ва:а розв•тоtt ехоиоиіч:иоrо аитtІ~~ В ooтaRal>otq столітті ри:иоьх~і 

реоп7б.п1хи /дохладво ріх ~идавия не в!доихІ / upe~op Пrб.п1ц1 

~дав едихв: / etiidt/Мit" ,tt/, t.іuамм. -ж, ;-,· .... м б7.1а дака таzа оа-
ма обороиа~ ях zвіріт. о:ь:в:сnq в.иасnхові~ тоиt; хто от:ри:м:ае І>Ї'Іl 

/одна.хово'Ш т"~р~ ,·'* ~/ в:е ФорхаJп>иn опоообок-, череа sв:и ... 

чаІвJ nередачr ;iuulit,·o /;· а.пе ва опра:sед.nивій п1дотаиі / q_.J( 

іщ~а, с:а.иі«., / ,.; иаприкJІад :Q'Пі3.Іею JS1д ді своrо :а.ааовиu ~" . . . 
~/U ,хоча.-б ве ОІСівчився 'f.е~кіа ааоидzев:нН'.J яzе:ий обертаи 

пооідапня иа право в.nаонооти. ДdtD 7и..І ~~и·~ бів nоаов~ ааако
sаиий ка Фіхці!~ ніби-то даJSвіоть д~я пабJТТЯ права в.nаопоо~и 

в:ке аакіпчилась'; ц~й позо·в давався орлінво:му пооідачеJSі nроти 

:всіх'; xtt'o би хотів порrшити loro nоо1данпя,иавіІJь проти к:віріт.;. 

сьхоrо ~.nаовиха ре~і.: Пре~ор ие називав однах иовово~аиоіnепоrо 

пр~~а х:вірітсьхою вя овіоФJ'f, а дав Іо:м:у в:аа:вт ~Dn<JШ 'И(, fC11"Ssto, 

&аJІиmивь аа от арих JSJtacииxo~ ііИИ n~pe)ta:в о вою річ ii~t·"*" 
po'\~S\O"'()•J. .- иеформа.n:ьпии способом-, так ~:sапе !1.4duт-,·"" flШuflu.'JIН; 
~ro~~~ ее~ то ие nіджяrаюче правпіІ оборопі хвір1t~.к~ пра~о. . . 

іхасиос'!!а-: Нині ~tJJІЮШnv Joss"иi.c np1r.bsтo павивати пре~о:Р-
----~--

с:ьаоюr, або боиі!арв:ою власвіоІD.~ ------ ------~---. В далЬшому %оді іо!орі1 під впл~воУ бои1~арао1 в~аоиоот• . 1 

в.uaot~·Otl ІС3ір1то:ька ~ поот7піино поча.uа nоа6ав.пs:~иоь o:soloro 



фо ~а іака • обидза види ажасноот• ~ое бі~ьш 1 більш иабл ·уваа о~ 

одив до одиоrо-, поЕи ! :rод1Фіхац11 Dсти:в:1.ава вови в:е бr.п:и влит1 

в одиио е npaEo в.пасиооти. В~аовіо~~ переrріиоьха 1 ~ласв1сть 

ва проаіиціальиі з~мпі~ ях oxpeui види; щеали ще раиіІш - перша 

через поииреиня праз рихсьхого rороааиотва ~ аоіх мешкапців ix

ne~ii~ дprra - череЗ арівиаеия Діохже!іииом аеме.п~ проаінці•яь

ИІіХ В ! 'l'UіІо:ь:киu ,' 

§ 76. Обмеzеиви права в.пасвости~ 

-----------------~---~--------~-

Як тв.е uJJIO аха.заио ~Ище / дии. ~ § 53/ право s.паснооти oooCS• 

моzе бrтж обхеzеие в П&!ROUf ~ідаоmенні пра8ом иишоі особи на т7 

cat.:y річ: Jt'щ. ~.·~ 'U. ~ Є..11"СА- / •' AJie І иеза.пежв:о :від тах х nрав 
на q7x7 piq npa~o вяасвоотх в ~истоМJ с~ойоХJ аиr~яді істиrвало 

в Рии1 хиmеи:ь що до . рухомих річей / ие зсіхj а.пе більшост /. 

Ще до ие9rхомосте~ Еоио ще з наІдаанійшиж часів було обмежене 
~ -

ворками обехтивп~rо npaEa а іитер сах rромадсьхих а тахоz сrо!дів 

/ тах аиаие ~сусідоьхе пра!о~/~ 

Го.поив:іЬі nипадкІJ: тахиі обмеаеп:ь в інтереоп rром:адоьхих 

отакі: І/ Д~s аабезпечевка nотреб ре.піrіІиих а/ а.пасиихові rрун

ту бу.по аабороиепо ви~оnr~ати без д~аво.п1 влади труn~ sкиІ б7а 

кол~сь nохований па цьому rрrнті ; б/ він бrв аобовязавиІ в 

разі ... ; хоп до rроба ие:иае nриізда ииажmе~", ях ч:ерез· loro rpJи:r~ 
І 

дати дoporr ~а ~изиачеие 07дои Еииаrороджепия; в/ no зако-.. 
иам ХІІ таб.пиц& бrло заборонено хо:еа!и мерців 7 х{оті Рmкі, 

ЯКJ ааборову в чаои імnератороьхі було поширено иа ~сі взагалі 

кіота~ 2/ Для забеаnечевия потреби хористувания пrблічкимм 

mJiпaшt і ау.лицяJаr, було :встановлено закова:ьm ХІІ і'абJІnць, що 



!Жасиик прпжеrлоrо до ПJ0Личио1 доро~ rprнтr~ е аобоаязаииІ pe

nepJ~a-rи дороrу-, а :а разі ие~ижоиакпя цьоrо .. да:!ати приіад по 

оиоій землі; по tei. З.~ ~·dfde4 цей 
обоиязоЕ бrв nоширений і иа кіохі вулиці. В разі холи публичва 

дороrа б7де знищена роа.u::во:м ріхи або зе:м.петрrс 01(, вJІаснпх сf

сідиьоrо rруитJ nо.аинен датn че.сти:в:у floro ва відио:в.пенвя доро

rи .. З/ ЗaдJt.s: охорови rро:ма.дсьхоrо здоровJІя 1 безпечности 

67ло захоиап ХІІ таб.nиць наказане аа.пишати :мехи будивхами ne

pep!SJ / ~,·с_щ / а 2 1/2 фута ·~ роа:м:іри вхоі імператор~
м:tт бу.п:и абі.nьшені дР І2 а ииоді І5 фут!-в1;· ІSпсохість бrдипхів 

бу.п~ Охт~в1яном AJSr7cT014 обмеаев:а - 70; TJ~HO!It,- 60~1 ЗеиоиG:ьt

rоо ФJТ1 •. ф 4/ В разі-, необхідности абудо:аан:в:я rромадськоrо 

б1дипху дозволялось аруіновання nри~атног.о 6удинху без зrоди 

власnика разом з виз.лащенням йnro ·rР3"ИТУ / за винаrородженпя/ 

Особ.ливо 6ara.'ro обJІ!е еп:ь пра.ва: в.паонооти стазн.nо римсь~е 

nраво zs інтересах сJоідtв; Так'; аrідво заковіD ХІІ ~а.бJІиц:ь:бу

ло заборонено n.nаоиихозі rрупту хопати ямХ$ оадити дереаа або 

буду~.а.т:п щоо:ь 6Jtшсч:е -пе.аиоrо зідстrпr :Gід :меи сrоідиьоrо. rpyн-

TJ( ) . сусіда ма:s nра:во :аимагат:rr" щоби :еласи:пх рубав дерев~:, 

які нах~лилмсь понад loro rpytt~oм і чинять йому тим ш~оду, ~ 

~ аЕо · rил~а, які nоширюються пад оrоідсьхим rрJнтом~ на виоо

ч~тні п~жче І5 ФУ-rів·" прИчому :в разі невиконання :зим:оr:и; СfС· іда 

~·rаз nра..зо зрJбати оам ці І1ИU ~ иаят:и іх собі;~ В разі оу-

один е аmциІ від др:rrого1 :е.паон:их 
нижчого грунта маз nразо 8Имагати від иласниха вищоrо' щоби тоІ 

ле спусха!S па його rpJИ'f дощовоі :води; і м:іr д.n~ Цl)o.ro зак.пада-

tn охр~чпІ позоа /~,·о ""fии. fde.Lcr,·cч ~~ /; · в.uаони .. 

кові rруя~1 дозволено було збирати о~очі~ икі пацали з йоrо 
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дере~ в.а rpJH'l' oJo і;ца ~ ~ Чиожо тахих обкеа~к~ а біжьшжи 

уоххадвевиsк ехономічиоrо Z~!ІЖ ароота~о~ Так преторо~хе пра~ 

:so; пот.аерди.tsши во1 обкеzевня аак:оиі.ts ХІІ таСS.1жць 1 надавши 
іх 1вт ердж:в:•:в:r oCSopoиr f t'de/l.elt"du ж.. d.t. ~о v .. i Іщ ~~~1.;diJ , 

idиott.:d"m. t:/e, ~~· '1~ no яком1 одиак nраво ІSOTJПJ на 
оrо~до~хиІ rрrвт джя збирання овочі~ даваж9о~ ие щоденио~ а 

кожиоrо третього дия/1 

ГР1ИТJ не nерешкодхати 

чі відливні хавали джя 

-lu,ж, dG ctccuiJ · .. 

хріи тоrо а/ аобозя:за.ио :влаоиJП(а 

OfOiД(}:Si, ЧJIO'l'JfTJf і реперJ'В&ТИ iOTHr.'• 

нечисти., дa::sшl't цьоQ' оотаив:ьоJQ' idvu:iil'
i б/ в разі СS7дівJІі ![а rрJвті до:м:і:а·, 

або хопаивя рові::s'~ .акі заrро~f10ТЬ оrоідвьо:м:r rрувто:а1" даво 

:мождивіоть n.пасв:икові оотаІШьоrо ви}.tаrати ч;ерез nретора від 

О1СіДа ЗабезnеqенrtЯ ВіД :МОJ:ЛИВОЇ JПRОДИ jeшdio оtаини• t'иje.e.f,· j~ 
а при в:еаrоді да.'fИ та,;се аабезцеченвя - в:а:аіть иа отрІІJ.Іання ао

сіД'і в:вя ОJоідо:ьхим rрунто:т-4 j-l-.JJ. ~~ tU~0 / . ! 

В часи 1иnератороьsі ваа~иихо~і rрrв:ту було 3аборопепо 

своіми ааСSудоЕанпями п~решходжати дo~~rno•i вітра на сrоід -
. 

с:ьхиІ т1·к /«ЛА!д.../1 · ...... · ~. він б;r:ts аобовяза.в:ий дозволити су-

оідові зрrбати хорівв:я loro д~рев~ ко~и ці хорінна n6роохи 

и&. оуоідо:ьжий rрrвт, терnіти в:е аавадто :ееJШ:ки· - д:rпІ!" 

або пар1 від аtихось праць~ які роблятьоs ва о7оідо:ьхомJ грун

т.-1" 1 т .rи~ 

§ ~6. Субекти і обехти права ~лаонооти~ 
-~~-----~~------~--~-~---~-~--~-----~-~ ... 

Оrбектом пра:а~ власности ~ роа8инелоху ~ рим~ьхом7 праиі 
. ~ 

,зя:в.ІJІ.1ас» ~оzва праиоздатв:а особа.' Вии.а-tозс ($7в · зроб.nеви:І хриоті-

.Іпопап iJQiepaт орами для Jlова.хіи" ма.Иво s:кп no!rrнвe бrл.о 

переходит• иа а.паоиіоть :моиастіrреиі •1 



б !о nраво вх свости ~и - оуб~т.!а ва одиr рі~~ виаиааа-

яо~:ь р ко:ьх:ии цра:вом JЕ•шеиь що до річе аеподіJІ:ьпх Фіаnв·о-,пр. 

ЧОИJ кожииІ ~а опіввJІаоиихі виавававоя в~аови~ох пе!ноі 1де-

-:ьво1 ч:аотиИ• pet~i /Ра/14 ~ iнa!ivt"t,o~ .;... ~ Спів:а.Іаов1от:ь ~ 
прав ох xo•aoro аа ці,.][ pit~l оlо~інШ,.ж., flu.Aiц m.. t'и., и.tc·au ж/ 
бJJI& ЦіJІІСО:М !ИХJІDЧева1 ПРИ ПQДі.І})ВООW• ~е-тtі -~•ка JІaJ.ta K1.JHOZ 

в.Іаоиихів; римо:ьхе право аианавало xozкoro ие спіЕвяаови~ох~ 

а власних ом дав: о і чаоти-аи;· в:и: охрекоі ці.поі речі. : Хохвий 

із орі:аuаовИ~еіа иа . иеподі.п~ВJ рі'І / f1IJ f.~tdilli'.slj в&аи•аІS.оя 
~ті~ ~бо ltJt~t'Ш • Ці.по:ю рі.ччю опівв.Іасии:u н:oru роапо
рJІджатиоt» І иаnр'~ n:poдaтllf іі/ .пишен:ь аа о.піJrь:в:о11 a:roдOJ)~ аде 

продат•~ · подарJsати-, або да'l':и в sac"aвr о :вою :lJ,tea.nьJ!J' чао'rИХ1 

:коzаІ xir о·акоот іІко1 проте право роапорядzеввs хи~иФrо 

а оп1вв.Іасиих1в що до loro чаотиви бу~о обиежеие а тоМJJ що 
, 

віа ае xir арФбити зі оnоею чаоти~ою чоrооь~ що може nошкодити 

івте])еоам р_ешти опізsв.nасвJІ~івї а 'l'ахож об•яz:ити о вою ч:аот ииr 

cepsi'r1TO:ftl / &рім JIPJФPJXTa /;· бо=;· я:в :ии nобачимо .иииче; · 

сериіТJТ иіr б7ти вотапо~левий лишень ва ціл, рі~~ а пе ва части 

ar.1 Ко:квиІ опtвв.ааси~х мав пра..:.ео в разі веобхід:в:ост:и apeпepJ!Sa

'l!И опільи7 річ: без зrод.и ииших~ і sи:м:а.1•ати від ип повериеив.1 

аідпои1дио1 чаотини видат.хіа;nр: чом7 ror; zто :в:е повертав. :аи

датхіи впродо~ж 4-х хіояці:а; поаба!~sвоя права а.nаопооти иа 

. свою ttac'rИИ7 иа кориот:ь т ordjж.тo подбав про реперац!ю. , 

Прабrrхи від речі~ або !ити ори І /7"UdЩ /; а такадt вид~т~и 
ва иеі під.11яrали поділ7 мехи оп1.:.евJІаоиихами ~ ~~ ;~~ 
/ відпои1дио 11астииl хож:в.оrо/.' Кожний іа власииаів мав 

право воаrати Фахтичвоrо роаді.ИJ речі ~~ .допомоrою поао:аа пі-д 

иазаою tиf,·~ etJ1flf~ diV't'ЩtLo •· 
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Обех'l'ок пра:аа u:аса.оотж, sx 1 оСSеатох поо даки•-~ rиоrж СS7т• 

JІпеи:ь щ Wt.(U ~4& in- СІJ~·о • rіра.во ».І о в оо • ва rрrит• 
поииряжоо:ь ~а оа ка nоаітр , ахе е поиад rр,rнток і 1 ва иетр• 

під ипм-; а TO?!'f І иа :мінер аиаходи!:ьо• в тп ие!рп. 

---------~------·~-----~--------

за ... дJJ:з: иаб7'1'Т nрава ажасвооти Іш4Jи4іІr:о ~~ІІfі.н4і І 
в римоьхоИJ праві 1oTRJ:sa~o баrацьхо cпoo~CS1t; ~•о.аеив1ет~ 

яхпх пояоиЮетьои бі~ьm а :sae іотdричпии· ходох роаи•7ХJ ц~оrо 

права, ВИИИІ<~ВНЯ:М: :І!арЯдJ' І lщ t.f,.t'i/t. і!Ї4. f:!:~'!.;ft"uщ і DООТJПіИа•м 

аедпаипя::м іх меЖи ообою.' 

Тому rо,оввиІ nоділ опособіІ ваСSrтт• праLа :ажаоиооти :а 

римоьхоиу npa:s!; - це е под1.п ва споооdи ці:еі.пьиоrо права/ oa:t-
• > 

9Ш.u tt'onJ.S fi.•li·lu І і опоооІjж іаrаJІово-ва1'одв::ьоrо пра:sа І eutrш.• · 
s<:fiDJ"UA. ncitiAUd~.&l •· До перпх за.піqетьоs: ~:pde,'o, t'lf:' 
lшu. шsіо, U!Jt,U.~O, etd,'и.-llif!.ditJ і де-sхі опособи над-ання 
пра:аа :S.Паовоо'ЖИ І бОКJ дериаввоі :в.пад•'"' д9 ДpJrU: -{ "t.aeL/ rt'c/ 

oc.щpd-,'D 
1

. иабrття в:итиорів ~е,;~·~~~,.~ ~ ріав:і спооо
бж аедиаввя :sжаовости. 

Всі аrадаиі опоооб• кохrт:ь б~• под леві - аr!дио томr,чи 

BOBJf 7'1'15Орюют:ь nраво :аJІаов:ооти ва речt·" що не бу.u в а чіІ а.па

спости' ч• nереДаІО~Ь Це Пр&150 ~іД ОДИОГО 15ЛаОВИХ& ДpfrOKJ ~-

J 

иа onoooCSJf перІSіотві, або орИrіпа.и:ьві /«-"fш·~f,·t:Jщ · t:J'ri.;iи.a tt4( І 

~ способи похідні , або дериаати:ss:і І~ШІі~іоtи.$ r1ии'ІІ~t:vч / 
До перших належить o~a:G(Jo ~до дрrrп репа .способ11S. 

Опоооб• похідні !S o!SOD чeprf кожна подіжити иа тахі, при 

ихих право вжасиооти переходить до иовоrо :а&аеикка ва аrодою 



пonepe.t.oro ;<иftlli,si:(,·QМI U'IWмtito",«la/, 1 такі, де це І перехід 
J.rae хІоце беа 81'0;411·~ або иавіт-:r:~ проти :во.аі попереди:ьоrо :sлacвr.rl"' 

ха fou/.1-Ш,""~'o ~ по~ eoн.-crede~ /. До оо'rанвіх належить 
du.tJI.ictdt:.eJ aaoJLAaeиu f~o ,· tof!L§i .fe~or.As f>"UJ:Jt. .. 

1~~~'0;'і оuоооби дерzави1~ до ~ерmих ·решта nox!~ux спосо
бісв .і 

Крім аrадаиих поді.аіи діля~» ще иводі способи набуття nрава 

в.пасвоот:и І/ ка тах і-, яхі м:оz7т ь мат• :иісце .пи:шеи:ь через поnе

редве в:абrття Фахf.ичвоrо посідання" .s:x ое,~~С.о 1 it.aІІti-!t'o 
і заоидйtнп~~ 1 тах1І дяя ~ких паб7ття посідавня в:е е обоаяз

sоае.-, і 2/ па способи уиіІSероuьи1·; s:xnrи · :в:абJІSаетьоя и.nаспіот:ь 

ва ці.ае иаІво'; або loro ч:з.отmrJ~ і способи с·ів:rуJІя:рні=; якпми 

набужаетьоя :власність ва поодииохі речі . При оотанньом1 nоді~і 

всі перелічені вами способи е по істоті споооби сінrrлярні; до 

JRіиероаJІьвпх же ва.nеzать т ахі cnoc о би, ПР-'· яких хо:аий :8дас:пик 

nepebae від поnере:ци:ьоrо пе т і.nьхи ре 'іІі; aJie sобовяз апня·,я.к 

иаприхлад nри переході спад~нп ~ Я в c~~ero 6ох1 rадаю~ що 

остапній поділ; який е ажастжииі ве тільхм д~я иласпосуи·, аже і 

для всіх азаrалі каетховuх прав~ належить до з~rал~ио1 частини 

при:еатвоrо пра~а І .П.іШ.•' § 4З / 1 з в:ауці про пра:ао вяасв:ост:Рі 

loQ' иеu:ае кісц.и·~4 

§ 78. Ціиі .п:ьпі сnособи набуття пра:аа. :s.п~снооти re 

------------------------~------------------~-~· 

Оди•м 1 иаІот.аріІших споооСS1в вабJття праиа ижасвооти~ нк 

це 1 цілком ароаrкі.по в риио:ьк11 дерzаІS!~ що окжажао~ за доnо

хоrою ІS!Іи r•вжх.по а себе вадавив де раа:ао.о відібраиоrо від 

~ороrів -м:аІпа сиоі:м rороzав:~м. ' Це 111ало :місце що до нерnомих 

і рухомих ~1чеІ~ ~кі б7хи від~Орані на віІпі від :аороrів . Ях 1m 
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CSaчJIJIJt вище. tа:r!оІоваиа seJ.шr :вороrіи робиJtао:ь влаовіотю ці.по-

. ro иарода РИІіоьхоrо і біJІ:ьша чаотив:а 1і /7и jнdІ-и! еаЬа- • 

.nао:ь rороі:а:в:~tп, ttлe :з поо1даиня а не в: а пр.а:еі влаовооrи/'У~ 

~Шfdoui І . Одвп дмехо ве воs аа.~о:ааиа земля пеІ'е· 

х~дила. в '!І"" /'"І/,·щ; чаотипа ·11. підллrала продаираі за rроші 
хвеоторами окремим ropozaнaJ& па :ал~.св!·оть l«jti'fua4/tJui /.; 
ч~от~ва розділу беапііа.тио ва вле.сиість хеl;и rоро:аанаші· .. ~~r, 
v'ut~~ /;' 1 чв.стииа-роадіJ17 :м:ехи ІІrеш:rсапц.Іии хольопіІ,що 

11!Х ааклада.поо:ь па зазоІова иіІ ae1.uti-, в niaвilmi ч:аои rо.uо~

ИИм ч:иио1о~ а :ветеранів /1ft• rltvc}~~ СІІ/мj~І4/. З рі,чеІ р;rхо
мих~ яхі 1•~~•Jtи а себе в!Іоьхову здобич~ ча~ииу полхово

дец роздіJІЯ~ меии оо.пдаtа~ а а реш8И де~zа~ха ІЛада ~~~о

!О 1 срібло 11дда1а~а в державиr охарбиицю, ипві а povi пr

ota.Da 1 поторzк:r д.ив: иаСSут-rJІ приl'атвиии оообами /~;*141.-t-•·t;' 
114 ~ І., При ТІІОJ!f б'Dаиц! · П'Dод~~овалиоQ ~ ве.ві.аьиицтsо 
поодии•1 . /~І.о IU( е.о~ /:~ а реш•а річеІ nродавалась r7p~. 

tои 'ОК11 z'o дас'ь аа ие\ иаІ•ищr ціну~ а тим~ що цеІ nокJ

п~ц» / ~ Jee,/;o z. / хаи rrpa1o .роа~родаtи речі ~ Р.оад:рf;О 
/ft41tXt. щ;!-іо. /. Тахо ze чиво1l прода:аuоо~ 1 J.Іd~o"• 
пе CSrлo хоаФіповаве дерzа~ою в 8.ІС?чивц1в ва. nідотаиі сjДо

воrо ПРИОJДJ /(O'YIO"UA..,'WI., Jed,' Q І. Всі аrада:ві оnоооби RаДава
JlИ K81JiTO~X~ пnа!О ІЖ&СЕОО~ ~ . 

До опоооd! .в иаб7Т'ІS •.аасиооІJи чере а дер:~f\а~иу влад7 до 
пеаиоі хі ри :аідвос.ать.си тах ох iuJ/itil/)-tAJ!І'o і /,М, i.~t~~.t.t. .. t.t. ш'о . . . 
При cu()цdic.dc't иабr•а.Іос:ь право •.паоиости череа оrдоаиІ 
вирох • оправах про роаділ каІва. Для таких оправ істИJ

вuо 'FJИ п~аова jadt'on.,ц 1;.",;.~-и.ч /: a.dc.'o с.ІJ~н.<. lirt.~~ .
д.п• роаді.па иaaraJii oniJiьвdi · речі кеzи опі:аs.паовихами·, t!d-/ с 
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~ ~·!&Ц.ft{d дла роаІі.иа опадщип xeu спадх~JЩnи, ! 

aidt'o ft'Ш-u.Ж. ~tut.do"Ш.ж..." д.u ІОІ&в_оJІд·еии;. ·;· меш . оrо1Двп rpJR

тtвІ власники ахих ае aиa»tD дохлад~о .. o•d1x · rраии~ь. Ora· 
д.1 хаа пра:ао поді.ииtи річ-, або приоrдити /fl.ti<.'u,ol,.'~ / 

в ці~ости одиоQ' а nоаиаачі:s~ з '-'ІП{~ щоби 1-оІ Іпвз.rоро

:реш'І'У поаивачіа · JІІСИМО]) ииuм cnocoбov~~ tJepeз tiиU~dІo 

по отарода»И:ЬОJ47 nJaвr аадаиалооь пра:ао И:ІіJ)іто:ькdі •.пе.о·ио

сти / ~~иа.хоао иа щ ~f-t' (' '1-Ц. ~[Х --· диа. •иm:е · 

§ ·4І /~ • J)aai~ хоJІи onpa1a p~a>sJiзJ'EaJiacь JS J~'ц'ц~ f.t.tt'/,·. 
~~, 1 ~аио вхаовоо'и 6оиіта~иd1~ холи справа роа•sзrва-

.ааоь • L~и·kАФУ (
1

~о ~,·пе,~ .qв П})а~і DosiJt-

и,•cь:кo~q цж · · :р1авицs: аиих.nа 1 череае adt'ц..Ptl tcvh'-r> ІО'l!аиоа-. 
.пю•а.wсь '~iuJt.L /оеб-то беа nередачи фах-»ичноrо пооі~.ав-вs/ · 

праао ttoJиф. •.а•сао08Іх аа · річ·, або :реа.п-ьв7 ·· 'і~ чаотии7. 

· ~~п .. iu,te, шs-<о 1• .uJio а себе , аиrа.даииІ .оур;овиІ u,-
ao-. &ад.ІJІ .цеv.еда111 о~ах ·. а .naaцa11j.:a дРJІ'О:М7 пра•.~ :s~acиo

O!ft иа J!Ч. д.цs · ц:ьоrо пе~е~е в·a1Jf · і иабJ;еач ІJІJJJІЯJІиоь до пре- · 
• 1 

тф:ра, або.· ииШЬrо -~arioтpa"Ja'"":.t що · в ідаа :розrJІяд . uoaІiJ·~ ~ там 

ва~Jаа~ ;' аu.~ж"~- щ~ річ: в:аJІеz-ить :Іоиу: hша ero. kнипtж/в..еві.nь-
ии~а/е.J( •"LVr.L. . &~ -ц,t,;",._ж" '))U«,ж,.. e:.s.!-e... U,o J . nереда~! 

' . 
. ва~ 7 •1дuоаlд:ь аа це . ~оачав - і :м:аr'і ·отрат npиcJ'дltJ'SaІ річ 

' . . ' . ·. ' 
ваб7:ааче•1.~ За доnамоrою t.~ · .. ~~ () nе-реходиJІо Х:8і-

р1тоь~е цра•о · aJtaoпoa'l~ . u и.а ~ ~t,..Ц ~ -, '!'ах і 

ва 't~ ·, nц ~~ •' - ~о nоа:ви /~ iuh..( ~'о докJІадво 

ие:відоюrІ"; ue бaaif:~O:J$HO це бу~ од:w.в: з паІс1'а-рійmи:х . опосо

~11 Іабf\!S ц~аи& влаGВОС7И# бо закови ХІІ таблиць не Іве

ли, ~ пишеиь потве~дили loro. Спосіб цей за часи Гаn ще 

іотнrааа·, а.ле ажnва!'СН в:tе 'tоді дJ'Хе .РіДВ<(, бо при р.оз•иве-
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иоиr екааохи~иохr житті б7ло д7же иевиrідио аа-дJІя кохио'1 ne ·· 
В ЮотіRіии!иоьхіІ оио!е1m 

\ . 
редачі'~чаІ ходити до маrі~~ра~а. 

І • ' 

про tН... tt.Vt.t ~1-'t о · зовсім :аие ие зrадJеrьо.с. 
І І 1 

Ще paвllm .ах tn- L 'Vi.L e.t.Ц-t f ·, . •ииик опооіб перехода npa-

Ja впаоиоо ти чисто приватиоrо харахте'J без rчаоти держави~ · 
- ~ . , 

в.пади" JІІ<иІ прих.nадааоа лишеиь до. 'Ш1 ~."._,ІН -тах ЗІаиа ~ ._J 

e..i~~l D .Чиs: ~~;,_ маиЦtпаці~; :. ~к . вів. е опиоаииІ • іиотітJ-
ціях Г.аа~ б7• ооь икий: 1 ПJИоrтиос~и ие менш иіх Б-х oniд

x·!Jt", по•ио.пі~tиих ]tи-м·о:ьхих rороаап, а ххих одии в•ажаІSси иаІ

J&ЖИіІших і ' M&J И&SaJ ~~ ; і 80aTdi · особи •Darapa 

І <t~~ /І sхиІ !рииаа кідsвr ваrу~ иаб71ач пра~а а.пао
ИФОІИ l~f'-o· a.cuf/~ І хапав . .Т~JХ?Ю річ; І аап"Рииа,ц ве-

· віжьиихаІ . і : Ідерsючи хаJалхои кідяио~ ' рrди по ~азі, raзaJ: ~ 
tг-'4 hА>~ж., · ~Jl t'UJU.. ~«.l.u',flиAМ- · ~ ~ ~ .. 
t.!ru.e.. '""іи "~ ~sto щ Q8JtЄ. ~~(. t,''"W. , . . 

. - ) . . 
' піо.пж цо~rо ха•алох руди ц&редцвачев1 речі 

І m и~;.:о · С) a.A'V'S І, иі ои -то цівr. е11і lftШ ,'f,tilzi fи.р; . 
Тахик чииок """""ujldziJ б7.uа виrадаии uрода річи І t./пQ,.

jtд"A,~A. ~/liof; а.пе :а.пасие т і.пьхи J.иraДaa:t.~r,· 'бо 1 діІоаости . . 

опоооС:Sо:м мохв:а 6'1.П9 1 u.одар7:аати річ, або .поJеРИ7ТИ борг і 

~С\даТиr; ЩО ·J 'l'i 

а о.ебе д1Іоsиt 

Рrди ма:s з-вачіния .пише оім:волі,_чи~. ·, zоча треба 

часи', ~~ тал~~~~ :аииихл~~; . Іои.а :r.ка.ПJ[.Іа 
продаz р~чи. При ~~~ фак,~аа перед~-

ча річи не вимаrалась: :а рикських юристів аоио аазиачеп~~що 

праJо •жасиооии на 'ечі иерJХомі ~ередаетьса череа ~~~~
4 

:а nlдсr,тиооти самих річеІ. ~~~~~D бrла 1лаrода а б-
--
о т ~ а х т в: о r о харахтеру~ бо вона перехжада.па иа иа6уnа

ча пра:ао :взtаонооти :в:еаале.жио :від мети / /!,IJL IV'S8.._ /, за-для 

яхоі це ~обилось. 3 д yroro боRу одиах Іл~~~ речі б· ла 



діІспою JІИШеи то:ц1', холи hІад&{!ІЬ »ІИ'Іt:І оа:м Jо!а:в 
во власвосrи иа цю річ. В разііво~и AW~~~~~ 

х:sіріто:ьхе пра

с;;~ пе. бJ! 
таким власником~ то дійовий власвих міr відібрат.и оrдовим шли 

хо:м: річ :вів иабJвач:а І це ма.по вазвr ~~t;J /; :в:абуват:і, до 
яхоrо · було прикладеве ~D-ХЬ · ~, :мав право н.а позов · до ~~~Jit 
~ 4414 ва подвійиr · вартlс-.rь ]І еч і jl).i/1/J il/J~Cl$-z,~:t th d~ 
Оотаввя rмова роби.па кавціпацію духе в .ебезпечпою Дл.и . -f'fttЦ'IиjЬt-0:. 

d/J.ItJ :в разі·, холи аа до~омоrою цьоrо способа річ дарr:аалась. · і 
1Jepea '!'е :в nіаиійші часи • f"na.#I«J'~4 ' почали ахл:ючати . 
озпачепия •артости речі~ nви чок7 а ра~і дарrваниа :вар;іо~ь цю · 

означали :в міиіма.пииоМJ розмірі J~t~b .~ ~~/. 
В акт манціпаці\ моzна було включити 1 ріхиі додаткові з.па-

. 
rоди~ наприклад встаиоJ.пеииs иа річ сер•іт7та. Але • oт&po-

JI."f прааі в цьо~ від:аоmеив:і були ароб.nеві де-.яхі об:меzениJJ: тах, 

аі nерехід права •.пао:в:оо~и~ ві дода~хоаі з.паrоди пе моr~и ро

.битиоь під ров~нами · /3'-J.~,~~ /; в:і ~рочио /l!X dt~" 
D J,;и,... /. В чаои іьmератороьхі ці обхф.zеннs аиихли. Мак-

ціпаціs 1стиJ:ва.nа до т oro ч act'; поки 

Jіи UІ -#t-tJAиjr ·· і пи ~uruj~t,· • Зі 
ці Юоtіиіsиок аиихла і мавціпаціа. 

... . каці,- sraдo~ про цей сnосіб первzода 
І 

~аиа•алаоь · ріхвицs ме-

6аао7ааиаяк ·цf~ ріжви

В DоІ1ив1•оьх1й ходиФі• 

а.пасиооти 1ze векае. 

І • ~ . . 

1 
§ во. з А с · и д ж Е н ·н и. . J \ 

' 
І 

За~иджекни~ або вабrтвя давии•~J е сnосіб иабr~т• nрава 

•~аоиоо'и через посtій~е посідании аnродовz виавачевоrо nрав-

ВИШІ иоркаП часr/Ш~~; tu~'t- ~t ~&4~11 )~·/и~.~ ;5~ 
~~~М~ ;/нІеІІІНІ/~ .7~Vf ~,е ')~';и'Z2# 

· .:~аоидzев:иJІ І ~uс.Ц1 4J· Уаrад7етьс.s: ·~~ :а ХІІ таб.аицu-" 
.)~ t - • ,. 
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зrідво s приписами яких АЛЯ набуття К!ірітськ~і ал~оиости на 

річі зимагалось посіданнк~х впродовж одного рШХ7 для рrхомих 

і д~ох рохі:а для нерухошn: рі чей І ММ ~ou 7сч- 'ftvlf,i>t. tf'~{ 
rUІИК1 ~'lU/'11. Ztlte/И ~ tlllll/1& е-4/д І .1 Розуміетьси" в:а.бrттJІІ ])і чи 
через · -z,t4'(1A..c.-e..fe'D б7ло моzли!е .пиmепь д.ля осіб1', які :ма.пи Gи./ 

t, 

~'1 J. що до тих JІишеиь ріqей., на ххі м:охна ·було иаб:ІSати .. 

хвірито~ХJ ВJІасвість'; тахим чином UAtA.eдje~·o . була пеnристJ11На 

ДJIJI ЧJПИЦЇJ . І J~f/l,(l, а~ 'м. І і 'ій не ПіДJІ11ГаJІИ rрrпти провів:-

ц1~JІЬНі. іереа те~ коJІИ зхіиеиі zиттьові обота3иии поча.пи !Има

гати ~~ дл• обшарJ' зrадаип відиооив прикладення заоиджеини~рим

оьхе право І пре.то»о~хеІ отІори.ио й для пих rотано:аr !І апальоrич

R'1 а w.~,,~ І 'l'.'ав. ~С: -t"~-xjou'f f'I/I..U.Sиt'fJri'J• Треба од
иах аавваzити~ що підо7ава для ці~і rот&в:о•и буJІа ииша, ніж Длs 

~~1л~~:о : підота1а ~r· 1~и4 f'VUJцa;,y~;'o· бJJia 
ие 1 тolq"~ що пр_ето:р І або хеJІо•и:их проиіиці-r( :вИаиавав Данr ооо~· 

б7 8JІасиихом речі qepea доиrе пооідаипи ~\" але а тому, що ма

rіотрьт ·піо.иа охіич:еив:s певиоrо !'-epxitr1 час7 nочаа роаrдядати nо

зов з Ооху в~асвика ntоти доиrочасв:оrо пооідача, ях охаооnаний, 

Да!)qи . -цьоІІ)' пооідаІІеJІі q..Ge{Jft~ t"/-1. fВ1kj-»7iJ-, иха ппо,алаоь 
·а поч:атху фор1Q1лі і через це ·от~имала иаЗВJ' f" ~-(А tй·rМft/(:1 о. Та
в:им qииом ~J". tЄ1~~,tJ'l.f~ f"'>t.fL~t/lA·ptJ{o . ·. · иrJra оnочатху ве 
заоида:еи-пв-, а nереда:вв:еиuх поз•іи.. AJie aro.цU!r- sиачіппя j'J.rь~-

-s&tJf:Jr• ~бі&:ьшиJІооь: охіичепи• тер-.tВJ рrие4 w'f~o почало робити _ 

посідача •.JІасиихох 1 иада•ати йоХJ право р~чо1оrо · позо•а дхя 
J 

Іід!dрани~ Jечі •ід xozиoro трикача 1 навіть ~~д бrищоrо :вла-. . ~ 

овика, хо.JІи JіЧ ЧОКJОЬ попадала до PJK оотанвьоrо. Таких чинок 

bfA' t~o.'lA'-$ 117-afl4rІU{I-tu;. аробиJ!аОЬ TOTOZIIOD 8 UНv-
~~~o- -, a.ne терміии д.nя ие, б;r.nи и:af-f., · а вJІаоие ІО ра.1С1І • 
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рааі, хожи б7І8ИЙ 1 ІоІий власпихи аили 1 одиій кійохіІ rрохад1 

І &:~ '{: 'l.ilel e.Wfu І. і 20 Jо:в:і•'• :в:оJІи воІІИ uJІи ·• ріавих rро
хад ах ; · L tJt"eл,... oJ,1 еііц / • 

В 5ЗІ році імперато:р Dcr ииі.а:в аздиа• ці:аільИJ ~ 1А~1/о 

· і u:arioтpa"oьzc7 ~tt" t~, 'li~ frtae4 (!/ZA,'J'Zt~o • одив іИ
отитJт аасиджеииs / U1 U~ с' о /, при1:Ю х7 бJJІИ Іотаио:алеві во

ві терхlии: джв а.аоидження рухокиz річей - з . рохи~ а джя еаоидzев

!tИ иеру:хо1.mх рі чей - ІО рохіІ Lid~ ~'1./le/~ і 20 рокі• . L·~ 
J,~e.tiit~ ,прИЧОКJ ріЖRИЦJ( хеzи 1~~ tJ~e.J 1 tJvti .е.н/t~ бJ.U& 

~ . -
• томт, чи аи~и зоии 1 одвій~ чи а в ріавих проІіицlях. 

-~--------Тахе заоидzепни отри:м:ало паз:а7 s:аичайно·r о ааоидzе:в:u •· Д.п• 

т.оrо~ щоб БОВО мало місце, римо~хе праио ОТАВИЛО Ц.ТЬ JХОІІ SК1 

:вtпс.ладаютьсJІ 1 такоМJ rекаахетvі: ~ ~o..&t' ~~~ · ~·ttлім, 
l(оє& 1 1,~u~'o, tfA11--jш.6. 

І/ ~ ~ і~·&~- це бrаа aдua!foтz. реqи бrт.* ааоиджеаою. 
Не моrли бrти предметом заоидхевия такі речі: а/ ~ . ~~ 
f.D'И4AI" fft t.i..~ 

1 
СІ/ 'U4 fwz.t't" '11-te.l?..- • с вСі-то реч:f. , що 'іх СІ;r.и о 

адобJ'l'О В!рад1ахою та иnиии зJІоч:ииахи·, •/ 't~ .fМ- {'Ні-е"и fJ;L , 

себ-то речі нepfXOM!/j пооідаин.и а:ких бJJio ваб7'!'е аа допо:моrою иа

ои.п:ьотаа / тахі - ж pJXold речі ПP~,~J'tqвauo.z. до 't~ ~v-a.L/J 
r/ &пiptti :межі похіа rрртахи~· д/ ре1111 відq'дzеииs JІІСИХ е aaCSo

poвeJe ааи:оиом"~, е/ ре111·; дані s:ж ха-ари хаr1ст:ратак / ~ -
tWa.L.,//,~eчi~· .:хі в:аJІ&аа.аи ~ер·а•1 / 't-!4 ~--1~ /,ікnера-
тороаі / -с-а ·СТJо-fШіu'ц.е /r.;· иерJХоиі речі"; sxi ваJІ$ааJШ це:рх•аи, 

мовас~ир~~ і rота~о•ам добродійним~ . 
. . rf-t~- О . ..., . 
~ 2/ -... с.. ~ - під.ота:ва n-осідання речи;! Ц• підста•а пови:ниа-

бJJІа б7ти сnравед.хииою /t'LІA7f:tfA_ ft·tuЄШ /'; себ-то •ова сама по 
собі по•инпа бу.па да~ати можливість безпосередиьоrо иабrтт4 ~ечи 

в~ влаов іо ть, хоча б r данншму 5иnадхоІі через аоІиішпі nерешко

ди· в:абутти: пооідаrm я: й не потаrнуJІо за. ообою бе зпосереднього 11 0.-
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б7т~• ажаоиоо,и. Перешходаки ~ж• такоrо беаnооере~иьоrо иабrттs 

иоr~о ~rт~; иаnр: 1 Jaa1 хrпіал! речі - те~ що прода1ець оак ве 

ХаІ ва · zel· ИJааа ·~&ОИООТИ, або !JUil~~ CSF~~ · ароблеаа І боже~і~Ь
аоrо~ який Ідаиааоs а~ороаии~ Що до оаремих nідотав иа67ття пооі

даиDК, .tii1 ааажавсь aaiШfte4 fe~" дж п~аіJ!авИ.и·, то в джере 
лах римоь~оrо праиа аказJЮт~• тaxi:jd~ d~~ f • ~азі nереда
~1 речИ ІИИJ&атцек хреди~о,оІ1 джх •~nжsтй бoJrtt ;l~ ~-
"t"tJ }::...~ І• разі к;rпі:а.лі реч;( jl/liJ ~~ І • раві ' n6:цapf -

ааипя реч.и~ /Ію l)~e,t, · І :в раз1 иаб7т тя речи~ що> ..-11 CSJJIO 

поаивrто nопереди1:t4 ~ -.!ірихачемІ~· ~ &/~ І и рааі иаСSrттк р~-· 
чи в:а підота..U . ·аід~а-ЗJ • запоаіті/, ~ ~~ / 1 раві отри- ~ 
иавиs ре~ • пооаІJ . . ·~а аівою/, ~ i:z.~~~iнtl!...j на п-ідста
Іі мировоЧ jtлc ~~е; u .с~ещщь/, ~ ;{tuJ і 1 fcix 

иа.щиz sипад11u-, в:о.ли иaбJaatt пооі·давв-• речи Радаа~, Щ'О ві}і иабrвае 

BJta~J!iOTЬ . :аа. ие·іІ •1 Спраs-е;ц.ииаа підотааа иоr.па бJ~И діЙои~ / u'~'U":J 
~ / 1 а~е Т~І<ОХ •оаа ф8ХТИ.~ВО YOГJla . Й не fCTJ17&18'l'И·, а .ІИ

JІІе~Ь адаJ,а.Іаож 'сrиrюq~ю :o~Q. :z::lo иабJ:вав річ / ~'{:t:t,/fu ~'wt.i. 
. . ~ 

• першоq ІипадхоІі аасидаеии.1 аа:вхди 14ало · хісЦе ~--·r д:РJ.І'ОИJ' -а :в 

• ~ому paaf:;· в:о.ІІИ ПQХИJІІtа ваб1аач~ CS;rJІa аИбачв~ю /~ Ju"·~ /. 
· З/ :/і.')ІЦ 1 або тоЧвіЙJІІе /Іtt.L f'м 0-<:JКJІів:а:іс~ь, досіра •1-
:pa.l noc і дач CSJ• повин~пй :в момев:т иаб7ттв: пооідаии)t ):~:е· -зн&'l'Ц про __ 

ісrrиува~~JІ пере111хо.д-~ JІкі ие даю1ь йoJQ' м:ожли:аоот-~ , в:робитиои •ід

рааr власником:· :речи.~ ІСо.ии - z :він пот ii.t до~ідr:ва~сж про ці переf· "" 
' . ' 

шходи і воеа-,ахи продоаsr•а• nооідаІи до асівчення териін7 засид-

аеnа; це аае ве . ."~Іе:І.Jешв:одzахо аасидхеивю, бо /nal!k J'l)и ;t-ufRRr.· 
4lЩ IIIJ1t ~~tJ !~~ріхивии• від· tіиrм ~-t~~; а:кий та.:!:. 

·.· . . .. 
хто па~7~аж аJІаовіот:ь черев еаоидzевю~:-, поІИШІПІЙ бJti' оп жс"rа• 

· иоаит"! ~ доаеоти, ~~~41 роа)'ІІ:1JІаоь оа11а _собою, 1 . иаап8В', 
~·"" 
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той' хто заперечу~ав іі~ повинви б7в це доиести ~ · 

4/ ~~,(81-І.е~ - посідання по:винв:е б)' ло бу-ти юридиЧІ и:м: 1 при 
цьоq так зване ~:ISe.IJt# ІЇ) PIIJI'~Іt8ft, а иеР,ІІСІ/Іі і) t~lJ!L; . 
таким чииом ааоидzения ие можуть використати ані застаJоемець, 

аиі преиариот·, аві ое:к:аестер~ аві тим б1JІІ»Ш авичайвий т:рииач ре-

• чи··" а той чао; nротя:rом яхоrо 1ой :аоии посідають річ~ aa.Jttчreтьc~ 

ДJІJІ еасидженпл юридичном:У' посідачеві / aaoтaвииrr.o-иi.J.Jf112~G~ 
dtUtJ і т ~ід~~;,/ 

~~ Tetn.~ ~. охін~tенм терхів;r заоид:енн!І; Терuіии Dоти· 
ві.s:и1:аоь:коrо nраза ви-х.ладеиі вже вище / З - ІО - 20 років/ .'Кlн-

/ 7 проtиJиіоть передаввенвю позвіІ/ 

початох останв:ьоrо д•~: териів:у; В разіrІ. ІСІІJІИ nротяrо:м бігу термі-
-~·~·- . ... -. -

па и~ло місце право3аотJПИ~'•о~ то чао пооідав:ня 67вmoro пооіда-
~ .. - ., .,.. . .. . . 

~а зах1ч7•авоя й для во1оrо. При цьоиr одиах б7жа ріzииц• иіz 

пра~онаотупиицr-Іом загаJІьиим 1 ~аоткоІим: • раа1 ~ершоrо / особли

во при опадции1/ правовастrпвик аст7Пав у всі права oJoro. поперед

ника·~ а чеwез те й 1 аасид:евиJІ / /t,l.eШS/1 tir. ІИ~~~~- ·~ pa

ai-z дprroro Іииаrа.лооь; щоби правоваотуnвик иабJ~ річ від поперед
ника беапооередие, ·~а спрааеДJІивій пі.цота.ві / ~іц,f,- ~~~- / і 
• д~брій ІІіJ;Іі / ~fl- j&fJ~ 1; ті'льки • таких rмo:s~ в~и м:іr до 
чао у_ с•ойоrо пс,сіданнs _ придати й чао поо.ідаиия: поіІередвиха: це бу-ло 

ие f..~/:iJ; а М4_4j~~--~~~-·· Терuіи заоидхеиИ!І 
повив:иий 672 б7ти безперестав:кий: подібно як передаавении поа:ві:в 

/ .ци•е § 6І/, так і ааоидаеннл хогжо бути припивеве ва чао або · й . 
ціJІ:ко:м: пере:рва:в:е через ttерево;циt=' trерешкоди'" що nрипги.s:JІи біr 

аасидж.еннJt иикчасоио, бу .пи такі: а/ ТИ14Чаоовий первхід npaJa вла

спости ltC:i річ: до оообt(•· речі яко~ ._::вваzаJUІоь аа tlfi'~ /1~'44· 
· /де)жав!l(~ імператора і 'f ~'д .:/; б/ векоа.ци:віот:ь ДJnГ паспиха речи 

закласти до посідача пoaoJS через о:вое махоJІіття аоо .. ·nші вахJІиві 
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причини ф Ці.лховита nерерва засиджепня / Ш ~fl,de,ё, / мала м1~
це а разі: а/ втрати посідання nосідаче~ /ееІ~~# ~~~/, 
иеза.хеzио •ід оп~соСІа·, з:хи:м: це етап оо•~ і :3ід тоrо~ ч:и JC"fF..J'IJ йо

rо иід посідання в~асник речи~ ~и ииmа особа, чи нарешті він сам цю 

рі"! пож.:иИJ•;· б/ аахладеиия до посідача по~ов а / 't,et,. tнмі~о І 
и.ласиихом речи, хоча -б процецу~а й не бtла ЧОИJо~ закінчена /вині 

taxr пер3 JІJ иааивают ь ІtІUдfд;{;ь ~P-t'&i /. 
Kp1J4 заоидzення зІSичайиоJ·· о ... р:tп«с:ьхе пtJano знало ще аасиджев:= 

1/;':J -

иа іадsвиqайве І Щuuf/eJ -ll._.,~/.ft.4t(L .Jtn> jlliiii$IJ'IO ~~ІІІ~ 
~ 1'~~~~ /. Воно було астацовлепе Юстиніяном у додаток до 
пра!ИJt про пере;цавивкия: noз~iJ / див ,' § 6І/ . Справа JJ т ОИJ, що _ск! п

qеиия ~ерхіп7 передазвепня давало посідачеnі можлиаіс~~ зідби ~ 

ти позо:а бувшоrо власвиха про поІн· . рнев1ц1 речІ(, але не даюа.ло йому 

засобу оа:моМJ иипраnити рlч: в:азад, :коJtи вона вийшла з ~t.oro pfR 

Юстиніна дав такоиу посі~~чеві право на позов про повериАвви речи~ 

чим пере~а:sие:в:пя позоиу иерероД:и!! ва аа.сидшев.пя р~qи ~~ Териіи ., д.uя 
'"' 

надазичайного ааспджен ня був ЗО рокі n~, а для ;p!ut й·" Що па.nежа.ли 

і:мвераторові, йоrо дружині". Qіско:в; ·' цер:r.вам або добродійним: :rста

в:оваи - 40 років~ Рі:FІпrця ~!eжur за~идденнjІJ.! :J:a tqа.й:ним: і вада!Sичайним 

бу.па в томТ", що до останн.ьоrо iUІf/lt4 ~'fk.du :в:е б в потрібний-; кріr~ 
тоrо Ч1іtниіот :ь падв:аичайно.с-о nпоидженна поширя.пас ь і в: а де=s:кі 

речі, nкі не niдлs:гaJI:u ~зичайпоtfУ за..нrдженttЮ , л:к. то Ul ytA/i~ 
а та·хо~ ті вищезгадані речі Jl д.л.я. люгrх тер-r.tі. ч: буи · 40 poxi:s .. ДобрА. 

ІІіl'а І ~ jt~u І вимаrа.їІас:ь і д~к !!ад~В!ІrJІайпоrо аа<Jиджеппи, але 
ях і nри зас:идженню звичайному) П '~сіда.ч не б~{в ;)Обовnзан:ий до:еодити 

'Рї, а навnаки "" суn-роти:вна стv-рr::.на · nо~ин:?а була ~овести'~ що ~ iJe& 
буJІа llt~ п-ри набутті посіда:rпrя: !І: 
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-· s er. #JІІІНі~'ІіиzІИ ~u2k, 
~~-~~-------- - -- - ~----- ----м • ~ • 

спосіб иабrттs права І.Паонооти чере 

передач одною о~обою дрJrій поо1дання речи при JYO і аrоди обид

вох оторік в:а перехід праЕа •лаоноти на цю річ.' Коли "t-tdJt'~~ 
аробиJІаоь on особок набутт.и пра а .:аласпостJі(, .о аз атп д'1 а .тнжко·о 

. . . 
!реба rадатиr, що вона бrла витmорох загальпоиародп~оrо пра~а/ t~ 

~~~/~але а дrze далех~ ~aais ~ер~з ·ri sруч~іотD була пе
ренесена й до ,щ u·t)-('/.e. і стала спос обом ДJІ1І иаб,-т.:rя . nра.жа: і-
рит о ь:в:о·і !JІас:а:ооті!_, одпах ив:JІючно в:а ~.М Д,4t:.. 111(1/_tc..(i/t' .~ З по

о~ишШ о а:sитхо:м: J>Имсьхоrо права ~tlDr=t2 О п очала ее біль.ше . 

й більше аамікzти t~ t~e е81І~ І а nіолх схаоои~ния поділr рі = 
чей иа Z:,(И --ht ~и~/ і Ze4 Aet. Pt~Ц_tt:t// з~міиила . собою 
і ~ав:ціпацію; тах що в остаточно рmаииневоUJ римсь:в:омr праві ~-

?JiZ:o 1SDJIJІIJia із себ~ иайrо.по:ви1йший похідвий спосі.б. набутт ла-
с:s:ости. 1 ДJis: д!йсиооти t"Шt ~;, ·, JІ:В: oupcoбJ ваб7ТТJ: пра-

• 1 

ва :s.пасв:оот1'(, вео6хідиі три rо.по:в:нійші передумо :ви: . а/ передача 

Фаr<тичноrо по~іданпя е~ б/ бажании :в:овтраt'ента:м:и nереходу npa

a sJІасв:ооти і IJ/ адатвість особи'~ .в:ха передае~ до nередачи UJ'&Іa 
.. :-. . • ;.-1 

в.паоиоо'!и . ка :річ:. Що до пе'Dеда~Щ . фахтичноrо паоідании·" то дu на 
І '• 1;-

бrтт~ n~a1a ІЛаовоо~и б7ли потрібиі ті ~ - z rмови~ що д~я набtт-

~s: ~~'рез 't-t.d2t~'o юридичв:Оі'о пооі.Да:ав:я: / ди•.~ §. 70/ •' Що до 
баиа:в:н~: хоитраr'еит~ми переходJ· аід одиого до ~ругоrо ttpa.~•a ІJІа- .. 

оиости /~ іz.ш~; і аеІJІІіlе!ді-~: ?"!"m&ї~, то рико:ьхе . правg не 
впм:аrало~ щоб тахе баЖано обо•язко•о • Jcix •ипадхах б7J10 бе3nо

оере~ае· :висJІо:алеие ховІраrевтами, і ІІаzа.по as '-ис'lа.:рч;аюч:ес, хо.пи 

це 6aжaRSR ~жва •стано•ити із ао~вішиіх фах~іІ ~ напр~ а одиої ' 

а ~ахих ю~идичииz ажаrо~ які саиі по со'і :seдJ~~ до переход7 пра-



.. 
• 

ва JJІасв:остИ / дарrвщtиJІ~ хів:ьба-" хупі:а.пs:-прод'аІt 1 т .и •4
/. Щоб та

кий Факт ие міr бути сам по собі підс'Іа:ВС)!) jiцt!J. ~ 'Z'idl"?itнvjj 
переход7 п~ава Ілаонооти~ це ~реба бJЛо обоІхзхоsо аастереrти nри 

ох.падеиі ~.паrо~~. ииитоz rsвлsла а себе алаrоДа хупівлі-продахJ~ 

при sхій ~Z~t~ІD робила nокупця и.паспиком речи .пйmеиь nioлs то-., 
ror; ях ·пок711Ва ці,в:а бr.па аиПJІачеиа'!; забезпечена або JСреди'І'оваиа •. 

.Уш~а.. C(U,(,4.ІL е те~ що rрунто:еио ідріав:хе 'ZШt~'o :а ід 
ці:а1л:ьв:их способі:а иабrттЯ права •.пасн:ости - ?'Jtal;tиj5dro та 
іІt tіиІе Ct.lwb :~ ~:ких tv.la.IІL ие rрала хадио·і ролі, і акі 

таким чивом ·tяв.пили а себе сnособи абот~актиі~ ! той чао,~х 

~~~ ·~о 67ла епособох хаваа.пьии~ ~ Проте питаииж що до тоrо~ 
чи мала ~?fo. аботрахтии~; чи gавзальиий характер~ науці в 
о~Іірие. Оборонці аботрахтв:оrо xapaiC'!"-e])J rw,:aь ааонов)"DТЬ ... 
оа rоло.виим: чипои иа одиомr :м:іоці ~ т:еорі Ю.піJ:па /9J&~/i'; І, 3ь/ .J 

. . 
де то~ *аже~ що в ра~і~ холи одна особа чв едае дРУ~ій rpomi, бажа-
ючи "іх пода J•ати, дJІУrа •:zt rадае·,. що бере 'іх .а бо r ·, то nраво 

ІЖасиооти оеа 'аки в nеJедаие й иабrте 1 хоча·й з~ода що до моти

!1• пе~едач і й ие мала мі оци. З ц~оrо , хажуть о~ороиці аботрахт

:а оrо харахте:рf iza.?t'tto.z жиходе·~ що иед!йо:в:іот:ь тdі а.паrоди, 
за ~хІ.й ааово:ааиа 'tl;tJ)t'/~D r; ие nерешход ае переходо:ві прав.а 
в.лаоиооти-, nри )":мо~ і ·, одв:аr, щоr-; з бох1 обох х оитраzІев:т і :в буJІ.о 

баиаииж передачи і пабrтт• цьоrо арав~; Нв ці міркування можна 
' . 

відповіс ·rи ось що: Крім зrадапоrо иісцJІ-; в іде · в дwрв;nах ри:м:с ько-

:rо права ип ие :• зиаходимо в~а~івок па те? щоби tЩ,~о :м:а.nа 
абот])ахтиий хаJахтер"; :а:авпахи~" Dp~tcт У.иьпів:н ·;~. ХІІ , І:~ІВ/,:ка -. 
~е1 що хохи одва оооба nереда.па друrій rpomi :в nодаруиох~ та-z 

П))ИЙИJІ.Іа ·1х · ;J по~ИЧ!<У.t то rpomi е в:і подаІ>овані ~ аиі nозичені" і 
. . 

BJtac:вio.7l» ~о д:Р1Г<f1 оооби ве ипере·ходит~; Той оам:ий поr.nяд Dлі.и:иа 



... 

J~:ьrііли; nохем~аvюч~ з пе;шимJ в~Rла~а~ не тах, их це ~ихладево 

1 вищеаrадаиоиr фраtkевті а Юліяна : Ульпіин каже~ що Юліни, ве ви

акаючи в данноМУ випадкові дар~ванвя~ гадав аі6и-то~ щQ питапии 

про те, ч:и ве:мае тут nозпчхи·" nід.пяrае ще розr.ллдові. З ц:ьоrо вид

но, ·Що 1 :е Dл-іяпа; зовсі1с1 ие буя о певноати в тому-~ що IJ~ 

ДJIJt перехоg в.ца.сиости зовсім неоотрібва, бо віп oaJ.t шухав 

моаливооти хоча-б одну з двох С~~ визпати дійовою. · Яке 

а двох паведеmr.~ місЦ~ nравил~війше nередав дійові поr~яди Юлі-

ива:, схазати трудно·, але 

ки'; що Юліян ·uonpocт;v 

суnеречність цих місць nриводит:ь до дум.-. 

не 1.!ав цілком cтaJitf! гадrси в да:в:ій 

справі і :хитався між ріІ~:в:ими ва пёі nor.nядa1rm.. Через те засиову

ва·rис:ь на йоrо фр~r'мев:т і. в буді, зл і те орі'і про пі<Sи ... то абстракт ~ 

ність -t"Щ,'/r,;, вet.fae ' nідстав·, і треба прийняти uorJIЯД У.nьпіJІ1Іа , 
тим: більше, що кавsальиий . характ ер tuPt~O вІпrJшвае яси,о та~ 
к.оz із тоrо·, що rrep rxiд права влаенооти не міг мати місця в разі 

кс.пИ ЗJІаrода~ що служила nідо'І!аво:ю Z~~t~O , бу.nа забороне
па аахов:ом1 наприRJІад, в разі дарування помі~ 11одру~~:а~е{' або в 

разі~, :ко.пи zіпа передае овою нерухоніот:ь І(редит орові своего 

чоловіха длл виnлати борrа останнього/ ди~. §§ !28 і ІІ2/. 

· Т:ретл передумова для: дійсности 'ttwt~D CSy~a .. адатвіоть пе-
редавача до uередачл пр~ва власпостп: nередавав nовиняий оrв бу

ти власником речи, або Jla'l'и від ВJІасни.ка rповнова~:\ения на переда-

v.y права • 
БареШТl закоииим застуnинком 

власника~ Виняток уя:в.лял~t з cGбG два виnадки: а/ .ко.rц-r · заставое

иець на nраввій підотаві перед~е заставлепу в пьоr~ чужу 

річ і б/ кoJI:rrт чу~у річ nередав держазна схарбница / Фіск/,і:м:пе

рг: ор або імператриця .. Власник-;, що тахим чином: позбавивов: 

nрава власности, маа лишвнь nраво закласти ~собливий nозов 

f[рс:·и передавача речи·, .nкий nідля:rа.R чотирьо:хріо:t:ноку nеродав -



иепию .1 

2/ d~ · ааек, або вalh!J[T'I'i.1 це був сuосіб ІІ&бУ'f'!'!І 
права власиооти ва річ, адатну дхя об1r1, але иіхоку не ва~ежа· 

Ч'1 /%14 ІШ/414 Ііr ~;;~ через вабутт.fІ юридичного nосідаи ... 
ня ціе, речи, аедпа~е 3 баzаиRІм каІи 11 иа вжаскіст~~ ~~ 

8/нпt~,. · /. Р1чам:иr, кіхоК, ае валежачиJ;~и ~ ри:к~ьхе nраво Віі\· 
жало: а/ диких авірив І птахів", риб/ J юридичие по"оlдаив:я: ЯІСІП ва

буваетьсs: полюванням / v-~o /, лова.мш / ~(!..~е,Ь І 
YlzteпияJ..r / J/tcл4'to /, і т . 1д.· , п~чоку ве пере~ходжае иабу•fтю 
nрава власноо.ти те-~ що звірина впіІхава ва чужому rpyв ·ri; nJif. 

в~асвих rруита м.ае nраво закласти особовна цозив npo пове~нен

вк втрати-;- 6/ tillu"& l1t 11~1/ ~~~- острів, що аявивох па 1~ot1i; 
в/ peuif'; які викидае море, за вих.J{юченв:Jtм тахих, sп:! бул.~ :а~ки 

иеко а ICopaбJt.st в час б1Р1 для · J'PS:'f'J"Baнaя кораол.я:; r/реч.і.,, які r:о-

х:щуто BJI&CIШXOМ.ttІJ. і~~ ~, ПР\1 УІІ.ОВЇ~ ~~ 
себ-то бажавкg в~аоника позбутись ре~і, черва що речі заrrбяе~ 

. . 

иі~ аеб~то те, що тепер ми иааиваеио авахідко~~ не підляrаАи 

#J~Jt"iJ '"; r/ війоьхова адобич /ІіА~ l'ed:ca.../, ва під .. 
отаві тdі дуоеи~ ~о вороr е безправпий і TO}(if nрава в Jia<H!OO'tи 

на с вdі реч:і в:е кае" · 

. о~бяивиІІ рід ос~(, ухвJІяяа а себе зкахідха схарбу. 
себ-то цінних річ: ей·, що бrжи заховані "tа:к давно, що ніхто не знае 

про 'іх іотнуванви ~ і власн.иха 'іж ВF:І можна в1дШі'ХR.'Т"И. Римське 

nраво~ виходвчи з тих иірхувап~, що скарб ю жна вважати не , 
І 

іільхи аа рі~ иіхрму. не иалежачr, але й аа приріст тбі речи, де -.. ' 

йоr о анайдеио / грунту·, ст і ни, бу;ципr<У і т,. 'и. /, а також і з а чn-
• 

СТИНУ майна держави, 3МіНЛJІ~ Кі.ПЬХа разіВ ОВОі Пр.ИПИСИ Щ~ ДО 

ва.б:vття права в.ла.спости на схар6. Точні відомости :t.rи иаЕн.rо npo 
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це .nишев:ь від чаоів Гадріяна, який вотаво вив'"", що особа·,· яка 

знайде охарб J власиій рrхомій або перухомій реч~; що вона 

на.дежиТ~ ;цо t61 ;/llo/4-R.. або *РІ'ІlІг.. ~ набrвае . п~аво в.11асно -

ати на цілий скарб1 особа~ яка випадково иайде оха~б у чу~ій 

----------верухо:мій або рухон:ій речї, пабувае nраво в.иасв:ооти иа noJIQви-

ву схарба," друга nоловина належить в.ь.сиикові речи .. ; в разі-

и, коли особа цн оака ухала і знайшла скарб у чужій речі, 

весь с арб в:а.nеаить власвпкові ~ечи~ а холи цей в~асиик е дер-
.... 

1:~.ва і ска!'б не був •і це"f:)едавий, то особа.,· що знайшла й .за-

ховала ока б, nовwrнна була, крім поверпения йоrо·, ще й заплатити 

хару в · хвоті, рівній вартооти скарбу.: Пізнійwе законом Марка 

Аврел та Люці Вера було Визнаао, що в:а половину схарба~ який 

найд-ено. в_ Щ &,e&je'pfa.... -, мае право Ф~о:к} да.ІІьmе аа Фіс:ком бу 
Jio виЗнано право на всі взаrалі скарби~ що потім ~о касува-

.' 

лось, то знову відповлилооь. Нарешті Юстиніян у сво!й кодіФі-

:каЦі'і відновиВ за:кон Га;црія:на зі зміною; що До' UU ид.;..-~ 
встан~вленою Марком Авреліеи та !Dціем ~9~ з додатк ом~ що в 

. . 
разі, колv. скарб · знайдепо за доnомоrою погаиоьхи · обрядів і 

чарувань~ to цілий скарб переходить на влас~іоть Фі ска. 
. -~ ' . .... 

З/ Н а 6 1 т т в и т в о р і в. МИ в в бачили в за-

гальній; частині/§ 4І/, що витвори :r> ечи , до відділ ення від 

rоJІовно' РЄRи/~и'ІІd Jl~ ~~~~,~ JRBJIJU>TЬ і з с е бе части
ви оста:н ьо1 і 'Іе мают·ь .. ое.иооті~иоrо аначіпи.и. В момент відді 

.пеипя •іх І ti~ІL-~dco І вови робляться охре:мими річа:ми і 
П];)8ВО в.пасиооти ва и:и:х 

речи, в то1л:у разі', ко.nи 

:в:абувае т оr, хто в в.пасником~о.повпо1 

його nраво власности ва rоловиу річ пе 

е обмsж&ае zадиим річ о вим ПJавок па иншоі ооо-

це 

'teult~ . /, то 
пр во е 

в.иасиикои 

обмеzеие 

витво:рів 

вічвою оре:в:дою І~#!'~ 
rо.ловвоі речи робитьох в111'.-
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. . . 
иий орендар а момента відділенн~ ~творів од головної реч:й; 

тахо . право вnсности в:абувае па ~итвор~ і r_ой·" хто мае У.ЗУ-

ФРУRТ в реч:и, але не з момента відділеивJ(, а в момента аво-

JІодіииа вит.вораlІ!И.' Крім тоІ'о і А",•е#,~Ї~l І'ОJІО'виО ечи 
пабувае па чао своего посідання право власпости на витвори 

але в разі, коли власних головиоі речи осяrае поверненн ' fi 

собіr" посідач е зобовязаний поверну~и ті ви'"воJ?и·" Яsсі ві1:r .~е 

J!~e і /'Юv(И ·a.f~ /,а за ви~.вори~ що він · .. уже ~ужи~~ 
І /zме:/м ЬJ~!*/ вік ке від~овідае: 

. ІІі/ JP~tt/Ciift'O -:- nepepi~xa - маJІа ІІіоце . хоJІи з, чу-
~оrо ~ате~~ лу хт ось зр оби~ нову річ, яка мае вартість оа-

. ~ ~ 

ма ио собі • За часи і с 'rнуван~я шкі.п сабініянців і Пt>одудіян-r:- .. • 

ЦіВ ' маzи НИ~ ЙШ~В СПЇ,Р П.РО теr; Ч:И е ~u;4c~O cnoci Q на-. . 
бутт. я: п ава власпости і кому иалеzить нова річ - в.пасвиRові 

~ . І ' · '; ~ .. "· 

мате_ріJtлу-, .як гадали оабів:і.в:пці. , чи томуr, . х т-о nереробив це~ ма 
. . \ . 

~ерія:.п"j ЯІС гадали. nроху.п!янці . Деякі з римоь их Dрtотів /Гай , 

У~ьnік~~ Паве.п/ ~ ~Р~ймали, щ~~~с~Ь вадае томуJ х~о аро6щ~ 
. . . ' . 

nерерібху, nраво власиости ·~ на річ в томУ,. _ лишев:ь разі , ~9.пи . 

в:е :може бу'!'и пове.рпеиа до бул_оrо стану ~ез ' прш~одж еJЦі.,В:. свое·і 
~ . '• " : ' 

істоти / иапр.' вир1рби; а дерев~-~ ш~ір~/;. в про~.цвво:м:у ,pasi . /напр . 
о і \ '~ 4 ~ І t • .. •о 

в·:ироби а металів / драв о вла~ности на в:е•t зацmает :ьс аа в.:ІІасви-
., . . - \' """' ~ . . ' 

хои мате~і~у~· Цей погляд остаточно прийнятий в ходіфікацїі . 
о&:. •• • \ . . . . 

Юо.т ін і ив а • 

іЇереJ>ібкив: fdjzevfi~ J був · обовязаний в разі~ кол~ 
' > " f t .~ ... 

пов~ річ повин~а була иа.пежати 
•1 . ..... 

~ому, .з~п.nа.'!'ити влаоии~ові ха-
~; . 

теріяJІу ціиу остен ньоrо-; в !)ааі-а ·,а:о.Іи річ: . повин~а ·._, (Sr~, .:в:а ·· 

JІежати 

nлатити 

вJtасиихо·в~ м~тep1SJIJ, ц остаn ій був зоб.ов.я:завий за-

перерібиикові аа його ~ацю ~ишеиь тоді, холи пе 



рf.6иик пеtJеробив :річ /JII(tr ~~~ •• себ-то незиаючи, що ма
те:r;>14JІ е чриft; при -rому права и.а nоаов до ВJІаоиика матЕ:;ІріаJІу і 

перерібвих ~ ~~ ~~L ие мав, а хав ~ишевь nраво на ва
трииаиии речи / і/11 ~~~~ / До виплати викаrороджена~-" 
та иа аапереченнs ~-~iJ )~ в, рааі аакладеивя д-о ньоrо 
р!човоrо позова в~асиикох матеріялу. 

Их_ прик.пад ~~'ft(!Д."l'"~i:r щтоькі дже:ре.па вкаа:vють ка пе с 
ремеJІейия варна иа борошво, . видушеннЯ а вииоrраду вина і т ,1n. , 

а.хе ие впаиаю•t•ь а·а фи~~р вихоJІо•rвания аериа з чу .. 
аих хоJІосс1в / бо в оставиьому раз! іото'а речи ие аміияеть

о•-" а вилущrетьо.а річ~ ика Фа.хтичио іствJвала./ 

5/ З е · д ·н а н в я р і ч е й. П1до1'авою цьоrо ou·ocoCSy 

иабJ~t• права власности було те~ що . коли хільха окремих рі ~ 

чей аедиу.ютьоа noиiz собою, вони тоді rsвлsють із себе 

о.циJІ· р-111..-, що ие yoze ие одізватись иа nраві вJІасповти на ~ожну 

а! ~:кJІад-ових рі чей. . В залежиости ві.ц тоrо·, чи речи зе.циr

~тьои sx рівиі, чи одна являетьои rо~оввою, а ииші додатхо

виии-; JОІ:ріжи~.лосJІ в римському праві а/ А~ 844А-О /прирі .. 
соrи речи/ і б/+; ,· ~Z~C І сІІJІИв та акішха. рі чей; 

. · JI4UikІJ м:а.ла хі оце . в таких B:tina.-xax: а/ в разі nояви ва 
пубжичи1й tіці острова /tAl~ ·І~~~А~ ~/, остапвій ста
вав в.иасвf.отЬD в.паоиuів nрибереuіх rJІfвт ів /U ,tl""'* "# #4 

· 'iJt,iJ-e"J,=s· / чааrпиахи/, nрпому кеаа nоміж уqаотхами охремих 
осіб nровади.11аоь середивою р1хи 1 відnовіди о до~zині rрув·т1 кож .. 

воrо по березі'}' б/ в разі"; коли пrбліч:иа ріка залишила овій 

,L / отрlzеп-ь і ва місці оо~ани'Ьоrо ПОВО'l'аJІа с:м:уrа зе:мJІі І J~ 
а~іі'ІІІ /,..; ця czqra ДіJІ:ИJІась noмiz ВJІаовихами oyoi~Rix rрун
ті~ так оаио, ях і що до оо1рова1 в/ в . разі домива до береrа че-
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реа nо'ступіиае нанесення водою часто:к зе:м.пі І~~ І 
-доwв цей робився в.uасиіст:ю власпика береrа; rl в разі~ коли 

~астииу бере~а оилою течrr було відірвано від од~оrо грунту і 

nрибИто до ииmоrо j .lftrp-i"U<.JJ 1-, ~ BJiacttик останнього набував 
в:а цю час'Jиву nраво вJІасности лишень тоді~ холи вона цілком: 

едвувалась а берегом / наnрёt, тоді, кали дерева, ~~ ростут.ь ва 

відірааиій ч:ас. тииі-, пустнть коріння 1 беріrІ1 -1/ в разі 

будоваив:Я': будиику на ч:у ому грув'l·і І t.lt.aм~~(, І 
будипок робиво~ в~асніотю власника rpyптrJ дІ в разі засіву 

зериа або с~жанв:я росJПпІ / JІLlїo ./ ~о/ на чу:о:му 
rруиті~ зе~во 1 рослини робивис~ теж в~асиіо~D власника rруату, 

рОСJІИИИ ОДНаК З ,·,ТОГО часу 1 КОJІЦ ВОЕИ ВПУСТИЛИ !\ОрЇВ:ПЯ: В rруит; 

еІ в разі n);)и осту рухомих річей~" паnр.;і аапи~аивя: ч:ужоrо nер

rамеита І .ft/U~ /, >qitOi ма.тері'1 І /"U'~ /,вJІе.
сииком речи }обився: той' чии рів вваRалась за rоловну, а за 

таку в згаданих випадках рймсь:ке право вважало пергамент і иа

теріюТ' винятох був араблений Юст щЕ·яном для об~азів, иаиа

іьоваиих и·а чухо:му матеріялі / дот.rщі'; rro.1Io'U :t - ~~ tМLL;, 
я:к:і пер-еходи.nи на власиіоть маляра .. а.р ".!' иот-а" а не власника 

матерін.пr. 

~Іі - це був · сп~ив рідких річей І в ~ому числі і 
оп.павленви металів, які кожуть бу~и доведені до стану рідхости~ 

я:хий мав ]J.ficцe , випадково .І без договору 1л:іж власи~:ками окре · 

мих річей. В разі неможливоати розвднання - в:а сплив вииика

JІо право співвJtаснос?:и в ідеальв:их .чаотииах І /Jttl й?'І~'ю І, 
. ' 

nричшку ідеальна частина хожиоrо співв.пасииха відnовіда.па вар 

тоо ти т oro м:атеріяла ·, який... _йому :t;;авійше в алехав. 

С. tlwiU ~t-'o - зм:іmка твердих річ:ей, иаnр;"", аериа, no ри:м:-

.. . 

х/ Треб~-~~;~-;~·;;;;їr;щ~-;~~Д~;і- ttL~Щ~~~ р.оі}· асів <Юотииіяна 
- 1отвували лиш~.кь ,Щ.С? м. ~е:иежовап_ ~х rрунт1в 't/ /l~~)Ц~ 1~ ва rруита.х ._.~_,~· 
zs межованих /A'4fl Ctht/ЛJr7'lтai<д ПDИРоот.и става и reJ ~~ jід.пяга.пJі ~c'lt)._ 
В чаои Dст~пія~а чер~з овгочаснв /Почшнаючи від ІІІ о~ол. педбавн~ ·-~~ 
npo в!даовлення. :rтre:t ріJ.\ниn; . мі.~ 8Jt;~' В );ТИК Ла і вс і землі зр обиJІио ь ~&11.Дl~(Їиі~ 
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оькому правr в творі~ ве иа~а каслідком у·~роти~ежкіоть ~~· 
співв.пасиооти, а.пе коавий аазrишавси ВJІа.овпхо:м свое'і речи; иа 

nрактиці-~, сі т.х випадках,, кояи не моzиа буАо відРіжвити рі~ 

чей одио\ особи від річей дру,Sі / напррх.пад, холи ам1mаие 

аерво одпаковdі · Іf.КООТИ/, ДОЗВОJ!.S:ЛООЬ f/tU~~ ~~ .,себ-
ТО х-оаиа особа xorJta вимагати з аагальио'і купи амішаии:z: річей 

td1 хільаооти~ жха відповіда.па paнi~~igr, що мала вова. Ви

няток 7явлжв з-себе той випадок~ холи оооба поии.п»Qво змішае 

чу.иі грошові знахи з св~іМИ}·· така особа роби.паоь . вжасиихок 

J~ix грошевих sиaRiB 1 tttМt~;, ~~~~ ве мorJr~ 'іО il[O 

•e'f кати :міоци; але-~ той; RОИУ . равійше в:алеzа.ии rpOJii"'.J. и,е -. 
позба~.пеиий права 

иалежио\ грошово~ 

па ооо~овий поаов 

XBOT1t1 с~ 

ЩО .ЦО повериенаJL 

§ 82. ОБОРОНА 'ПРАВА ВЛАСНОСТИ. 

, ~· обрроии чрава в.пасиооти істgували 1 ~ри річо~ИХ по-

вовІ!О:, Ш '-"i&J}t~01 - яc:tliJ ~aJS~&.. і ~t.~O- ?J~~ ... 
КР.ім ~ого для оборони власне не саморо права влаоио~ти, ат 

взага.п! прав в.Іасиика не:І>ухоиого иа:Іtна. бузtи поз.ви особові; а 

таи:оЖ -, деkхі инші правві засоби.~ 

· І/~~~~~~~· - 61~ річОJИЙ позов~ що иаяежав 
в~аоиихові Jечи /до часів Ю~ииінва лиmень квірітському/~ 

пий -втратИв пооіданнІІ 'і'і~· - проти особиг, я:ха не е в.пааRИ

RОМ 1 nоо!дае цю річ~ 

· повивачем тахим чmиок ·буз непосідаючий власник~ який 

бrв Фбовяз~~ий довести свое право влаовооти 

хідвих - способах иабrтти права власности 

на річ·, що nри _по

було духе тяжко~ 
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бо ТJеба бу~о 1оводити nраво власвос'и · і попередиіх в~асsикіs, . 

черва що такий опооіб док~ауваиия мав пазву~~о t1ta~~ 
Співв.иао-иих xir також вакладати ~· 4N/tJtЩf;, , але .пише 
про овою ідеа.n:ьву чаоRв:у.~ 

Поаиваrmц був посідаючтй pi-:z вев.паоииІС·, причому ве .пишsаf) 

юридичний посідаtz, а.ле й трима~ / J~t. /. речи} в ра$і од
вах1 кожи остаив1й трима~ иеруха.у річ ае від 1к• власаииа,аа~ 

від імв: третьо! особи/ н:апр; вииай:мав ·r1j, то еін міг відzси

JІУТИ від оебе позов через ltu:IJ~o v-it t'U1"JU/t~ a~~~·'<f 
J 

оеб-то через вказівку иа . ту ооо~~ від ако1 іик вів тримае ~іч. · 

Винятково позов tz;e"t, ен~е~ь;, :міr (SJ!a аав:ладеиий 1 . 
проти особи.. в:ка в:е посідав й ие 'tримае }ечИ', але цу право 

виапае аа ї/еІьІf'.ІІUU!'l:.. /Фіхтивиоrо пос1дачаЛ waкmm Фіктив
ними посідачами кв.11к.пись: а/f-ІИ' ')~ ~ d:гf· .І'е ~,ifUД?!_ 
той~хто бр~хливо назвав себе песідачем речИj щоби nісля аа

хладеннJІ nозова заявити", що JЗін ціе·і речи· ве посідае·; б/~ .. 

'i)t:t&, ~ti,'~ ~~1~81.€..- той~ хт~ перед зах.uадення:м: позова пере
став посідати р1ч / передав або sв:ищи:в 'і1/ а метою утрудв:ити 

су~ву процедУРУ• Проте; холи nрихлас.ти до цих випадків суто 

юридиЧиу мірх~~ то повви в дійсности, хоч і зберігали назву 

'Щ VtA.9t ·~t"o ; бу.ии ке рі чові-, а особові ·:в: а ni дставі . де-
.піхта ~- тим бі.л:ьmе'", що отримавши вина;rороджения від ~ e.:z!U-4. · 
}'ssif~t.І ЗJІас:вих в:е був позбавлений nрава закласти нову ~et · ~Л.._ 
Зt~D ;цо 'P'1!IUU .J,ne/J()Z.. - .дійсиоrо посідача. 

Обехтом ree· ,NiJ/;/tJII(J були .i;J.:O i реч.і-, які взагалі могли бу~ 
'rи обекто:м: . nрава вJІао:rrооти; 

:Метою !"'' PtJr)~.,n;, ·було ви·зна.ння права власв:ости пози-
, 

вач:а і пове]>в:ев:в:я йом:~ ]!'ечи С-и.лt д~ ~4-. -, себ-то 

8 усіма 'і'і ' nриростами 1 в~т:ворами е Що до останні;~(, то відnовідал-ь-
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віоть поаиванвrо була ріииа в аавежнооти від торо~ чи ,був 

вів сум:лінп:м: чи песr.·.!лінним nосідаче:м: І tl'~e ~ro ,..,~ -
~~~i~•t./.' Сумдlн!!И·Й посі-дач відповідав перед /!fU;r ~ 
лишень за /~щ ~~після 4i/.r ~/~о тахож з~ 

/VА.И'ІИ fee~· і Jluu/!~c· .. НесуомJІів:Rmй посідач від
повідав пере~ ~">f:t ~Q 1А ~~ 4~ /е~-,.~~ 
а після &:.:6t ~t'~o також за ті витвqри~ які міг-

його рухах І/~ би мати власних, ~оли б річ знаходилась в 

е< ;feиffuL 'd~іи- ;f8л,uj6/~l/. 
. '• 

Відповідальність ва nошкодження ре~и 5 боху nоаиваnого 

~акож була ріжиа в залежноdти від того; чи був він ~ 
чи ~ y!!r~~· ;;6o4-.r..e..-4~~ •. · Перший перед 
Д·..П:t сь4е#'~Ь пе відnовідав sa жадні поmкоджев:ни, 
піс.пя ~/h ~~,:~ відnов"іlJ.ад аа ті поmкодиен:ая,. які зроб 
.иені по й ~ro ваз:і~ в JtD аDч:и й недбальс~во J~fla, ~~~І.
Друrий відпові·дав перед /J'l'ї:t ~~та-.-, ях перший ni.oJHІ 
неі'І nicJIЯ 1t d?$1 ~Ьвідnовідав 1 аа ви~адхо~і nо
mходженци1 осіілихи він не доведе, що цей виnаАох тра~воиб

і тоді'" коJІи-б річ була в рухаж ·в.пасиииа / ~~ ~~~46 1. · 
Нарешті тойr,' хто nосідае иа підотаві деліхта І х~адіж~ж~ ва

оильотва/ - відnовіДав за кожне виnадхове пошаоджеиия І ~~ 

f?Le/Цt4 /.. 

Заперечениж Z81' p.tA)/~'o з боху поаивав:оrо :моr:nи 

торкатись вбо nідстав ~ля дальхоrо пос!да:в:Иs речи~ або uо

вврпения йоху витрат'; s:xi віg ароСSив па опір:в:J -річ:.' Під

сr.ави ДJНІ да.пьшоrо nооіданн" '!Оr.пи . бути ааов:оваиі за. річо

ВОМ1 nправі / oe:ps~i~JTJІoмt; 8 з' rоз:в:ому-; і 'І :.П~1/; або направ і· 
І '. оообовом:у·, себ-то домаrаииіJ Jt1Ce поа.ивав:ий м:ав в~дкоо·в:о поаІf~ 

·~ . 
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вача~ напр~~ коли рі~ дана позива~ем поаиваиому в оренду, в . 

пайхи-; ооо6JШво треба одмітити !ах звану ~~ 1::/k. ~
~1:/и... N"~~~оеб-то заперечення ва підставі тоrо~" що річ по
зивач поаиваиоху продав і nередав, але чомусь ие пе~еаіс ва 

и~оrо права в~асвости /зашр~;· ~ерез те; що вів у чао по

оіданпя аюл: йоrо не мав~ а набув піанійmе/ . j Заперечення 

про повернепня витраf ва річ моrли мати чинвість r біль

шому~ або меньшо1.:1 ступні l3 зале ности ях од суклінности 

по о ідання: not;и:eaиoro, так і од зміоту самих вит·рат .. , а в.nа<О2 

оне: кожний rіосідач/ як сумлінний-" так і не сумліин~й, але 

пе злодій/ мав право на повернення так званих и е о б х і. д-

п и х витрат / t'лy6NtJLL лес.МS.8/И~0-/j uу~JІінний ze посідач 

мав Rрім того право па по:вернепци йому таІС звv.них ІС о -
р :и о т и и · х витрат / t~Ne/1/.t.. ~~ ; -" себ..,то витра~ які не 
бу~и конче необхідиі7 але арабили річ більше хориствою дли 

, : 

тоrо-, хто •1'1 пос1дае··; веоумJІінвий посідач цьо:rо nрава ве мав, 

а міг .пише нь позбавити piu користвих додатків~, aJie бе а · по~· 

шход~ення '1'1 / ІМ f~ /"; жадний посідач ве мав права иа 
. повериеипз: liJІL'I1pa'l1 JІ ю х о у о о в и х /t.~8PJ!iL ~~~) . 
але :ьtir ЩО ДО :ВИХ ВИКО!'ИСТЗТИ { '1f.4 ~~~ В разі, -
хо~и поаивач не схоче сам повернути йоху вит~ати і ко~и 

tічІ ftrttW-f; ве вживаетьоя: .nишень через бажавин аробити 
веприемиости ДJІЯ поаивача без жадвоі користи дли по~иваиоrо. 

2/ ;fe,t.o_ -~P't(_/L уяв.uJІа з себе ріqовий позов~ 
який наJІеzав власвихові речи проти особи~ яка~ не поз

бав.І.иючи власника посідали(;' Jtамаrаеться иеnJ)авно поmходит:и 

ВJІасвихові віJІьво 1 необмежехо JОсnоряджатись своею р!~. 

Цей позов аJІзився ще в о·та))одавп:ьоиу римоьхоlq' праві од:в:о

'І&ао!tо а появою оервітут1-, /Іив .. ; 1m \че :§ 88/ ДJІЯ обороии пра-
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ва вжасаооти від претеи•ій иа оервіт1т~, яхих в~асиив ие 

виаиае.' 

Поаавачех е таким ЧИ!ОJl по-

'. 
сідаючий вжасDкr.; JІIICO>Q' переmс·одаеио в иео-биехевиоху роапоряд~ 

а&ииі йоrо річчюJ вів повиниий довести свое право в~асностш, 

а ~цоа той фахт~ що поаиваиий робив аамах ва це право. 

ДЖJІІ рихоьхих ЮJистів було спірви~ питани• про те~ чи по

винний поаивач доводит~ що поаивавий не мае пwава оОиежува~ 

ти право вяасиооти: одні rадажи~ що повииии~J - · друrі -що 

иl~ бо сахе !отиуваииs права иа обмехении· власиоеtи ~овии

иий· доводити поаивакиW; тре~і - що це залежить від то~о~ 
.. 

u поаиванr.rй вае викор,стеtв1'е свое rадав:е право";' ч:и иі: в пер". 

ІІрху випадк7 о6оа.Ізох приводиtи докази леzи~ь ва ~оаива-

чевіr;, в дJY.ГO"Jq - иа поаиваиом:у ~~ Паиуючий в в:ии1шиій науці 

поrляд вианае; що тиrар дохазів повиниий аав•ди ле~ати ва 

поаиваиом,Jбо основною ідеею Jимсьхоrо права була иеобиеже· ~ 

віо~ь права власиоот~~ 

Позиваиим була оо~ба, що порушила або навіть вислов

хюе баханни па.,уmити иеобиежеве право вжаснооти позивача.' 

MetoD А~О netf~UIA е а/ визнаикя права вJІа.сиооти 
в1ж~вии від обхеzенкк І холи nозиваиий ааи~ив свое право 

на ifaxe об:меzенu ·, б/ поверв:енвя бy.noro ставу річей·, холt~ 

обмежении зміпило отак Jечи, нап~.~ зви~ння · балох~ вставле

акх в стіиу ~ха позивачаІ в/ виплата· позивачеві · sииаrородхвв 

•• аа витJати~ ихі віи мав від обмеаеmzі, і r/· ииоді й дача 

аабеапечеиu а 60ICJ пози~ааоrо в ·toq, що в:ЬІ • будуччині ие буи 

де иепохв!ти u~аивача / 

з;f-!J~!I'~ 1~ J~ ~~ - позов'; иа яхий хав право 



~~ /'*~~. IofOJi• по.в:ви ц:ьоrо поаоаа викладе-
. sa вже вище / див;J І 74/ .; 

Поаивачем 7 ц:ьомr ~оаові бrв кабува~ 

ч:ав ~е '11. посідати au ~~~ ·, а.пе 
,ечиj· жхиІ по.о 

ааr7бив це посі-

даниs до . окіичевв• терм~иr ааоидаеивs; авачит:ь поа,вач повив 

ой пооt,цаfи рі11 ~ ~'L '!'а .rtиl$ l$-U .• іерез ·· .. те" 
ЩО в:айхращиІ rt:, ·~~ ~"':/ посідання: е 1 ВJІ!.СНИRа ре .. 
чи, останпій теж :м:іr бути nозивачем: в . А.~о . tPJ&c",~ 
sах.падати "ti аа.кіоц:ь tee · ~~~ ~ С, ~;-що д.пs и~оrо бу-
JІо значно виrідиійше~.. ~ :а:е треба Оу.по . дов.одит' п:рава в.Иаоно

оти в :з. рі ч';1 

Позивавим в 8с"і6 ~J/&r~6ys тоіі" хто у-.-:.и~qе в себе 
річ ка підо~аві ripmo.;o -~~~ -, в:і~ li·.(~ позивача·, 
або Й без &адиоrо n·~~ ;1 В рааі·, :КОП ЙОl'О ~~&.~ 
е хращи~~ ИіЖ В ПО8ИВаЧ:а~ або JіВИИЙ 8 ~·~ OOT&KB~O
ro·~ . поаивачеві ~і:дков~JІетьоя в позові '~~ Рів~І · ~ ·zt ~ 

· в~анававо.и аа поаивальииками-" я:кі в:абу.Іи оук.хінне пооіданп11 

:речи через ~ед~~/:і від р;жиих ооіб / ~"~ /} в 
разі-~ холи обидві оторови вабужи посідавви віл одвбі й to\8 

оооби, то одні р:имо:ьв:і юрирти визнавали тут рів:в:іот:ь титr•ів·, 

друrl-ж rада.nп" що ІСр~й е 2'!·::,'~ тоrо,х!о . равійш отри
иав річ через ~.ttA!QI~iJ._ 

Обектом pt:Jf,;., t.PJ& ь~ :М:ОГJІИ бу-ти .Іишевь 'r./J4 

~~~~~ оеб-то речі~ яхі підлягали аасидженню. 
Мета і обсиr ~D rJY&Ьt~ були ті самі'; що й 1 

~~. ІЧ/е))І'~Ь. . . 

4/ Оообові nqзви . ~ля оборопи п~ав власgика бу.nи такі: 

а/ a~~·:л_;;,;;;"·-;;;~ZJ-.Iff- по-аов про роздіJ[ ou!JІ:r.:п, rwв-



-ttв"; .ихий однак иіr аахладати і вJІасиих уже 

rруитJ що до вс,аяовлениs rраничпоі ме~~ коли 

віДJ.-tеаовав:оrо 

та бу.nа 

чомусь ІІИще•~; треба мати на rвas1~ що грrшичиа межа rруи-

1'і в р!в·ия.аааь в Римі пяти · кроаа;а' ~~~~ ~iJSd /, 1 -
. РАаlннк м-
вважа.nась иалежачою на пваві в.ааснооFй~жіDчих між собою 

r])увтів"; ct.~ /initьnt.. Z~U.MІJt;Uнz_ могла торхатиоь 
.uише:нь цих ~~~ f~ ·,холи-ж епір ішов ttJ)o l'руит 
по аа f~Pi-}дJtн ', Тl?еб~ бу.ІІо аах.11ада~ в:жа t.e.c.' ~~.· 
б/ .1/e-tf:o llf,{Цt~ ~~- a4-C.~&!U..._ - позов BJiao~ 
ииха одиіеі керухомости до власпиха друrоі про аміну а.uиву 

води в пер!JІій'~ яхий алив ... о~~е бrти в:ебезпечии:м: ДJІJІ друr.оі ·; 

:м:е'Ра тахого до~ова ~ uовернеи:в:я-- бyJiora стазу річей. 

5/ і ·· :в: ш ·і n :р.- а в и і а а о о б и ДJІЯ оборови прав 

вJІаоииха нерухохости бу.пи: а/ с~ ~~· ~~: 
забезпеченнЯ, яхе можна було· ви:магат:и від ВJІасиив:а оуоід."' . 

и:ьоrо :м:ае~ХУ', а·бо 1J.Orq", J!КИЙ мае в себе иебезnеч:в:е аабr

дов.анв:и / наnІ)их.ла.д отів:t; що от-от вnаде/"'$ або ще хоч:е таке 

збудувати: в.ІаовиІС тоrо маетку" якоиу заrрожуваJІа небезnе

ка·, · зве-ртавак ;цо прето:ра, я:кий пропонував пршавиій. СТІ)ро-

и1 дати обіця~~ в томУ; що воиа вииаrрродить nрохача аа 

воі . zход~; які можуть мати міоце для a~oro віД вебе~печиоrо 

забrдовани•. В ра~і відмови n,eтoJ пеJедавав веdезпечие аабу 

;поваиия в тимчасове посідання nрохачеві / Нtt:rlu ~л..~ 
;ktНu#z. d1Ип4и. z:~~. ~ e.t ~/по ~ .. ~ 
в · Р~зs-" . ко.uи в.11аспих иебезпечв:оrо аабrдованвя вое:а-тахи в:е 

да••в за~е~ечения в призначевий преторок ~е}кіи, претор 
t: 

~ередац~в , .ц_~ '· аа~jдовак•• :в ~1ІКІІичие ttоо·ідания 1 СІові~ар113" 

в.ааоtt~~ь . _прохач,ев1 f.",U:S-st4J tn ftf.-tJ8J-Itiн~ Nf v-t'~-~0 
~~). , , . 



- !)'{ ... 

б/ tJjUUit I'UJ~ · I'UUilJi.UJo $ . в разі, кол~1 в одноиу ма ... · 
~Tl(OBi будует:ьоя забуд,вачн l(, яхе nop:ymye nрава влас нп ка ивоr 

шоrо маетку, паnр~~ позбавляв йоrо можливости користJвавпя 

сервітутоlf, то цей . останній .міr позасудовим порядком заявит1-1 

свій npott.зcт власпиRові забудовання.~ ВJІаснnк забудовання 

пови:нний СSув nрипини .ти будову-, а.ле мав право зверпутuс:ь де 

о'1д'У' з Д()Вода:ми того·, ще він не nорушае прав тоrо, хто аалвив 

протес1'-;· - або з проnоаиціею дати ·~a=.uZio "" забезпечення. В 
разі--ж~ :коли він, пе звертаючись до суду; продовжував бу,це>вуJ 

nротестуючий / в:унці.яит/ uir закласти до С"Jду поз~в "' ~'dt?U~~~ 
'd8hlo-&·io~ - для З1tесеннs 5а6удован:rя ~ 

Треба мати на увазі~ що ях вищезгадані особові nоави, !ах 

·.і ипі . засоби оборони nрав . в.nаспнка :м:оrлv. бути вж:иті не 

.пишек:ь в.иа.с;Еихом майна, але й v.ншими особами, які мали р!чо 

або навіtь ~ишеиь особоВ$ . право на майно, !ерез те де-
• . , 

їх до сnеція ьи~ сnособів оборопn 

црав в.пасника~ · 

• 



РОЗДІ.11 ІУ. СЕРБІТУТОВЕ ПР АВО·. 

---~---~-~-----~--~--~---------

§ 83. Заrажьиі поияттл. 
-~-----~~~~~-~--~---~--

Сервіту-т / le/l,"V-e :;z-Utl /, або слrжебн:іст:ь, по римсько-
му праву е річове право хористувания чужою тілесною річчю в ін

тересах певв:о'і особ~ або власника певного иерухо:м:-оrо иайиа. 

Це користування може sилвлятись або в безпосередньомr уживанні 

чуzоі речи~ або в забороні власвихові обиежеиdі сервітутом реqи 

nеввих вчиихів па користь маю~dі серв1тут особи, або н:ерухомоотvg 

В залежности від тоrо~ ва чию хористь встановлений сервітут, оер

вітути поділяються на а/ оообові і 6/ річові /реальні/, або иа

sткові / nредія:.nьв:і/. 

Як для перших; так 1 для других сервіту~ів істп.rвали в рим

ському праві деsхі загальні припuси~ а власне: 

І/ 3и11'-t·:{м tit /auWo е.?МtіІ~ ttef'Ut7-oвб-тo 
власних обтяженоі сервітутом речи не е обовяваний до жадних вчин

.. ів а своего боку І ~a.c.et-.e. /, а .nишеиь може бу;и ~оДовазаІІИй 
rерпіти щось І j!Jafz· t, або в:е робити чоrос:ь І t"UНt J'"'~ І 
ідиос о свое1 речие Винятох s цьоrо приnису явлие сервіт7т ·~~f

~~ /ие"п~/ І див"; нижче § 8~/,. 
2/ /4- 'Zй 'f~lll- 3ел~~ - ое6.",то в:іхто не 

ко:ае матlf сервітут на овоD влао'ПУ річ:} ~ерез шо в ра3і -" коли в.хас

віоть і сервітут па річ зедкуютьс~ в одній особі, це зуnиняе чин-

ність оервітута~' . 

а; e:fcf//lфV·tю tfl!llflf~1 ~-se АНL ;tfrrt'etY -оеб=-то 
сервітут хе може бути обт~жений новим оервітутож• однак на оаму 



' 
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обтяжену сервітутом річ може бrти вотаиовлеиий новий оервітут 

в раз!·, :ко.nи він ні в чом;v же зачіпав ·nepшoro о ер ві тута. 

4/ .!'tn'ZЦ·td;"tfщ ~-v.r&·ttй ЙWІИN ВJТ-себ-то особа~ 
. що мае сервітут~ повипиа здійснювати йоrо по мождивости обе-

режпо;· без аJІовживав:в:л:~1 

§ 84. Особов-і се:рвітути ".t 

Головні .вид:и особових сервітутів суть ·: І/ UU~ ;І'~еь.t 
пр~во. , .. щкивати чужу річ разом із 'і•і витворами і 2/ -и4 ~ "" 
право вживати. ч:ув.:т річ", а.пе без витворів"; пермий мо на назва .. , 

ти иеоб•еаеиим; друrий - обмеженим правом уживанхя. Ів ааrаль

~оrо ~.f'Ш .риt4оьхе nраво вид-іляв" ях осібв! видхr, право 

мешханнJІ І ~J-e~~ І і право иа nрацю -.qжих веві.пьвиRів 1 

живоmии І ~-(f!A..IJ..L./. · Спі.пьвою ])иоою всіх особових сервітутів 
І . 

в •іх міц:кий 4вязок і а даиою оообою І /~4. ,Іеи~а ~~~ ІЇ'Іfа._/ ~ . 

тах що вони ае переживають і~ 1 пе можуть иі nереходитп 1 сnад

щив~·;· r иі бу~Jи !t ·1реуступлем:м:и и:вш1й особі,, 

І/ f4ta -~;t'~&JL'M ; як зrадано в.ищ-е ~ е повхе rr,Paвo вжr-, 
ваІІИЯ чужо'і речи з "11 витворами ·, a.ne без nошкодження ·11 істоІРи 

(і~ dtSІNІ teluJ Шtu/ I~W/ .,Jr.. 'Z-·~'lJМt ~te~~a)~ 
З цьоrо sсво .. , що nредметом узуgрухта :м:оже б:rтн ли·шеиь або не -

рухома, або рухо:м:а весnодиваа. річ~1 Одвак сенатусхоноуJІ:ь'(,я:хоrо 
о 

буJІо в11дапо в кінці респуСі.пі&J!" ви~наu иожли.вість вот а.новJ(епия 

У'31ФРУХТа і ва речі спожvшпі·" а таІ<ох і на до:r..тагапи,(; т акий узу

ФІІУКТ отримав назвr flt4li-ІИUJ/zu!Yti:d У відріжЕеuн.н: від дій"'· 
сноrо узуфруІ<:та / '})-'UШ ~-~~с:fм/ ,/ . 



Oco6ar1 яха ма.па / дійс:rrий/ узуфрJх:-r ·" так званий JІУФРJК-

. 'rJa.p':, або фрук-rуар~, мала право уживати як обтяжену узуфруктом 

річ~ тах і всі 1\ витвори~ ях натура~ьві, так і юридичні /див 

§ 4!/, а також nрива.лежиости і пат11)альв1 збіл:ьшеппя rруиту 

/ за вих.хючепня1.t nроте t,Mtdя eitj&Aшt А~4/; uри УЗfфрукті ва 
иеві.nьпиІСа узуфру:t<туар отримував лишень те·~ · що :неві.льпих набу-

nав власпою працею, або з майна самоrо УЗУФР:VRТУара'; ре :шт ~'/паnр. 

дитину невільниці .., ,PaJI,/{N /Jilиt&.e ·' nодарупкt(, що зроблено 
nеві.и~н:ихові·; і т .. д, / отрииував власник речи~ 

Уз~фруктуар мав nраво У...:.ивати річ ~ишевь ~· kU. ~~ 
/ 

себ-то таІ(, як б:и це робив роа1:миий власв:wк ,,' Через те він не 

:міr уживати :річ: н:авnахи ·'Ті призвачепп:ю , а тим: біJІьше оаьrов і.n:ь -

но зм:іпювати це nризначення / наnр,/, зробити з в:~rвоrрадно·і rо

ри Іса.:міхоJІом::аю/ .~ Віп не :м ·іr nеревстуnати овоеrо права :rз:уфрукта:, 

хоча здійонепня цьоrо права міг передавати иишій особі /ваu.р. 

винайняти/ .' 

За власником речи nри уауфрухті залишалась Лишень~~~~~
Jбu~АЦ- на веоь час істиування узуQрух~а; однак він не бу~ по
збавлений п~ав відотупати і заставляти свою річ без порушення ./ 

П'Рав узуфруzt.туара. ' З хіндеJ-.t узуфрухта всі витвори-; я:хих уауфрух-

' туар не ВС'l'ИГ зібрати, · пере:r:оджт:ь власвикові'}; що~ж до витво.., 

Еів юрид~чпих, · иаnрихладs відсотхів, то в разі с~fпчевня уз~

Ф'Рrкта. в vaci м:ежи дво:t~rа BIJJ:nJtai'aми •tx, воии повинні ділитись м:.е

А\:И власв::ихоІ.t і узуфруктуаро:м відповідно до ttacr іотнувавпя 

і неістиуваиия УЗJфрукта t 

Обовязки узуфруктуара були такі: він nовинний дбати про 

те, щоб річ від ухивання ве зіпсувалась~ а в разі зіпсуття по

вернути власникові йоrо B'l'paтyJ він uовинний робити біжу-



пй ре:м:оит / але пе хапітаJІ:ьв:ий/, годувати ХJдОбJ' ~ ПИJІЬ.~увати·, 

щоб хіл:ьхістD 1~ ие акен:ьшиJІась; віи повиниий пжатити по-
J\ 

датки'~ я~ і вакладаються иа ·;ріЧ'; · після схіnения JІJ'ФPJICT·a він 

повивпий nовериути річ власникові без амів:и~r1 істоти~ Вів 

повииний в початкові узуфр1J:та дати вJІасиихов1 реаJІьие аа 

беаnечепви І ~апоручкихів7 або вастазу -о~ ~~~~~~ 
в то1q--" що всі вищезгадані обовязки віи вихоиае.· В разі від:м:о

~и ~ати тахе забезпечення ~ вла~ них мав п~аво затримати річ в 

себе І . iuJ "&it-~~~i / 1 а ко.пи віи ·1·1 вже nередав rarФJJX
тyapy ... , вимагати поверкепн!! 1·1 через суд. Забезпечеи~я ие бу.по 

обовя~хове в деs:хих виnадхах родинних відио·сии. 

Jауфрухт~ у nротилежи1оть иишим сервітут~~~ ~~r бути nо

ді.пепий на ідеаJІЬиі частиu.1 

(JI!,~j'-:_t{!f!l~~lif в іде•t овоlй~ .их П'f)авне зявище~, був 
щось цілком инше, иіж дійовий узуфрукт: він не уявляв із себе, 

ях останиі~, Ji~oвoro права вживаиия чужбі !secиol ~ечи беа 

пошходжеии.я: ·1·1 ioтaт:rzt~ бо коли віи мав :місце що до сnоживних 

--~~~--~--~-~-------~~-
. рі чей~ то вживаим тах:их річ ей в.пасв:е й ох.падаеться не, тіJІ .ь~ 

ки з пошходж~иия; а навіть з цілховитоrо знищенвя 'іх істо

ти·, коли ж він торхався: дом:аrаи!;·; то вживання домаrав:в.а: схла

даеться з виnлати вииуватце:м т r. му'"~ хто вживав : це доz~~:аrаиия, 

иалежио'і квотИ, чим це до:м:аrання й · касуетьс·~ ; A.ne з боху сво

е'! мети rооподарчоrо харахтеру IJ""-Illt- tи'UI/tA&>fM ве від
ріж:вявся від ti-Єtut4 М"«4/zи~ 1 бо обидва стреІо!і.пи до 
тоrо·-; щоб дати одній oooCSi ТИJУ!Часово уживати майно ииmо'і особи. 

Прич:ииою nояви ~~~·- kJ/14/uei'uJ бу.nо те·, ЩО заповідач~ ба
жаючи·, иаприх.пад'" д_ати сво'ій дружии1 можливість хориотува

тио1» 1оім: овоіх !.!айио:и до •11: с1.rерти·, але ·не бажаю~, щоб це 
майно да.nьие пе~ейш.по до в11~ а не його спадкоемців, і вета-



пов~~~и через це ·д~я дружи~и УЗУФJJХТ, nозивний був однак 

вихАDчати а цьоrо речі споживні і домагання~ що иході, коли ц1-

.ие иайио схJІада.пооь із <;Jам:их тахих річей і домагань', вело до 
.• 

nовно1 :а:емс"~.nивости ;встанов.nепня уауофрукта. Важаинл пр,йти 

иа доп(')хоrу таким заповідачам і .пр:іп~оило запровадити їнотитут 

f./ІtЦІ'- мfАІІ/и,.й-14. 
В разі, коли ~~AJ~~~~~~&J'~ б1в вотаиовJІевий на ті

.иеоиt · оnо1tпвві реч~.~ то fЯ.O.Ji ... 1ЗУФРJХтуар- в.иа.-све набував 

право аласиости ва ці реиі, . але nicJIЯ ехівчення ~~·-уау

ФРJІСта П·овии:в:ий був повернути таку ж хі.пьхість річей тако1-ж 

пости І Щ~ ~РІ~~ ~~1Dif~ ~~.;;Jca:6".~ І 
або •tx вартість·,~ RQJIИ речі були передані по оцінці" Д.пs; ааСSе-зпе-

ч:евия: ЦЬОrО BOTaROBJIDBaJiaC:Ь O~D. 
. - / 

В pasi'" коли ~.U,P4-t' - УІУФРJКТ був в.отановлений ва 

доиаrаии• /;Р~~/:~~~~ ~~1/І то тут моr.ио бути два ви
падки: а/ хо.nи докаrаипя бr.пи до то, особи, на хориоть яхdі 

бJВ ·вставовжеиий .JРя~:узуфрукт~ то особа ця на весь час 

істиуваиии JР~~- . уауфрукта звільиялао~ од вИплати відсот

ків, а також і оамо'і :квоти домагання·; б/ :коJІи домаrаннf! 'РОР-. 
ка.ииоь третіх ооіб" тoif~dl/- узуфрухтуар мав nраво отриму-

вати від и1а відсотки~ а ~а:кож і виправлити. з иих оаиу кво

ту, а.ие .иишекв аа . аrодою дійеиоrо хре.дитора і nри умові да

~и остапньому забезпечення в тому, що . nіс~я хівця уауФрrхта 

йоМJ буде повериrто цю хвоту.-1 

В рааі вотановпения rзуфрукта що до ЦiJioro м~йна / ~~~ 
• 

8-1/Ч'U/ИІ'f, l~ /r, то иа одиі речі набувався Р'-8/'ИИ ~ ~ 

/~tц ва друrі - f-1{eMI':_ ~ZU~. 
2/ ~ U4 - no б7хва~:ьво:иу розумінПD - був право вжи-

1 ............. -
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ва:в:нg·. ч:,rжоі речи без .. •t'i витворів. В дійсассти одва:к той, 

хто мав И4М , 'r'ax аваиий ltiU.//IIl~iU-4 . ·, по :римо~хомr nра

ву міr 7ЖИваrи і витвори', .. а.п·е · в об:м:еzеко:м:у розмірі ·· - .пишен:ь 

ва сті.пьхи·, · на окіJtь:ки . це вих.пиІСаJІос:ь особистики · потреСSахи 

йоrо оаиоrо та йоrо родИни. В пізхійшому праві це ~уло ще 

поширене: т аІС узуар· дома з . садом: :мі r в разі" коJІ·И · він 'l'рикае 

в себе хомі}ииків~ дозвояити й 1м вживати паприхJІад овочі 

З саду; В разі , КОJІ:И U4 Ш 01В ВСТаНОВJІеИ'ИЙ на речі J ЩО ЇХ 

ипакше й не ма~на було ва~ватИІ як маючи з них витвори /по

.пе,оlиоаать/, то узуар міг навіть і nродавати ці витвори. 

Не треба ~; одпаІ(, з цьоrо виводити·, що Zi.JШ тахим чи•о•. 

обертався в 1ЗУФРJКТ: уауар і в агадаиих випадках аа.пишався 

об:м:ежен1пл: що до nрава ужива:в:ня:·~ бо. винайняти ц1J1ИЙ Дім і са

мому~ ніи · не жити віп не кіr, як рівпо-ж не міr і дати в 

оре:в:ду- поле-, або с іпожа'!Іlі~іжпицх між шм/и.е?'т4 1 ІіА ш 
nоляrае ще в том~, що ~~ був сервітут неподільний навіть 

на ідеальні частини. 

ОбовязІ:::-м: узуара буJІо дбати про річ, па яку віи :мае ММ 

уживаючи 'і'і &ни· 'Zit~· /Jdt~Ш'-14.. , а післs схінчеиня ./ 

повернути рі~ власн~ков1 веnошкоджевою. 

·З/ ~tf~~~o ___ було річове право хешкати в чуzому до -
. ~; від ~~ во·о відріжпялось тим~ щщ йоrо дійо ен я мо

па бyJto перевстуnгтп иншим особам,~ від шец/tь~Уtе4 тим~ 
що це nеревс'l·уnлепня мor.no бути лишеп:ь nлатне / пайом:, про

даж/, а не па підо'rаві даруванwr. Цей сервіту-т був витвором 

не цівільно~о, а • загально-иародиьФrо права і мав характер 

алі~>rентарний / добродійний/ о ·· · · · ~ · 
4/ #.-6ед.4Є .laUtJlWu- U'-' //.4'и~~Щ1,.-правu иа 

-~~~---~~~~-------~----~~-----~ - ---~~~---~ -- ~ 



працю ч:уzсп невільвиків і животин - маJІс т.е;:-: aJii ментариий ха
рактер; від уsуфрухта ва иевільиихів і животин цей сервітут 

відріжилвоя ти:м:~ що приnлід не вuежав · тому''' хто ма.в право на 

цей оервітутг, і що здійсиеиия йоrо :можна було відступити ли -
шеиь за гроші-, ях ~J,~(J. Крім тоrо від решти особових 
сервітутів цей оеtвітут відріаиився ти~, що він міr переходи~ 

ти в спадщину доти-, дохи невільник або животипа належали одне ·· 

му в.nаnиихові •· / І. · 

§ 85. Річовl сервітутн •' 
-~~-------~~~-~~~~~---~----~ 

Рі~ові / реальні/, або маетхові / предія.nьні / сервіту

ти, буАи тахі, ЯRі хахладались па нерухомість на хористь ин

шо·і нерухомости •. Та нер~хо:міс~1>, tra яху навJІадався серві тут, 

ма.па аазву jtaiJIІWJt .Іеtн--ем ... служаи:ий м:аетох~ тг..""ж-, на 
користь яко'і сJІ!!жив сервітут -jziO~Uнt ~іzd.,и-nа)!уючий 
маетох. --

Для встановлення річови~ сервітутів необхідні такі умо~ 

ви: 

а/ tfu~i.. itt~м еиє'- c;;Jrм:r ' себ-то паиую-
. . 

чий і олужачий ма~ох nо~инпі тах Олизьео / але ае обовязхово 

в спі.пьиій межі І оуеідувати поміж собою, щоб користува.им од

иик а ~оху дpyroro бу~о можливим. 

б/ dUІtNYM /щU>" J~if ~ de#«- = себ-то сер-
віту! повиниий давати хористь ае давокr~ але хоz~ому власви-

хові nавуючоrо мае~ху. 

в/ v'swЧ·~~i &.144/~4 m' ')J/: оеб=то 'l'a ко-
ристь) ЯК1 пануючий мавток отримуе від ожуаачоrо, nовинна 6у-
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ти nоотіІвою~ заоновавою иа натуральних прикметах олужачоrо 

каетха~ і ве виоиажува~и оотаниь~rоr 

r/ Річові оервітути неподільні~ а то1~1 ~х н~ можна вота

вовити аа частпиу маетха служачоrо або для частипи маетха 

паиіЮ~оrо~ а також опіввласиик~ м~~тка мають право встанови

. ти иа цей мавтах або вабути для цьоrо иаетха сервітут жишеиь 

оnі.пьпо·, а не кожвий ~лл свое'! частини. 

д/ РічовиК оервітут вважае1ьс• nриналежністю паиу.n.чоrо 

uaeтxr 1 тв:rарем олужачоrо·, через що він ве :може бrти від

~Jровий окремо в ід мае тку е 

Річові еервітути поділялись иа Мfйоькі ~~~~ ~d~ 
~~~~ 1 сіJІьс:ьхі /.ІfJИ/IY~~!#'OtP/alh JщУіИ/щІtf, 
Підотавою дла цьоио поділу олr~ило ие положения / ' иа оеж!; 

або в мі·ст1/, але характер naи1J'.)ТlOro маеrху: коли це бrяо 

аабудовакия, оервітут дли иеrо міr встановлятись хійоьк!dr, 

коJІи це бrв кеаабудоваииІ rруитr; - с!JІьський,·; 

І/ Оільоьхі сервітути ахвились в Рим! значно ранійше 

--~----------~-----ві~ хі~оьхих, що ці~хои 8JОІуміло, бо Рим був від початку 

де)аавою дJібиих хдіборобів. Доказом ста~одавяости сіл~с~ких 

се:рв!-!уtів е !e"j що чо'І'ирі s в::их иа.nежа.:пи до ·~н І'Іt44ІН/(t·,а 
вжаоие: ТJИ сервітути дороrи - ~·~et / право n~ходу че
рва чrzий rрJпт/, ~~ /п~аво nрохода і nporoнA ХJдоби/ 
1 ~~ /право прохода~ проrопа і nроізду " взаrалі/~ 1 один 

бервітут води ~)'~А~~~ /право проведекив води а 
чужоrо rруиту аб.о через чу-~ий грунт/"' З усхладвенвям еко

ио~1чиоrо ~иття до цих оерв1тутів прпедпались ще пові~ а 

то: а/ водJІв:і - ІL~Jм /nраво добувати воду/, "':ІИФ-1-Ум 
!~Ф~f 1/,d 11~ #·&tЧ / nраво паnувати худобу/F; 
6/ по.Пьові 1 Jiic ові, в: аnр ~, ;І e/1/lA(~ fetЬYf /M~Ni /nраво 
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паоти аудобr/r; ,;tеин7А/ til'?~ etA~ 'право рубати чуzий 
.иіо/-; в/ r:руитові ·, капр.-; rІС,ИН~ ~~ ~е/)//право 
добувати а чyzoro rрунту вапно/, .JеІИчУ.а& С~ц, ~~hl~i!Ц__ 
/тахе-ж право на хрейду/, і т . ·д., 

2/ Мійс~хі оервітути бу~и або позитивні~ або иеrативиі. 

Позитивні ма!и на .~еті або будівлю, або ваусхаик~ чоrось 1 
І • ~ 

чужий м:аеток · / І ~~-t~ о / . До будіве.uьиих належали: 
а/ ·.1'~~ /~~~~і "іІ:раво збудувати балькои і / ·-Іаиох/ 
1 инші вистуnи по-вад . чужим:' rІ>уптоьі; 6/.feІИRJi& ~~,~~
право випусхати на цей rруит стріху дома"';· в/~. Z:~· t~i~ 
право вправити СSалху в сті ку чужоrо до1~а''; r/ ;18Ф1Н/'щ r~-:z'f4~iнz: 
1:1' /!a;luiz.Ae ·- право зробити · rиійmнс RoJio стіни чужо"і хати; 

· д/ і/tІИJ-t~би& IJ.f!t81:1i /~t·- право оперти свій .. 6удии01< на . 
"'~ · . 

чужий . Ост·аниій оервітут уив.пJІв із себе виняток із загальних 

приuисів про оервітути 'ІиІі; що власних с.лу~ачого мавтку був 

. обовизаний не тільки#',· -~ р~ але й~~-, а 
власие підтримrвати свій будинок в такому стані, щоб бу

див:ок паиуючоrо :мв.етху не був пошходжений~~ ' До впускаJІ:ь

пих сервітутів н~JІежал.и: a/.tdИNl'M ~:tf~~:J,i' ~fJ1ІЙ}t-
право відводити на оуо ідиій rрупт або дах оусідиьоrо· бу

динху дощову воду краплинами; 6/~~~~ ~~А(j~те-ж оа-
ме, a.ne ціJцц.r струмком аа доr:о~оrою рур; в/ .fe/Uii'JМ ІИUИ~· 
~~4АІtЇ JJeiJt'....npaвo відводити пару з лазевD; r/ ёІ/!4447'~ 
~· 1/IИUflfetJІ~ те-ж що до диму; д/ lfetИN7P-J ~Ot:дL tiuІWt/~ ~ . -
nраво виливати поми1 на-r-. ~бо через чу1іtий грунт. М~йс;>:ьхі не-

гативні сервітутн мали на :м:еті не дозволити таких ахцій па 

пав:уюч;ому маетхов[, яr<і-6 :могли бути невигідні або неnрием- , 

ві що до корвотувавня nануючим маетком: а/ .і~і~ n.e . 



~~і/щ #u~- право заборонити оуоідов1 ве про
пуохатJІ овітла аа nануючий н:аеток; б/ .,-ееtч.УАІ Al!~t:eJs;t(p#eи: 
,;,1СІА:/і4ІJ~Тв-ж', що до аакритта обрію; в/ tfet-tчY~ а#;щ! ЛІНІ ~,~ 
право ааборовити оуоідов! взаrахі будуватись вище від певно! ви-

шиии.· 

§ ее .. Вивихавв:я ' оервітутів. 
--~---------------~---~~-----

Сервітути моrяи виникати на підотаві юридичних з~аrод~ су

дового присуду 1 засидj~~ення 1 / ВJІасие - fЗJФРf_Кта/ безпосеред 
-о::-

в:е иа nідотав і захожа . 

І/ На nідотаві юридично! злагоди обтажити річ оервітутом 
--~·~-----~-----~-~-·--~----~ 

міr власник маючо\ бути служачою річИ; в раз! опіввласвооти 

потрібва буха аrода всіх оnіввяаопиків, за вииятхом сервіту

та узуфрухта~ яхий кохний іа співвласиихів міг · встановити на 

свою частипу речи, Окрім власника могли обтяжити річ сервіту -

том емфітевта / див. § § 8~ - 9І / і оrперФіціяр / див. §§92-
~ 

94/~ aJie .пише нь на час іс т:в:ував:ия в: а річ 'іх nрав, 

На-бути сервіту ·~с особовий могла кожна Фізична або юриди~

иа особа~- сервітут річовий- лишенп влааних 1 або за загаль

пою агодою співвла.снихи :маюсzоrо бути паиуючи:м: :м:аетка; npo те~ 

щоб моrли набувати сервітут емQітевта 1 суnе~Фіціи~,- в джере

лах ием:а вха.зівоке 

Обтяження ре~и сервітутФк могло бути зроблене або за до

помогою спеціяльпо цю мету маючоі юридично! зл~rоди, або як до

даток до алаrоди про п~енесвнн~ права власности ва річ, що ма

ло назву dtiiJ!lcito Іf/Vtl.4fa:61 1 зокрема найчаст ійmе особо
ві сервітути встановлювались у розпарядаенних на випадок 



Найб~льше стародавніми сnособами встанов~кия серві : 

тутів були· : htMCІ~Jt;, / для - тр:ьох oeJ>BiTJ'l'iв дор,оrи · 1 

/Jt.,f~A.UU.C:ГяJ· / і ІА t'u1p UIS,to / ,ц.п.и ~сіх взаrа.пі 
' оервітутів/ •. ~ Через те~~ що обидва способи иа.пежа.пи до t k4 

е4·~·&! і не :м:оrли прuк.падатис:ь до· rprи'i в провіпціиж:ьв:их',
пtреторс:ьке право запровадило д.п.s: вQтан:ов.аеиия 'ix .J'54e:t:ION і 
#t ~~ iJ..nM 1 fiacZ с, с бrв неформальний ух.пад / ку
півлs=nрода»(, дарува:в:п~ і т ~·д~/~;- ... d"~~~b ··:а(, ам:істом 
sxo1 була обіця:в:ка заплатити rpomoвy кару в рааі иевико

иаиня сервітута, служила забеа~еченняк вико~ания ух.падr і 
• . 

бу~а обовязкови:м: - до н:ьоrо додатком, Ва~ато осіб ие лишень 

в провінціях, але й в Італії~ бажаючи униккути ~ · иевиrіДвих 

Фоr>:ма.льностей", заиіоц:ь агаданих способів~ об:м: .ежу.вались ~--

tuAJ,~ · т(М,'fН~и,;иl;{~ d'..f!A.t-/Щ~~J 
себ-то ФактичнИJ~t виков:анв:.в:}.t сервітута nри вис.пов.певій·, або 

мо~чазиій зrоді власника служачdі речи. Цей сnос!б вста

повJІеиия сервіту·та за часи іJrоератороьхі 

R"J/ а .боку претора •. В П]!>аві Юс типіява 

ОТJИмав тахож оборо-

~іцft~?Шо 
, "" . 

та 1/l, ( kiU С.,Ві.Uо авихли, і вотаиовхеивя сервітутів моr-

ло ttа.ти місце або · через ухлад з забезпечення:м: . /~(А.~~ І'м._:: 
e(',/lt(~lчtlftЦ-./1 nричому тоді ие було потрібв:о жадиоrо xop~o
ro актаr1 по~биоrо до t".a~t~(, ~ або через фактичие вииован
иs оервітута / '-~ll:#'- U.J/1/o /1 прИчому тоді не бу.по n~тріб-
ио #':t;~~o.~ .. - , 

2/ На підставі судового присуду сервітути вотановкюва= 

JІИОЬ у -~~;;;~-~;~-;~;Ді~--~~~~;;~~~ майна через ~~~~~і;: 
оуддs міr одиому з позивальииків присудити право в.паснооти 

иа Jіч, а другому- особовий оервітrт па 1 н~і~- або в разі 



~оаділу маетху - дати одиокr з новоутворевих хаетхІв право 

ЩJ"С:11ЗД&, BOДOTJ:rf і Т ф1Да JІа • Д}РJ'rИЙ ДJІ.- ВИГ іДJІО~.f8 JtOpJIOTJ• 

ваии.к пе]>mим. Оер.віТJТ виникав в хок.епа во~JПJ ОJдовоrо 

BQOICJ В OИJIJ~ 
. і 

· З/ На підотЩ)і ааоиджевия дозво.nsдооь 
---------~--~-----~~~~-

в1-rути ·ще по старому :инп.!о:ькому праву; ttpичo!Q' 

сервітrта терміх був одиорі~ний~' На~ихіи~і 

рез ~e.t'·" ilvьt-rfd-1Uд__ /цей порядоІс було 

иабува.ти ceJ

дJLI . ZdZt~~~(;, 

реопrб.ліки . /ч:е-

знесеиа і в ~аси 
. .. 

привціпату ~риспрудепція навіть ви~обила заоаду, що peqi ~ез-

. тіJІеонї~ до яких. приJІіtІУвався: й сервітут .. ~ аас:идженвю не під• 

ляrают:ь.· Але потреби розвиноиоrо екоио:м:іч:ноrо обіrу примуси

лн претора п·оширити :на · сервітути передавнення позвів під 

"Иа:Jі!О:ю ~IL f-ш.J.r:.?f!-И~Jt-iJ ~ аб~ dІ~/1.,(-'-.f· 'k4M 
. ~('/W·t"fM(~ : прето:р;. давав обррову оq.обі·, що заволодіЛ~ /~ 4/l.t 

/110 '11-t· ім iJeJ),j фахтич:ио не палежач:и:м: . •ій серв11J.'утом на 
та.у 11~; иха не була вихлюч:еиа а під ч:иивооти . заrальиоrо ~а

сидzенu·, і :rсориотува.пао:ь цим: сервітуто11t", лв: овdім право:м:, 

/'114 ~~ЦІ(. 't~ / ІО років ~~ jНИІ~ і 20 років 
tм'и ~еМ'и,)~ . 

Юст-ииіаи·, аеднавmи в одпе-ці.пе ЩU~GO 1 &..,JU-
1-мfoziІ. jueJrJt#t~ ·~'IJзвaв одночасно засиджена . 9поооб~м иа• 
бу-ття: JІІС особових, тах і річовп сервітутів; Ущ~в:t(, що •іх . 

в•хаrа.по Юотииі~иівське право від .ааоиджеи~, бf.ПИ такі: 

а/ t"81X('W;'f І . ІО років tit/tn. ,Іfи.еІИІ-Уц .. і 20 1)охів lh)/Vl. 

J.s.,Ju /~ б/ f~ll# .. -~UI/O / себ-то адійсиеикя ~ервіту~а~, 
Я:А права'";- зеднан:е . 8 ба.жа,нн~х. мат• це право ДJІЯ с~бе І tk1rf'.t1{ ~ ~: 
f'ІШ.І: ІМ· "JeВtНf'~j ;/~· na/'~;J-; в/ - беадоrаииість n:ьoro адій-
ов:е-ихіІ: ·- Nc. еч; 'ft~ ~' Л;С ;5~tii> '; r/ бВІ!іtе!).,РВІ!іоть 
цtoro адійоиення; приЧ'ОМf __ ерв.вае· · ожужиа rtpe1'eo-r а бокr 



в~асииха Jечи~ або nерешхода з · йоrо 6ох3 

тута~; 1 -~; rl/4 ~~-&;, ",. себ-то а.цати1оть 
11 

еиювавоs: оеJвітJт~· до аасидаеиия вaaru! .. 

адійспению серв і ~ 

р~чи, на яху адій

у відріжнення . 

від · аасидиек!fя·;· tx способа вaбJTTJr права ::JJІасвооти, ке треба 

було и! Ііul'м :ft:!~~ иі ~· РСJм .. 
. 4/ На підотаві аахоиа , В8Даиоrо аа часи 1мn8раторо~к~~ 

серві'fут --;;;ф;~;;··;;,;;;;;- батькові . ва ~ ЦNAfi~a. "'·~і ... 
тей, а ·"uож · ~а'І'.ькові'j що в д:PJre ожеиивоя~ иа ~tJ/IL . ~~~IL 
від першоrо ОІІJЖ~ая І право власности па я~і .відходило че -

ре з це друrе одружіниа дітJІм од першо! жінхи"," / .цив іJ' § І5І/ . 

Сервітути · хаоува~иоь на таких підставах: 

І/ 1JeJe·з апхиеаии особи або речи-, на користь яких сер

віт~ 6,Jв вотановлеви~, причоиу аокрема оервітути особові xar 

сувалис• череа с:иерть ціе•і · особи-, а шшfz!L6Y~ і 44-U4 
'І'а!ІОІІІ Іie~Ss 'і'і ~t'!li ~8fJU:u:liD/ ва ;;/~~о і "J'SИ..Ч 
,lt/Иit'/.teiiL остаиия: впливу не кв.m.а/. До ttaci в Юстиніяна воя 

&а~~ J~~D касувала сервітут, по Юстпиіяиівоькому ~ 
прав:v . ~ишевь ~.,;і J~л. t'II~І;"f/J ; hfiJJ/iA. ~· В разі, коли оер
вlтут бJ'В воrаиов.nеиий на хористь особи юр,дичн Ji', то в 
ЦDО1(1 випадкові віи каоувавоs ве лишень розвяваннЯм ціdі 

особи-, · .. an І 
1 
тер:м:і кох у . ІОО років. 

· 2/ 1Jepea аиихиекия с~ужаqоі речи, а що до J&уфрукта і 

через тахv ~1 аміну, що здійснения сеJвітута робиться не · 
• 

иож.1иви:м: иапр.r" холи 

ао•и цs ~ата . аrорить 1 

ФPYtc'l' хао:ует ься: •' 

1І1ФРfІСТ буж~ вотановлеио на хату,то . 
иа ·1·і ~~~і оЦе буде збудовано иову, узу-
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З/ !ере~ ~ІD - Іе~вавви права ВІаонооти ва рі~ 
і а правок oepвi!f'l'a иі и .. і .• ' Що· до сервітr'lів річовп це 

бував то.ц1 ·, хоп uаоиих п&JІ7Ючоrо маетв:у иаСS;rде в.лаоиіоть 
r 

иа маетох с.nJХачий·, або и&.впахи; · ПJРИ nереході права - в .~ас

иооти аиова до ріжних осlбJ . сервітут оам ообою ие вииихав 

аиоваr;.. йоrо · треба бу.по окр&:м:о • вота&~J3ИТИ.~ ДJІя сервітутів 

особових ~~tJtJ І яхе ДJІЯ уауфрухта :м:ае опеція.ль
tr:у: иааву ~~d~o / :м:а.иа місце тоді~; коJІи особа'~ 
1!а К<;>РИО'ZЬ ucf1 ~y.tto .. встаиовлеио сервітут набуде в.паа .. 

:в:іоть на обхежеиу серв!туто:м: рі~·~ або холи воза перевотr-... 
пить в.ла.оиїtкові свое п:t&JO сеtв1тута.' 

41. іереа відко~у ві~ оервітута 8 боку 

ях~і е встаиовлеиий сеJвітут особовий І що 

особи, аа-дл.я 
' 

no свбій nрироді 

е аи:а.11ьоrич:в:е 8 вищеаrадапх відотупJІепкJІJ.t в.иа0"1!ихоs1 ре;tи 

овоеrо права иа сервіту!/) а в рі~~вих сервітутах - а боку ~ · 

влаоииха naQюч:oro хаетка.: По t.icJ ~ічі відм:ова. повипаа бу'~ 
ла мат~ вигJІJІД двохб!ч:в:d! а.ааrоди / ~Q)!aZtд/ t~ /~ 

· &И~(Ь /~ себ-то д.пх ие'1 треба бу.по аrоди а · CSoxy влаоиика 

олуЖа~,о'і речИ; no праву Юотин1яи1вс:ьхому виотачала одиобічиа 

відмова а боку в~ао1!иха паиуючdі речи або субехта се,ві~у-

та~ nричому ци відмова 
... .. ' ~ 

кorJia мати яху аавrодио- ·фо~}q :r_;. -••авіть 

вияв.пятис:ь у мовчанці 8 приводу тахих актів в.пасииха олуzа. 

чоі речи~ ххі вк~зують ка те~ що 

оервітута І иапр,х.пад; незаява 

віи уважав річ 

проІесту в разі 

ві.пьиою від · 
продажу 

служачоr·о J~~етку-, ЯІ< маетху ве обтяжеиоrо сервітутом~ хоча 

в.иасиих паарчоrо :маетху аиае · про цей продаж/.· 

5/ iepes · передаввениs: хех_ориотуваиия сервітутех І ~ 

~~ / а 6оку су6ехта оервітута або власпиха nаиуючоrо 
~~~ . 

маетхт~ а д.ия мійських річовик сервітутів і через ааоиджеп-



• - 72 ... 

пи в~аоиихох слуаачdі J.ечи вожі від оерв!тута / ~~~іЬ 

~~1~і /, себ•ТО ~ереа ДОВrочаоие ВИХОИаRJІЯ QX ТаКИХ 
вчинків-, яхі ~,Jп:ротивиі nраву серв1тrта. ~ · k-1~ ие 
т•rиув аа собою ' n~редавиеиия вmrs:тхово Д.ІЯ сервітутів ~ ~ 
t~o і '!fetlu_ .?'e/IAI't!J~ ~ а 'taxox джя ;rауФрухта в paair;· 

холи вів: е · вадакий д.пя nер1одичиоrо хориотувания / в;аnр~·-, 

через- p~~f;• ·ю~~іо //~)було потрібие при кійоь!(их 
річових сервітутах~ бо в них етап річей був заФіксований і 

ие аа.пежав від вчипхів в.пасииха nаиу»чоrо маетt,J І иаnр4~ ; 

nри оервітут1 ~it./ ~ У~/треба';· щоби в.паових оJІуаа-
чоі речи зробив пеправиу надбудовr 1 вона іотиува.па ввесь 

чао терміву давииии/. 

Теркі:в t'«Нt kІМ і' Muellj(!o #~ee~tLJ'/j по отароку 
римоь•ОflУ npaвr був од:в:орічиий длs: ··:рі чей рухоьmх і двохріч-

иий д.пя: иеJJІХаша ~1 Ціх аво-, що &к .:/6'U'.z/J,ю~ .єхий скасував·: аа-. 
оидzеи:в:11 ДJІЯ набуття оервітутів·" ве TOJJCJIJBCJt од:в:ах ~~~~ 

,·. ~uuptf, &~d' ~ ЯJ:Сі продовжі:ва.ли :мати · ч:щив,lот:ь що 
до скаоrвания ае)вітутів. В праві Юстииіяиа для иих б1ли nри-. . 
в:яті заrальиі терміпи передавнепня 1 аасиджения; оеб-то IQ ро~~ 

х!в 1A.J'n р.де/~ . 1 20 J'OSiB t')t}"tи. ~~. 
6/ і~рез здійснения J88ОЖЮ!ИВИО! rмовиви або охіи~еи

:вs териівr / ;, "e:s а)) /-t::'~ /r, в р~аі, коп ~ерв_Jтут 
бrв вотаиовJІевий під умово~ аОо · иа певний т ерміJі • У отаро-

дJввьому ПJ&Bt терхіни моrли прихлада•иоь жишевь до вsта.ов

жеиии особових оеJвітrт!в~ а ие річовиХ.{ Пізиійше право поши

рижо це й на річові _оервітути тим, що вJІаоиикові олужачоrо 

каетху бужо даио . право nротиотавАяти позовові влааииха па

иуютtоrо :м:аетху s.кс~о І ?а.~· або ~~-; •· 
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§ 88,1 Оборова оервітутів . 
--------------- ----------

РимоDхе право даважо оборову ое,вітrтах ие ~~л~к- в 
' 

paa'l 1-х ' іотиrваив:я :в:а nравній підотаві / т.~ав ; nетиторійиа 

оборона/; .!lJte й в разі тільки фактичного здійоиеиия сервіту

та / пооеоорійиа rtО.боропа/. 

І/ Дли пеmиторійноt об~ро:в:и оерв!тrта ооо~и~ нх1 ма-
~----- - ~~ ~~ --- ~ -~--

ВИ Оервітутоzе право, моr~И КОРИО'l'fВаТИОЬ ПОSОВО. Пі~. ва-

3ВОD Ac/lto ·СІ)~()У4 ~~ tМt.~ або ?НМt~Р ~e14чJt/7;t ·; 
т;им: поаовс1.1 можна буJІо . боропити право сер;;ітута від КО}&о 

иоrо nорушення йоrо, як з боку вJІаоииха сбтяжеп&і,· оервіту .. . 

том: речи, так і третіх осіб. Зо:креrо~а - позиваче1.л: .'тут бу-в npi!f 

річових сервітутах хожв:ий в.пасиих паиуючого :м:аетку. ПозиваІ:! 

повпнпий був довести свое право ва серв!т.ут І а череЗ те й .. 
право в.ласпооти па о.пужачу річ . а бо.:ку тоrо-, хто вотанов:ив сер

вітут/r-;· 1 фахт порушення: права · оервітута . з боку nозпваного. · 

Мето& nозова :м:orJt.д СSути: а/ визнання сервітутового nрава nо

зивача; холи поаиваиий йоrо заперечуе~ б/ усупеивя порушеихя 

цьоrо права~ в/ вииаrороджепня за ~ т'а~и і r/ падаппя аабез
печеииs: ... іа4/ІІ~ )І· /іІИt. ~fi./!1~1 :Ум./~~~~·Мо ~~РУ~ 
б~~а в~ас~~ ~Jоти~еаа1о!~ д~s. ~~/.u 1r~~~~: остаикій 
поаов був з·асобок оООJОИИ д.u в.иасиика олуsажо'і . р1чп. 

В ~ащ1·, коu особа; яка маJІа ·nрав·о ва сервітут~, отр:има.п~ 

це право ве від · власв:иха~" а від cyш) I\ ROJ:O nооід~ч<t І ~4./L. 
;e1.Jи•j~J..-J~~ · /оJS.ужачо·і речи" а також nри р.!tІових oep:si ... , 

тута.х ..; хо.пи ця особа не мае права в.nаоности на · nануючий ма "' 

етох~ а е дишепь його сумлінпий nосідач> вона могла З ~':і~ць 

А~;, P!Иt(~t.t4.. Rор~отуватис :ь ll*b fu~'- fl..tld~dм ; 
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при остаиньо:му позові ве треба було до.в.одии права власности', 

а Jtиme~ь, вабуття се:рвітута , правиих . nорядхам / через ~I!J.#._ 

>f/Ja.AJ,:Ct;o а6с ;5d~4L_. /т при Іі-чо~ сеJВіт.~т.ах 
потрібні були l'iиrt:v~ Й'?~ ,· eR~ ;/:-'dц 
их підстави набуття посідания паиJІ'Чоrо жа.ет.ха~~ 

2/ Посесорійха обо)оаа · оервітута істиувала дхя тих~ хт~ 
------·------------n .. хаючи права иа сервітrт'", фактиав:о користrвався ким~ мав 

иіби-т-о uосідання;fР4.І/-,/11/14/іІ oepвiJ!'J'Ta.1 ДJІ~ oбOJH,),XJ! ?.'.U І!LИ'~ 
;/~-е11А" сервіт~та істи~вап t~"d~P{a. ~~~/-"f~~utL. .. 

Зокрема - ДJІ:Я обороии f_--u_ti...~/-jt.PИ~yiJ особових сер
вітутів прикаадаuо:ь ~~~~~ звичаІиі .І~УееJ/;Х ~~~ 
та Шдjt4ц/;Jtu., ;fP11Щ,tцv1"", · бо фахтично f'-'Ц~·- ~~~~() 
ссобовоrо сервітута · вияв.ІJІJtос:ь у тохj· ... :ж в:v;д;і-, .их і звИчайие · 

посідання: OJtJXa~a ~іч зваходилас~ під фахтич:в:QD владою 

оо о би)· Jф иа.JІа о е::рв і тут.: 

Що-ж до серві. тrтів :річ:ових,." то лиmен:ь до тих з ип-, істота 

яких складает:ься з икогосD постійноrо прилади до паиуючоrо мает

хr / dілЬшіоть кійсьхих позитив~их сервітутів/~ мож~а було кори

ст:vватись U/{Дlln. звичайпик ~<'Ь/-еиh.. u)t;• ,t$0/-н?Ь/5~ 
бо пошкодження такоrо поотійноrо nриладу вважа~оЬ аа nо

руmеиия посідапик паЕ7Ючоrе мае~ха~ Крім тоrо іс~иува~и ще 

ДJІЯ: деJІІСИХ річових сервітуt.rів _ спеці.яJІьні іптердихтх(, а влас-

не: а/ .1'~РІОі'~ )е І'~АКU- P.ІeYkji«L- ;Su'zчito~ 
джя обо)оии оервітrтів дороr~" причому позивач nовинний був 

довеот~, що віи не кеиш их ЗО разів упродовж року перед за- . 

КJІадеІ!:в:ЯХ позова адійсиюва:в се].Рв1тут 1"f..-et:.. ~ ~~ 

~ ~ее. ;fu~o .'б/ /~/J'u.. )е, ~;{/!ІJU_ ~V~-
для сбороии :м:ожu:а.t:~ст и ареперува.ти зіпсуту · дороr:(; передrм~о-
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~и ті-а) що і в оопереди~>оQ. в/~~ EJe ~&-дАІ 
обороки ое)віr~а водотяr~ п~ому позивач повинний був до-

вести~ що вів користувався водфqяrом прииаймиі одиа paJ 

tпродовz оста:нп:ьоrо рокJ"; або коJІИ водоrяr був тциtr, що вИ!! 

:м:оzиа було КОJИстуватис:ь .u:mек:ь або в ітхуr, або в зимі-, при

иа!Щ'і ха ПJО'fВ:З .і двох рох1вr; це в:ористува:в:в:я nовиние бу

JІО бJ'ТИ ~С tJ-f;. ?t"tc· ~/1-t.-.1 ~С ;Іu~ь -,а Крім ТО-
І'О ще й cy11.и11tte І ~а- ~ Jl!.- І. r/ .:/~/~ k 
~Je_ - дu оборохи сервітута Pl.f:Ua~M~al ·,а та- .· 

~ож се:рв1туtа ped_Zid дАJ д.ftUtl4/A.. ~&~ '"; передухо... . 

ьи ті-z-; що й д.п.а: попереДІІІ>оrо. r./~~~~allf Je/~ ~С,.~ 
;ц.пя обо~опи мо•.nивооти зреuо]'увати і nоqистити к,и:в:ицю; перед

умови - .s:в: 1 попередх:ьоq.1 д/ c7Ju;,~ J~ U.M:.t-. ' 

д.пя o(SI)JOBИ мож.пивооти зреn~рувати .водотя:r, · nричому n·озивач: 

nови:в:иий був довости .пиmе:в::ь свою /~ .. ..., ~ЦJif'i:J зв 
оотапи:ій ріх І оумJІіииіс.r.ь ие вимагалас-ьІ .' ;; ~~~ 
~Є dоам/- Для обо}'ОИИ моuивости вичиотити ви.пив:в:у JYPY 

/ сум.п1~н4.сть тахоz хе вииаrаJІа~:ь/ •· 
Ди пооеоорійио·1 оборо.ии и~ших річових сервітутів ри:м

с:ьхі дхерела ие вRазуют:ь иа істнуваиия сnец!яльвих інтер

дих!Sів' ., 

• 

.· 
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РОЗДІЛ '1. ~~~. ~- Ши 'і~. 
------~·~--~----- ~"с --------~--.-- --- - -- -- - .. - - -- .. .. -----·- - .. -

§ 89.1 Пов:яття та історичне походженЮІ. 
~---•~•••м---~-~~-~----------~-~-~-----

~ід fМ#~::t :риис::ь:ке n-ra во ро~уміло опад:к.ову оренду.· 
ІИст11:ту.т цей склавоs: ч;ерез зеднання двох юрІ-ІДИЧИ:іfХ і. в:отитутів·, 

з яких один виних за часи ресnуб.ліки~ а друmй - імnері,_·· •. 

Перший із цих іпот~тутів .- І"и, ,;, а~. ~~jd: -був 
заведекий прето:рои д.пл· уреrуJІDвания відн_осив: rоро.жаи до но . · 

.пожеких в Іта.пі'l державк,:их sеме.иь І 1/'e/l ,PJ &. ~ І • 'Я,к 
відомо·; значні чаотиии цих аеме.аь віддавалио:ь цеиаора1m в . 
ореиду па терміи од 5 до !ОО рох1в приватиии . ооо~ах з о6о-

вязапяи •lx пzр.тити держЗ:ві u!f14. І ~d.i't:i~~ І. Зrодои 
ВИJОбИJІаоь заоада давати аеил! в оренду ие на термін, алз !а

віхи І th. ;tf.u.;4.d~~ Jr;· під умовою виплати чинша. 
Далі :міота·, холех'і'і жерці·в та ииші 1&-ридичиі ооо611 поча.ли да-

. 
вати ово'і землі в Італrі в оренду на тих самих уновах, що :r 
державаf · qерез те ~~ що та.Rа ореида через свою довrочасніот}) 

бужа дуже подібна до права власиооти~ то nретор найшов по

трібним вадати 'ій оборопу річовnмu nозвами І ае>Іі:І 'ZN2t'--

€'t)d:J І-.1 
Друm й. 1ист:иту<Т ая:вивои на :}ході Ри:моьхо·і I1~nepi·i аа 

qа~и Гадрінна під иаздОD ~J1~~~ ;nід якою розу:м:іжась 
~Jеида иеобро~JІеиzr.х груи~ів в iмJ.Iepaтo:po~Jкmt Jtаетках / ~~· 

r~vitи1t;I/J.д.4 І 32 певвий чинш І ~/ 0 1 Сnо,атху оренда 
<1r.1a иа коро'fх•І терціи" пот 1 ',r терJ.!ів:и ·· n обіJІьши.пиоь і нареш-

. ·' 

І! 8J8~a ІJобижаоD спадковою~ ~етою 

садиfи ~хляоr дрібвих хліборобів і тим 

іхпераr qрів буJІ.о на.

;цапо:м:·Фrtи ро.авиткоаі 
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х.пібороботва·, яке дуже терпі.по від інвазій варварів(! Орендаре• 

в1 ~ еи~і~~вті~ дава~с~ для оборопи · його nрав річовий nозов • 

'Ш ІН/t}i)~trvJt;;, ~~~f .~ Прgклt цо:В.і імnератора nослід;vвали церк-
ва; міста і иарешт і багаті 3О1'Іfіев.nаоnики, nричому noчaJIIІJ uоши

ряти _ ~~~і т ах~і!': і L1~ .обробJ1ев.і rруит:и й в: аві ть па 
tабу.r:овапя:. 

' . 
Таким чииом вжасие ріжиицk між ~~ 

; .~~'і аве.хаоя яиьr1нJ 1;1 на те.- що nерше nраво торха

JІось аеме.хь в Іта.хі~, др1rе - nровіиціяхьиих. Але ко.пи . Діокле

тіяв: аем:.пі і т а.пійо ьх! _вtів~~ в з nровінці . .я:JІь:в:им:и в nравах·, 

рЇЖИ~tЦЯ: :М:іЖ . Opeп.r;apt3M Иа ПТДСТаВі ~~ (j, ~ NeYf-li SM• 

Фітез·тою зовсім зиихла,- і г захои.ода:встві Юстиніяна иаз.ви 

~,и·- -~~~ 1 А/~·~~~~·вже 
уважаJtиоя оииоиімам:11f, а опаr,~ова оренда цих rf,у:в:тів дістала 

одпу сnіл:ьи1 иааву ~~~. 
По системі Юстииіяиа ~~~ була рі~овим 

оnадковим і під~srаючик від~удженвю nравок повиоrо вжива•· 

иg і добJваюtя витворів 1 з ч~жоrо грунту І jб24а})Іа,ІИ ~~J 
а зобовяаанвнм емФіТе3тn не поrірmати стаиr rprитr і п~а~ти 

власDкові rрунт1 І l~Щ P/11.~-i"~Uidl в nевві терміни 
nевпий · пез1-~ікзпй ч:nвш І ~~/tJ/44/dJ ~ec1J~ z~~~~). 

§ ео ·,! Права та ооовязки емФі тевти і :зJІа~кикаа 
-------~~-~----------------------------~---~--

Екфітевта" ие будучи власп11КОК-~ м:ав одпаІ< усі nра'Ва вJІа'"' 

оииха речи-; кіr відчу-джуватt: :.і 1 по злаrода:м ,;ц>'~ ~Щ І 
~~. t'~, sастаВJІІІти '10 і об~ш;:увати оервіт;гsоаа ка 
rrr)1f чао, по~<І-І і~иув~о ~~~ • ,Zt.u oбФJQD свое rо 
права віи міr ~~~lt ~о~~ст1ватись уоіиа повва~m, що аалежп~ 

...... '.-: 



ли в.паоиихові: z,et' еч~~~ ~i:fl:r І який мав ще иа-
8Вf ~~-edYjd'l ~:н І.еФr "'~о. 1/ а~о иPJ&~~.J 
~~u.IL ,· . t:?~.цtoud- dt-e/~_, а 
тахоа і всіма аасобаии оборони~ що належали .посідачеві ~ечи. 

Однак поділити rрvит ва Jеальиі частипи емФітевта ·без згоди 

иа це влаеииха ве ·.r:м:і r .~ 

Обовжахи емфітевти були такі: а/ ве погі~mати стаиу rpy& 

!У"; бо в nротивномуразі в.павltих :міr від1б]?ати від иьоrо еи-
• 

Фітеваио; ~/ платити чиИЕG !ОЗ:м:ір яхоrс було вс~ановлепо при 

встановленні емФітевзиса ... ;· причому иевиn.11ата чииmу впродовж 

З-х рохів~ а в церковвих :м:ае~•ах - двох - тяrвула за собою 

поабавлеиия емФітевзизаJ в/ платити податки і відбувати ~о

.виииости~ що . приnадаю~ь єа ГJУИТ~ при~оку иевипла~а впро

довж З-х рохів дава.иа право !В'.паси:их·ові :s:a відіб,а:в:ия е:мфі-

1ева~са; r/ при відчrджеииі 8Мфітевзиоа ва підотаві ·злагоди 

. ~М.'.п ~~ - сп,овіщати про це в:.павииха за 2 місяці 
пере·д відчrджен:е:JІJ.f:';· причому аа цей термів: в.пасиих мав право 

nершвиства в хупів~і емфітевзиса, а також кіr заборакити від

чудженu, а.7і е .nишеи:ь із Ва&11ИВИХ~причи~. / иа·приклад~ нездат -

иооти иовоrо иабувача до иібоJобс:ькоі праці/ .j П:ри перехо

ді емфітевзиса до ипоі' . оо оби ВJt&оиих мав nраво па отри

маt:u 2% від пои:rпиоl ціаи lf44'Ar4J&~/;,u, .;{Aд4 І~ 

---------- ------------------------------
РимG:ьхі даерела вхааrю~ь ~ишепь иа одип опооіб во~аиовr 

жеви• екФітеваиса, . а в~всие- иа доrовір еМфі7~вти а в~асиихок -

~~~114 ~~і!~И~'. h б7.аа ПО'f!Рібиа17 в. додат ох до ,цо-
rовора і передача rруи~у, даеJе~а ~е хажуть~ але ~!•ьш1сть тепе-
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J!:mиix учеиих rадае, що бу.па потрібиа" иа підотаві заrа.пь:в:аі . ·а .. -

оади Jимсьхоrо п,ава про те~ що право річове взага.пі иа 

nідотаві caxoro д.оговорr и~ м:оzе бrт;и вотапов.певе. · Ta.xoz по 

aиa:a:~:rfi1 а иншими рі човиЮІ nравап" особливо оервітутами"де

.в:кі ІJИиіmв-1 вчеиі гадають·" що ~f~jмir бут~ встановле
иий :иа · підставі розпоря дженв: я в.пасвиха па в:ипадох см: ер ти-; 

судовоrо виро.ку і заоttдхен:u.~ Проте все це од:І!ах е спірне.· 

Перехід ехФітеваиса від одиоrо е~!tев~~ до ІPrroro кіr 

хати місце . в:а підотаві l'--2112;/pt, грунта, у спадЩИ!і.t;" аrідио 
судового ви~оку і аасидаехиs. 

Хасуватись емФітевзис xir l!a підстав! всіх :пособів,яхи

ми хасrв~~оь взаrа.пі J1чові права і аокрема всі річові 

права иа чужу річ.~ В:рі:м: тоrо в.nасие е1.tФ1тевзио ІСасувався та-

RJiJШ опоооС5а1m: •/ 

rрукту" ях віжьиоrо 

аасиджепмк: иа в.nаоиtоть тр~и1аr 

ві*' екфітаваиса; б/ uоз6ав.певхя:м: 

оообами 

емФітев-

!и йоrо прав че~еа судовий виров иа підотаві поруmеиsя иик 

своіх обовязхів: поrіршеиtя rрувтJІ невипла~и чиишу впродовж 

З-х / або 2-х / рохів·, невишtати податків уnродовж 2-х рохів, 

ПJОд~1 ехфітеваиоа беа оповіщена~ про це в~аоииха~ у всіх 

цq випадха:а в.ааоии:rс кав (> ПJ>аво :иа позов про поsбав.пения 

емфітев!'и йоrо права './jJU~P /." 

--~-----~----~-~~-~-~~---



- ~u .. 

§ 92 ~~ Поняття та 1сторяvz nо.ходzеннл~! 
----~-~~--~---·-----~--~~---~--------

-d'~~ИМ ~ або ІІІЗаво від ваб~оваRІt, уяв.ияJІо 
із оебе сп~дкове і під~яrаюче відчrд~еиию Jічове прав9 ~r.ори

отуваиня будивхом·, збудованим на чужому rрупті 1 иа.пвж~'Іlщ.t че- · 
Jез те на правах влаопооти s..~ .>J. c Jr•кoвi цьоrо rpn'ry .. · / d'~ 

е~,& Ш"/7 . . 
Прич:иmr появи цьо.rо прав-а ·п~ібпі до trричиии появи · ~ 

: іта.nійсьzt.і кіота ДJШ та о, щоб анайти .пюдеІ·,!хіб 

забу.vвати · nороаиі уq~.стхи •J.Ao»xd1 aeмJii~j ~~QJШ від"' 

~;.s 

ІrОДИ.ІИСЬ 

даваІи 'іх иа дОіГИЙ чао 
' . 

під rxoвoJ), щоб оотаии1· 

rруиту під ааоrдовr 

або на 8~8~ди в орепду nриват~k феобам 

поставиJІи :'JaM будИиох. · Догові]) віддания 

спочатхr Вl::&аав·о• за звич:айиий договір 

о)еиди~ через що оtеидар-оуnеtФіц!и!~ був ~ишень звязавий з ооо ~ 

бою в.хаоиика зобов.s:аапияк і ие м~в :аа rруит річовоrо nрава. 

~е arq~к ~peTOJ виді~ив сrл~р~1ц1яра в mepery звичайишх ко· 

ротхотерм1ИQ8ИХ ореидаJіВ і noqaв йоху давати особливі cn~~o 

би обороии: перша - о~еціgльм~ й !итердихт ~е ~~~~~,а 
пот iu 1 о по о о би аиальоnп-1 - а і оп ао oбa:rm обо~оии взtаоийка г 

.::1' ~-и?ИU з•ач:в:о роави:&уJLооь аа · ч:аои 1wератор-
оьхі 11ереа аріот хількости иіІоьхоrо иаое~еииа і зб!льшен-

иs: пот"Dеби в nо1сrешханв:п·~ в Римі -а оеобливо niaas понежl tt ·i .. 

ета sa Не]!)оаа / 64 -,·.~; •1 Оо о би п~:иватаі, щО ма.иИ пороаsі зе?~1.nі в 

кістах, поч~ олідувати n~ихжадові хійоDХИХ 7nрав; дальше nо

ч:а.пи встаповJІЮва'1"и - .t'~~~И •е .ии~tеиь д.хя sабудовапR.t·· 
ПОJОЖИЇХ 86~'Ь, 8h Й ка iC~Jfi'DЧi BZO И& Чf:іОКу Г:PYR'l· t б~r,Ц}rП-

хі(, nr~.вi ть :в:а охремі поверхи бJдиихі в. 



- ВІ -
§ 93.1 Права 1 обоuаки OJ'118JФ1ц1spa.' 

----------------------------------------
Права оупеJІ1ц1ира бrхи подібиі до цtав емФітев~и: 

віи . xir відч7да:tра.тп :річ'; иа яку мав- t7~U..~~~ 
через ·алаrоди І~U 'Vt.trtJi і ~і/ ~а:., аас'fав.nя:тп 
·1·1 та обтя:жуs ти сервітутами иа той ч:ао" аа яхd -. прво. 

~"f'u...;/tЬt&l. Йоrо право бу.nо иавіт:ь б !tt~щм аа правое:кФі 
тевтr; бо віи міr nоrіJЩJвати о~аи будиику в ,азі~ хо.nи 

це ие бr•о опеція.nько забороиеие доrоворо• оупеJФіціяра а 

:в.иасnrсок ;! дu оборови своеrо права оrпе:t.аІlЦіJІ:р міr uit~~ 
хориот7Еатис:ь Jс~иа псзва~j що аалеzали в~аонихові вечи; 

а в;ц~оие: Je~il 'it 'l~ ІJdfr;, / по аиальоf11' S r~· ~~~·4 . 

#.и"~ 11-difJ .Р~мц,Іl._, ~~vL ,· ~Jdtit. klf~} 
д:uь11 д.11s: оборО!!'{ овоеrо tіооідаивs:- 'tiи'~~JPA ~ .(~~"4 
кхJІІІ: no ам~отов~- б!7В аважьоrі'lІІИ~ ~ іит~~их~ок ~:/o#t~~ 
а тах9х іитерд:и1<оrа n1 ~е 2N І !;4 /~ t4,04Uo. 

Обов~зхи ~уперфіц1яра були 'ажі: а/ nлати~и влас~хові 

tіипи . / .t'~t4iи!lt./ в разіІ1 r<оли тахий було nризна';fеи9 ПJИ 
trотаиовле:в:иі J'kjle.rt(u44 1 цьоrо ие .. троба бу .по~, · коли ПJаво .•. 

;/~14/.t~:eJ -буЛ1о хуа.Аеие за одво:раІОВJ' виn.патУ""J або 6-J..,. 

ло лодароваие7 б/ хести иа собі видатхи по ут}ииаsию бу~и

в:~; в/ nлатити.. податхи; що пр,пада.Іи иа СSудИ:І!ОК. у відріжпе;а

.. від емфітевти аrпеJФіціяр прИ відчrджеииі овоеrс nрава ие 

C:Srв обов11.ааай Фповіщати про це в.паокика і п.цаtити йoQ"\tt~" 

ві.цоотхи а ПJ·~дзж!:&і ців:и .,· 



duf~a~ 
з BJt сиикож; до 

-·· 

-• Ol:l .. 

в:иииха.uо иа підоІ'ав1: а/ иеформа.Іьиоrо доrо·вору 

поrе пов:~~: а буJІа бt'fl nрИ.ІJо~еиа і Z'elf)І ~Ь 
реч:и; иа що е ao1ri вхазівжи в джерелах;; тах що поrляд деяип в:и-

іш:в:п учеиих про пепотJіб 1c'f:D традиці·і е беапідставиийJ б/tоа

порsджеи н s бох7 в~аскиха иа випадок oмeJ'l'iJ в/ оудовоrо ви

раху·~~~ Зас~дже:ния:м: rl'li;I~Ьt~ встановлеи~ бути ие моrло; бо) 
J!В: Хажеі УJІЬПіла: ~r~ .,-~~ ~и .t't)re .,,..е; 
~~~ &~ l'-~)'о2:-4Є • . 

Переzід ~~~&~~ від ОД oro супе Фіц!яра до дpyroro 
м!r маті · кісце па тих сам:их підставах; що й перехід екфітsвзиоа ~· 

d~'NAI хаоуваво.в: ти:м:и .. ж способами'., що й е:м:фітевзис"'; одна
че лрав иа ju~/J вJІасжих речи пе мав, ко.пw; розу:мЗ.етьоs:,в 
самому доrовор1 про ватановлення ~"~~~ вл сиих ие · виковив 
ооб1 ц•оrо права , 1 ФоJ:м:і резолютивиоі , умовипи • 

... _ .. ______ ... _,_,...CIIIf __ 



РОЗДІІ УІІ. ЗАС!АВНЕ ПРАВО. 

---------~------~--·----

Заоtавже nраво е річове nраво ка ЧJZJ річ, яхе ~ахехи~~ 

х}едиtоJові джя аабезпечеиИя йоrо домаганаg, і дае йохr кож

Живісrь 7 nевких· випадхах продати цю р1~~ щоб із отJимакоі 

хво~и оамому аадовольииии свое доиаrаиия. Від иипих рі

чових прав ааотавие право від,іzияеться тих~ що воао ие дае 

пtава користуватись річчю та 11 витворами 
"' 

І :n. В:ИХ.ІЮЧ8SВSК 

деакп випадків - див.~ § 97 п. З/r;· а.ие 

zеииJІ · річчю~~· t а в.аао ие прав о продажr 

лишень право роапорхд-

11~ ОДЕ&К ТіЛDХИ В ра-

аі иевихоиаикя · .~аспком речи своего аоСSов.в:заии.а відко

оао х:реди~ора. Це Jі1Ж иnи:м: олужит:ь підотавою дл.1 де .аки.х 
. 

иии!ик~ учеиих вва~ати · ааотавие право ие аа річове~ а аа 

право аобов.в:ааивя~ З цим однак поrоди~иоь ке коаиа з оdь-ихи~ 

п.-~и: а/ те зобовgзаник, длл sабезпечеnпл акоrо даио а ааота 

вr piq; не е безnоое,едие а ці~ річчю sвазаве: вово !отиуе 

иеаалеаио від ааотави - застава ве пасить йоrо~ кредитор в 

раз!~""' коJІИ продах застави ие дасть nовпоі хвоти ао6оаs:аав: ... 
" •s; може домаrа,ись pemtи охрема, б/ заставлена JіЧ ке е 

ав~ааиа а оообою влаоииха - воиа ааАиmаетьол застав~еио~;хо

ча•б право вжасиости па иdі пе,ейm~о до третьо! особw; 
f , 

в/.рииоькі дже,ела sспо пазивають заставне право ~~ tit 

re . ~~. 
Старе римоьхе nраво ие 

РЩ81М1ии1 еі Одиах дуже вже 

зиало аас~авноrо п ава 1 стисжо-

ра О ВИSВПJІаСЬ еобхідпість 



аабеапечеиsJІ іитерео1в Jередито:ра·, ика вaaru1 в ч:аои при

хітивпі; оли r~omi ,1дк1 й ~opori~ від~ваеться иавіть ro-
o тріhе", иіz в часи висохоrо роавитх1 екохомич:и:оrо а~тк,-тии 

б!JІ::ьше'; що в от СІ> одавиьому Римі до вида:н:и:.я: • eJ'I8lf,Дa.,_ 
·!І J•1 . иеn.аатаий ВИJІ1:Ваtец:ь відnовідав .ииmеи:ь о воею оообою 
1 хреди!ОJ •е мав ПJава · обериут,и опJавжеиии бо~rу беапоое-

1 

редже иа м:айио вииrватця:. · НаоJІідхом ціе'і иеобхідиооти аs:вив-

оJІ 1аотитrt-; ~:хий ие був в.иаси:е завт,авии:м nравом, aJie по сво

'11 J48Іі ' був 8 ИИJ! м:аЬе ТОТОZИИ:М.' ЦеЙ iИO'l':И'lf'l' :мав И88В1 

j4 ~~'et" '~ По свое1q аміотов1 поивтта F~~~;,_ аиачио 
ШИ)DІе'; віz аабеапе1іtеиu 1итеJеоів хреДито)а: ~')и,ее4. OJ'

a додатхам до а.паrоди ~U~~i:J і :м:а.па те аиа11ікиЯ:'~ · 

що иабrвач: речи nовиииий був хати ії .пишеи:ь ДJІИ певи~і ме-

ти і в час иаотJпденіJІ пеJед8а1іtеаих 1 ato~i оторік уков -

nовиииий був повеJхr~и /ремаицицvвати/ Jіч хоХТJ&~еитові~і Ме

та orax~i ~u,PJ;.; ~ j?t:;et.~U Ca.a.!tt коrл'а 
бути ріжио:махітиою'f тах моr.иа бrttи ;&')u~IL ~ ~~ 
ао.rш . рі"!! передава.као:ь 11а аеІережеиur; ,Р~іі ~ cU)l:~-~ 
коли воиа давалао:ь · д.ия аабеапеqе~иs доrоворr, а також і икш1~ 

Але 1 всяхоху разі кабrвач речи аа допомогою тахо1 в.иаrо-
• ~ аабrвав аа иеі 

1
1 

обов•аох повериу~и 

пдати кии 66)rJ ке 

-· 

ие зао'rа·вие ПJЗ.ВОІ а П]раВО В.І&ОИОО'І'Іf1 

річ попеJед8~ОМ1 . вжасиихов1 uicлs ви-
.. -

мав ПJавиоrо харахrе:рт;·- ~ах що оота:в:-

-ій в Jaai иеповер•еип~ JечИ ие мав zадиоrо позова / що до 

виzоиак.. ~~~~~ : це викоиаииа ці.ихои аа.пеаа.Іо від 
J'!~J)-4".4 - оуШІіииа ие.СІува'lа,' НевиІІАдиіо.ть та:коrо по-
рsдкr ввер•rо~а :ка себе yвarr пр~оJа і ооrа.киій почав дава-

'1\И виJtt1нttцeai в таtсих випадках особовий поаов ",)~_ ~ll&i~ 

' 



- """ 

·~·~ І ~хий тяrиув аа собою хрім r~pmeвoro викаrо,оджеиия 

тахо.и і ~~ - поабав.пеп.иJІ 11еоти дж.и хре.цитора. Одаах 
і~терес~ виауватц~ ~ тахим опоообох ціжхом аабеаr.ече•о ие 

бу.по-, бо хредито:р . - их в.пасп:к petzи- x1r продати 4 1•1 '!'Jе

Уій oooбtr;~ и_а ~XJ .do ,f~~et4e- JІІС особовий uоаов - ие поJПJІ
рюваво~ 1 ~ииrв~тец~ тахвк чииом ие иіr иіхо.пи повериути овао 

:річ. 

Все це вих.пихажо в Римі иозий вид ~ічовоrе ааб апечеикя 

бoprJ - тах аваие ~jr~ ~ або ~иr ~аQтав7: вииrватец~, 
JOбJІ.s:u борr ·, одхочасио передавав . бев жадиих фо:рма.п:ьиоо'Тей 

яxto. t» річ кредиторові·, а.пе ие иа в .паси!отЬ, а в тиоаоове по-
~· 

сідаииа, UJИЧОМJ кредитор xir лишеи~ утрииува~и JіЧ в себе до 

вип~ати борrу; - продавати річ ві• xir лише•~ в то~ ~~~!~~~~ 

жи ааотер1r собі право ва це оооб~вик доrовором. 

В часи імnератороьхі такий доrовір про право продажу по~ 
, 

ча.пи вважати !стиуючии при кожиій аастав1 бе~ сnеція.пьиоrо аа- ~ 

стережеии•; 1 иавпахи - щоби ХJеди~ор - sаотавоеиець ие міг . 

про~а!и }іч~ т)еба бr.по вииу~атцев!-ааотавиихові аасте,еrти це 

охреким доrоворок.4 Наре11ті і цей оотапкій доrовір б1.по виаиа

ио . иед1йоиих і ПJаво npo~azy }еч~ ароФи•оо~ 1?~отиою nрихме

fою ..~/vti'~ . .J П<?оfдаиию аас'і'авоехци nр ет ор . падав !и -
~еJдИХ'ТИ1 обо,оиr ке тіл~хи проти третіх ооіб; але й прот• са

ко~о . 880'r&ВІІИВ:а. л;?jЩ' 'r&в:ЕІС ЧИІІО!.І ІІ&В ІІІ&ЧІІі nepeвarl'! 
в по,1ви!::в:и1 в ~lfitet4-; а.пе й віи ив бrв . поабавлеи:ий ве
жахих %иб: річ поеиниа бу.па переходити в пооідахия ааота-

.• 

. . , ~ . .. 

воехц•·, що в !fUIIX випадках, холи о а:м борr бJ'.ЖО роблено 
.J 

~· ~·r.~, щоб пожіпиити J1~i бу~о дуже невиrідие, бо заота~ 
• 1.- ., 

аоехецt» ие · кав права корио.туватиоь річ:чю .... а аао2.'авиих в:е 



иіr цьоrо роби~и Фах!ичsd; щоб аапобіrти ц~охr жиховіІаа

отавоехець по ~ ·додатховоху доrоворові передавав рі~ ва ад 

ааотавиихові в~tе~~~ себ-то · в nо~!даива до першо' 
вим:оrи з боку ааотавое:м:ца / див. § ІЗ2 /, що одиах м:ало 

допомоrажо аао~авиикові~ бо стави~о loro· в пов•у залех

аість від ааотавоемцJІ.~ Та І оота.ииій ие СSув цілхо:м забеа

печепий що до ов~іх праз~ бо маючи J1Ч хиие в по~ідаи~ 

и!~ ие кіr перешходити ааоrавииков! відо!JПити овое п,аво 

ВJtаоиоо!и треtій оооб1-" а 1 .1fтердихтиа обороиа •е ксr.па 

в цьому допохоrти.~ Hapemli JіЧ ие хоrжа буІи ааотавжеиа 

кіжьхом оооСSаИ; бо опівпооідаиия хіл~кох оо1б t~ ~~~~ 
право ие Допуохажо. 

Між тим у півдеииій Італ11~ иаоежеи!й rрехаи~, а тахох 

J rелеиізовахих східвих nровінціях рwмськоі держави іо~иrваха 

ииша ... rр.ец:ьх~ форма зас'l'ави, тах авав:а rи~оте~а !l{f;l~tA/ .. 
Цs бу~о 'ічове ааотавие право, при · ахоку piq~ що йде в . 
ааотаву', .лиmеи:ь озиа:ча.паоlf;' а.ле ие передава.паоь ааставое:м:-

це ві 

:каJІо 

иі в посідаи:в:Я, хі иа 

иа підстав! звичайхоrо 

праві власиоотr, 1 sxe вихи

иефорхажьиоrо договору: В&ПР8-

х1иц1 Jеопrб.піии · ця Форма поча.Іа поширr>ваtио:ь через свою 

виr1ди1оть 1 по ці~ій Іта.л1і: Пе)шими випадхами прих.Іадаии• 

rиnотехи бJJia аас'tава рухокости хо:мірииха 1 о:ре·идарJІ: во~; 

що комірвих або оревдар привоаив 1 собою до иайиитоrо 

помешхаииж і ореидова:в:оrо rр7ит1 / меб.лі~ оі~:ьоько-rоопо

даJо:ькі аиарІІДДJl і т.·п;/ '1'.1 ЗВ.- t~A.~ ІliPet~ ~t"~&.l'A..J 
а також витво~и rJrитт, заставжюваJІось власвихові ха~и 1 

.абс · r:Р.1ЖТ1 д.І.и аабезпечеипя виконании хоміриихои ї оре11-

дарек сво~х ·аобовязаи:ь ~о до госnодаря. Що ихtаз· до тrwv ' ...... .,. ... .. 
випадків "І nерше n~и:к.ла.далооь rиnoтeR~(" ці.л:ком зрозуміJІо'"; 



- 87 

~о хокірВ.к 1 ОJеидар вааrа~і рідко каnи ЩООD oxpiu по

ТJібип 'ік д~• zиlfta JJXOXИX ріqе'й ·, JІХП ие xorJtи переда'l'и 

rооподараві · Іtі 7 . вJІаоиіоть по J'l~uua_ І иі · ·в пооідав-
и.и по f~ifl,Щ --;. бо ці . речи охJіада.Іи . одииохий д.111 иих аа
оіб істиуваиия.і ~ереа те ечі аа.1ишажись у власности і 

пооідаххі хомірииха та оревдарк, але в разі иевихоиаввя и -

ШІ аобовяза:в:ь - rооподар хати або rr:y ..• тy :м:1r ~аоороп ти 

~м вивеа~и ечі а помешханкя і rрувта. Що до хати, це бужо 1 

дуже .пеrхо·, що-~;· до rруиту·, то цілком РІавпахи. Щоб іІрийтt~ 

иа допо:м:оrу :ко:м:ірииRа:tt; JІІ(И:М господар-; затримуюч:и речі·; .е 

давав коz.1ивооти переоеАитись~ претоJ давав•і:м: ~~~et~~~~ 
Ql 11'fAjt.~o ·; щ~б дати;· з другоrо боху, :м:оz.ливість госпо
дареві ГРJИТ1 отримати від ереидарж зао тавлепі і одиаR 

вивезеиі ~м ечі~ пtетор дав йоку особливий t~~~~~ 
.74&'~'циип ). що борокив іите~еои rосnодаря від и оправ

'оrо о,еидаJS~ даючи можливість вимагати від кьоrо uо

вериеиu /~А._, ЩtttШ .8С ~~~ .' Зrодох 
прето:роDІСИЙ едикт створив ріtzовий позов /ll~o Jelit+'a.д/-, ,.. 
ахим rоопод&JЬ міr вихагати ці речі і від сторониlх 

осі~ до ихих вови перейш~и. Та:ким чииом rипотека· отри-
.1 

иаJІа х.арахтер річ:овоrо права иа чужу річ:. · 'Іерез •t•i ви., 

rідиіоть. 'f•i почав поширяти й ІІа ивші випадки'~ в иас~і

дох чоrо в кж•оичиоку.праві бу~о скхадено зага~впий nо-

зов-~;; р~'- :Іанtиtд:, або ~~~о ~і'А~і!-~ 
sкий міr 6у!и заххадекий ах Jічовий позов j воіх ви

падхах.~ в •хих ааотаВ&і бужа вс~аиовлеиа в фориі rипоте

хи~ себ-~о а зажишеаиих Jе~и в · посідапиі і вАасхоотк аа---
І 



отавпха~~ 

В 'І&ОИ Dо'І'ИИіаиа ~~Ut:<ЇR.. ЦіJІІ:ОМ IIIJIItЖ&.' З~ . .ІІИІDИ• 
~ио~ ~ишеаь ~;r~ - і ~по!ека~ причоиr перш& під вп~и
вох дJJ'r<Jl OTJИ:t.taJio !ой-ае оакий х·арахтер - :рtчовоrо nрава~; 

~хе бСJОИИти хоааа бу.хо Jічових позовоМ:, так що Jі&аицs 

м1а ~~~~ 1 rипотехою бу~а жишеа~ в то~Q(, що при 
~~jr~ посідании tечи переходихо до sаоrавоекца~ а 

ПJU rипотеці- аажиmапооь аа а~оtавиико~-~~~аетійше 

хав иіоце при ааоwаві ~у.хQІІИz Jічей':, rипо'fека - иерухомих, 

хо~а й це ае бужо обовиаховии: J джерелах дJZe часто ваи

вае'І'ЬОJІ оJІово ·~./?ицІ ам1оць ~:t'.;;{.eca... 1 · 

иа.вnахп. 

§ 96~: Вивихана заставJІоrо права.-
--------------~-------------~------

]:(.ІJІ вивихааа аао.тавиоrо права 

Jедумови: І/ домаrааия~ 2/ обехт 

с"f&ва·;1 

бужи потрібиі TJ• пе

аастави 1 З/ П)авва під-

І/ Д о м а r а 11 и ~; дхя забезпечеаии sxoro дааа~ао» 

Ji'l 'І ааставt"; повиние було ва.пеzати тій ooodtr; аа в·о)ир.,ь 

sxo'J. вотаиовпваJІооь аастави:е правdJ· во•о повииие бу.ао бути 

д!йорх І одиахово - ~~;, ~Рі~ 1 ~и~d4 /J 
оеб-~о ие забо)о:веиим захои~ воио хоrжо бути чистим~ 

rковивІ(, теркіиов•х 1 павіть еве~,аль•ик. 

2/ О б е к 1 о м аас!ави опочатху хоrжи бути жиШеиь 

"ІіJІееиі JІІ111~ AJre в:о.u: ?~ і ~U.еяи.ииоJІ в одіІ41 
ааотазие П)аво 1 козш буо.Іо виаиаио ·, що кетою ааотаввоrо 

n~a е п р а в о n р е д а ж 1 ааотавоехцеи ааставлеаdі 
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ре~ то обехтом ааставноrо права почали вважати все,що 

мае rtoJПOBJ вартість 1 може бути продаие: ~~ ~·-
SANl'; ~~:г:.d~~ ~~:;'; в:г:~ ,/1~

.IZ~I~ИJt,. ~~UL ~и~ 
Зох,ема м:оrАп бути обектом ааотавноrо права: 

А/ Охремі тілесиі речі - рухомі й верухомі w а~е ли

шеа~~ i)t~et~; речі, ихі іотауют~~ і речі~ акі ще 
, І1ІВJІЯ:т~са в Оудуч·ииі / паприклад витвори /~ купиости рі чей 

і 1ите.лехтуаль:в:і частики речи. 

В/ Права: а/ домаrаиия и:а підставі зобовs:заивя /~/Ае!·· · 

IJIН'Iu/ui /, наскільки воно :могло бутll. предметом прода.жуо; . 

в· )аІі аас!ави т~коrо домаrании заставоемеЦD мав право 

вимаrа!:и від ім:s: аастави:ика вип.пати по заяв.пеипо1.tу дома

гак~ таким чином зобовлзакии свое вииуватец~ ааставии-

ка повиииий був ' викопатИ відиоспо заставоемц~; ко~и . об

ехтом аобовязання була певпа грошова квота, то заставое-

мец~ робився власнихом •ri; причому однак міr вимагати 

Від ВИК1Ва'l'Ц.И Заотави:ика ІСВОТУ не біЛЬШУ'·, ЯК Tar) ЗЗ. ШtУ 

бужо заотазАеве домагания} холи~ж обехтом заотавленоrо до-

маrа.иия була и:в:ша річ: / нarrp~ груит/; то ааставоемец:ь 

череа судове розвязанхя Еабував иа цю річ sвичайие гастав-

ке пр~о; власкихом же речи · робився заотавн~к; ааставое

мець м:ав т SJ(OZ право заотавлеие до1.rаrап1tя продати ;цру

rій оообі а т~м, щоб аадово~ити себе з отримап&і від 

upoдazy квота~· б/ Сервітутове nраво, nрИЧОМJ вже 1отвrюr 
І 

ч:е оервітrт.ове прав_о не :м:оr.хо бути заотавлеве окре:м:о від 

речі~, обтsжеио'і ое:рві_тутоц · бо оервітут без ціt4і реч:і хе 

коие буtи в~д~тrпле~ий, як ~m це dачили в пауц1 про оер

віту&J:Іі!',; о;циаи вина:тко1! б.;vв YBY'O'PYRT~~ бо хоча сам він і 
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ве під.nя:rав відчJдЖе!rН~ одиак адійсиеиия йоrо :моr.ло бу

ти . відступ.леtІе иншій особі"; при аао'l'аві J8YФPYIC'Fa ааставо..

емець иабував nраво брати собі витво~и речі для випла~и 

собі ааст~ви~ ІСRоти і відоо~ків; qерез окасування узу

Фрrхта касувалось і ааотавие праJо иа иьоrо . Значио біль

ший обшар nристосовання а.ио аао~авае право до ое~вітr~· 

.fів ще не вотаповлеи:их: в.пао:ае к реqи заставляв ·такий 

сервітут тим 

оерnітrта ва 

s:хий в разі 

способом; що надавав ааставоемцеві nраво 

річ, ик забезпечеипя · докаrав:&І остги и:ьоrо~ 

иевппхати бoprr в терм!х· мав право продати 

сервітут инmій оооб11 таким чииом моr.пи бути ааотав~еиі 

уаJфрухт~ а також а річових сервітутів деякі сільські 

/ дорож!!і і во;ц.в:пі/; причому оотани:і моrJІи бути зао'tавJІе

иі лишепь власнихові оусідвьоrо маетху, який зі сваrо 

боку w в разі иастуnлехиі териіву - міr продати цей 

сер ві тут икmо14У~ але теж в.пас пихо в! суоідиьоrо м:аетку ,· 

в/ ~~/Іr" tІUfSujde.eм иоr.11и бу11и аао'l'авлепі 
емфітевтою . 1 О1ПеJФіціяром, але ве власником речі~nриqв~ . 

. ху схасrвапня е:м:фітевзиса 1 d~·"etikJ касувало і аастаз
ие п:раво !!а иих.~ r/ Заставне nраво·, або охорійшв~; дереаа--

ооrава peti / ~Jfl,t~ або~ jЬ)'Ir4Y1 /; це nраво 
н:оr~о б,-ти Іаставлеле ааставоемцем евоем:r хредито:е.ові'~.sхий 

діставав ~аким чииок право продати з~став.пеиу річ для 

аадово.tеив:и авой·оrо доиаrаиня 1! 

З/ П р а в и и к и п і д о т а в а :м: и для ви1tикакu 

ааставхоrо права моr~и бути: юридичиі а.паrоди~ судове роз

nорядаеииs і аакои~~~ 

А/ На підотаві юридичиdl зяаrоди ааставие право вота 

иов.п~ва.пось аrідио а волею вжасних~ ре•і 1 кало ~ереа 

.. 



ore кааву ,~ ~~t~.· . Зяз.rода nor.иa бути двохбіч'\.. 
ІШU доrовороп/ ~ ~ і одкобіquм . розпоряд
женхям РІа ВИПЦІОІС смерти І п~ ~~~~~~Іі/ •· 
Вотавовити 1 в том1, 1 в другому випадкові аастав~е право 

xir JІиmеиь в.nаоник реч111";· ииmа-z oooCSa ие ииахше ·, .ик за 

аrодою в.nаоиик~; п~оте иедійова _ спочатку застава мor.na 

аrодои вип,авитиоь /~ .. ~cetej~ холи заставвих а часок 
зробиться в.nасиикок ре~ а також холи заотавиих ароСSи~ь· 

cs опадхоемцем власпиха; або навпахи - в.nасииR оnадхоем~ 

це14 ааставд.ика;, 

Б/ На підставі сrдовоr~ роапо,sдхенка ~ сеСS-то nроти 

волі в.nааника речі, застав~е 

випадхах: а/ при введеииі в 

·и рrt'лю р~~~nретором або 
ия певпоrо домаrаи~к1 заставне 

nраво мor.no вииикати в двох 

пооідания / ІІИіfІЇJ і/і ;fo!JIAiftИl/illt 
ииmим суддею для забезnечеи

nраво випикажо теz · а мо-

мента; коли · заставоемець отри1~вав річ в посіданиа1· цей 

вид заатави був вотси овJІеиий преторо :ьхии nравом і в!и :мав 

через це назву ~і~ /Z8etlJ'Utиtt:; б; их оnооіб ДJІЯ ви
хоиавия: оудовоrо nрисуду; оу.ц .цоаво.пяв позивачеві заво

ходіти в заставу р1чаМи nовивапоrо; виникакия заставпоrо 

права мало місце fe• 

иеаивалао~ ~~ ~~ 
fu/fU'1 ~"·te:dtU~ 1 
патr. 

. . . 
а иоаеита ааволодіпия} така аас!ава 

~IL ІА~І ~-~щи_" ati""o 
J. 

встаиовзrеио "•r1 бyJJo в qаои праці .... 

В/ На підотаві захоиа ааставие право вииихало ~~ . ', 

'UU
1 

хоЛи вввхJІо певие домаrаиия 1 е річ~ _па може б-, 

-.rи ааставJІеи.а. Тахе аае!'авие ПJаво Ри:м:лп:ие !Іаа~ваJІИ ~ 
ta.~~~ r; .або ~~&~ l/JІXl'tL ·, бо ,айд.авиіЬ1 DИ
nадхи ~azo1 аастави ааоиовувалио~ иа nрипу.Щеии1 істиуваи-



~• хов~аа•d1 аrод~ отоJіИ. Нии! таку ааотаву иааивають 

fi'IN4 +-~ ~СА.- ~/,а.Д,.. Захоиие ааставне 
tІ)аво кor.no б1ти опеція:.nЬке / ка окремі petz1 / 1 ааr ·1дьн:е 

/ ка все хайио/ ·~ i!Jf;p;;/J t1Jfl. ~еид)- а яв:их даз
иійшу форму уяв.пяе а оебе опеціядьие. Спец1яжьве аао~авие 

право виаиха.п:о по аахоиу в тuих випадках: а/ · в }Ра.аі від

дании в иайом будихху .. н& ІАН~J ІМ•~ .н'"lf~хо:м:іриииа.1 
б/ в разі віддакиs в ореиду оі.пьо~tхоrо rpy:rtтy" - иа. витвори 

r~уиту джя аабеачеЧеиии виплати ~ чиишу; в/ в разі поаичхи 

rрошей д.nя в1дб1д7D~иия будикху - иа цей будипох} r/ в деа 

ихих випадках опадхових одх·ааів ... па :маtt.ио7"" 

спадхоемець1 що повиниий був видати одхааи& 

sке діставав 

Зaraлf~J!e право 

авви~ооь в чаои імператора Каракалі) воно викихало дая та

ких ооіб: а/ для державно! скарбниці / ~#~ / на виплату 
податхів і вихоиаипи зобовизакь що до Фіока; б/ для імпе~ 

' тора ·1 його ;црри:ки на :м~йио 'іх вип:у,ватців1 в/ для Jte

п~вволітп1х і божевільимх на майпо 1х опехувів для аабезпе

чепия вииоr;· ях! моrли б аявитиоя наслідхом on!xиJ r/ для 
z!ихи иа майво чоловіха для аабеапечевия поверваик~ пooa-

rJ 1 ~~ ~~ / див~1 § І47 / •; д/ д.ия чоловіка 
иа кайио оообИ1 яка обіцяла встановити nooarJ е/ для ді

тей иа хайио батьх!в у разі' другого одружі:в:ия оотапвіх -

для аабеапечеиия спадщииn, яка · залишилась піо.пя вмерлоrо 

батьх · або матері / див ~ , § І5І /. 

§ 97. Обсяг заставиоrо права~ 

Заотавче право иа річ обіймае не тільки саму p!q" але 
І 

й усі •r1 nрииалеzкооти 1 прир1от1 тах аао~авие право иа 
.. 
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ГJJИТ оdійхае будиихи; що иа иь~КJ аdудоваиі~- оервітrти~ 

що Іокr п1;ц.п~:rают:ь~, 1 т.1n~1' 'l'aJCOZ обійма& воио 1 ви'l'вори 

речи поотільхи~ посхі.пьхи _ після овоrо відді.пеии~ вови по-
..". . 

вии:аІ переходити иа в.Іаоиі'отЬ sас!авииха. 

Заотавве право~ що йоrо бrло вотаиовжево иа ціле кай

ио~ обійма.по ие тільки оучаоие~ а.пе й бJХJЧе иайво вику-

ватця:~ аа виключенияи деяких річеі[" а ваоие: 

хатиьоrо иа111ния. · 

одежи 1 

Заотавлена річ відповідала аа ці.пе аабеапечеие нею 

домаrаииg, вхJ.tЮ~ио а захоииими відсотхами за п~ово.похт" ви

датками иа ведекия оnрави а боху ааставоемця, 1 т:и.; 1 од-
Rai(, ЩО ДО відсотків 

' 
аа боргове аобовяаанпя і авяааиі а 

сотанкім пеиі - аа.отавлеиа річ відповідааа · .аиmеиь тоді-~ко

.пи про цв було у:мов.nеиІІІ покіж отороиами; 

Та:к;'.Ик чинох :м:и бачимо:; Щd' заставне nраво обиіма.по ці-
' 

лу річ і ця річ відповідала за ціле доиа.rаииа.1 З цього . 
,~:моьхе право робило льоrічиий висиовок~ що ааставие право 

бrло • неподільие- ~~U~ ~ll. l"~Wi'~ мТ~· t!epea 

в разі nоділу зао~ав~екdі речі ка частив~" кожна чаотипа . 

відповіда.uа за ціJІе · дом:аrаив:к; тах само в разі nоділу 

домага.нпя поміж хі.пьхо:м:а оообами-; або в разі вип.пати части .t. 

ии бoJ>rt'; 

річ / иаnр:~" 

кожна . части~а до~агаиия обіймала цілу ааставдеRJ 

коли борг е поді.пеиий між кільхома спадхоем-

ця:ми аас'!'авоемц.а: - ХJ>едитора / • 

..• 
§ 98.~ Зміоt ааставиоrо права. 
-----------------~-~---~----~ -~~ 

Зм:іо~ аао~авиоrо права оІСJtадаетьоs:: І/ з відиошепІ.а 
f 
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цьоrо qава до права в.пасиооти·" 8/ а прз. ва иа пооідапхя: 

ааставлеиQ'1 ечІt,· З/ а пр~а хориотувания ціею річчю 1 

4/ 8 qава. J.•i продажу •' 

І/ В1диоmепкя аастазиоrо nрава до nрава в.паоиооти ви-
-----~------------~----------~-~------~-- - ------·-являлося в . тих · обмежехиях; я::ким підJІяrав ВJІас:в:их ааотав.nе

ио1. речи ·.~ Ці обмежеиня не м:оr.пи перевИЩJвати того~ що бу

хо xone потрібие в іктересах хредито:ра .., ааставоемця-;· тах~ 

вжаових ие хав п,аво поrі~шувати рі~ 1 тих змеишJвати •r1 
вартіст])j аае віи ие був nозбавле:в:ий nрава відчужувати рі~; 

разом is чим і сам:е заста~ие ПJаво"'; .: те ПJІ&ВО річове-~nе

реходило ва иабувача речи / )ІШІЧ ·~~./~ ,/Іt41!4P11J/r; 
одваrс в доrоворі=; який вот ан oBJIJ)Baв аа.стаВ1!е ПJаво~; ст ороии 

:моr.nи арабити . ааотєрежеsия про забороку ВJ!:аопихові відчужу

вати :річ:о: : 

2/ Право ва nосіданая ааотавЛеиоі реч~: Заотавоемець 
• 

-------------------~-----------------по РJЧПій вастаВ 1 І н~ / отриІqвав рtв в посідаикя 

а момента ааставпевя 1 вважа~s: від тоrо часу :юридичним: 

пооідаче:м речи 1 хав 

о оdаки обор оии •· Що ж ~о 

п,аво користуватись nооесорійиими спо

ааотавоемд~ rиnотечиоrо, він мав 

право ВИІ!аrати передачи ообі речи в посідаиия лишеи:ь пі

сля cxiиtteнu терміва і неаа"оволеиия то!'о аобовязання-'",t що 

було підотавою ааотавиоrо uрава1 

ЩО ДО ЦЇЛООТИ ааставJІеИОі речи • 

однак в рааі иебеапехи~ 

rипотечний ааставое1с~ець :мав 

право домаrатиоь поо:Іданн·Я 1 ]!)а!!1йш; 

. за .. д.п.и осsrиеиия: пооіданк в заставоеиец:ь міr :в: ориоту

ватись рі:аtиоиаиі~DЬІИ опособахи обороии;1 

Заставоемець по ручній ааотав1 в разі втрати посідаи

ия а 'lставлеио'і речи~, а та.УСnж ааставоемець rипоте11вий ; JІ:киІ 

,, 



хотіr. вІпсор:истати пр.а.во продажу речи·, мали право хористу .. 

ватись ~о JеІИUА~а ,· ~/: . .'J'l!.J'Ptiulд.., як річовими поsва-
П,' рівииt.m J Ztи. ~~~W$o/PC?ii; fit~~/~ ~п zм,.,; 
~ h~e·. Пози:вач .е:м: був вепооідаюч.ий заотавоемец:ь ·~ поз:и .. 
ваки-м .. оо об а ·~ що п оо ід ае :річ: rридххчв:о або тримае ..-(і, а 

тахож t,>4И'ІtJ fи'~~(J~t. у тих випадхах ., ІСОJІИ це доnускалось 
при ztи' ~;і)~~~~і'о ; Метою позова було визнанк.я: ааотав ... 
поrо nрава позивача і первдача йому речи в посідання J& 

зом is "'~ ~,/~ -,а таІ<ож/.и~ ;6~~· ,·~
СірІ-ц{)і ~ а.п" від момента д·~~ ~~iJ і JІиmен:ь 
в тому рааі-, ІСОП сазіа річ без иих не похр:ивае · ці . .лоrо 
дохаrаипяе- Позивакий міг виставляти npotи nозова такі 

заперечення: а/ заперечення про те~ ще віп сам мав храще за .. 
етавив nраво на p1tt; зіж право позивача; б/ коли uозиваlШЙ 

11е е аас'l'сtвпиt(; а Т]'е'l'я ooocsa~, віп :мі І' вnставити запере' 

чеикя про зроблені иа ~іч видатки~ які · повиипо йомt ~о

е:риr,_.и-, проте JІишеи:ь в разі-~ хо.nи в.іх е tfP!'ZM "&-d~~;-
ІІІ~о't -; в/ заnерече!:ИJІ про передаsиеввя позова~ nрич:о~ тер-. 

мік nередавиевая бJв ЗО - річпий проти третіх ооіО і 40-

річв:ий nроти за.отавн!ІКа і йоrо спадхоем.ів; r/ кожиий по• 

Сі дач реч!·, !!аВі і' :Ь ~ &і2 .І ;~i)P/J e/S.t> 'l. Иіr УІІИІСІІУ!И від
ЧfДЖеннЯ в кьоrо реч~ через випаату забезnечевоrо заста~ 

вою аобовхзаmrІt'; иав і'ах зВаие І'Ш ~eA.~ItR )LNИUile; 
r/ иарепті посідачеві заставлено! речи nрJслуrовува~п три 

привіле~ ·, тах зв. il81ttj4u4 t·!Utlif: ~~~CiiчJL. e~
~1k А~~ ~им моr.ла корист~ва'!'ись третя особа·, посідаю-

. - .І . . 

ча річ", а власне вимагати від заставоємця u~percтynxи по .. 

зовп. ааміоц:ь видачі речи; #en~i:JeitA 8К~ічи~ z~~Д,'f r· ._J 

..... .... .. 



що -.к к1r RОJИотrватиоь ааотавиих, яхий ааотавив токr z 
oaмoJq аас'lавоекцеві певиу річ 1 а в додат ох ц!.пе хайио'"J вів- · 

м:іг uac•e вnаrатті, щоби . ааотавое:м:ец:ь в Jaai ~ах.1адепя 

!ШИ поаова про поо 1дан:в:я : ці.Іоrо майиа·, nеJІІе ; поверQв 
• 

би отиrаииа иа певиу рі11·; той оа1mй приви.Іей хав кіоце, 

. х·оли оди:а х:реДr.tтор мав спеціяJІьие ааоttавне право~, а другий 

ааrаль•е - ва р~! тоrо ж ааотавниха~ бо останиій повии

пй csrв nоверта"и отяrа.ния :аа т1 ре111,. які иа а:sаход.

псь в аастав1 ·r nepиoror;· ·!181/~i:tl~ 1/t$1/Іін'и/ j48ti'/}fl,(J,&!f_, 
аким 1.1!r хориотузатись поо!да11 речи - тре-fя особа'; докаrа

ючиоь~ щоб хредитор- заотавоемець аакаав nе1ие nозов оо~-

бовий до свойого вииуватця 1 · йоrо аапорrчних1в ·."~ . 

Kpi!l аrадаиоrо ІІО!ІО:Ва Іьі' 8~~NA. ~··~411-) 
ааотавоемець міr ХОJ•оту:е.а.~ио:ь _ . ІAJlS"/h :/~~,що од
иах в дzере.хах аrадrет.ься JІиmе:нв відиоово ~1't~ ~Д.
~~~t)fa еі~ ореидари-, а також ·1 Ji·&~~~U усіма поа-
вами uaon:xa - ~О ~~~~~"' -;rz~Юuil, ~ 
~~~ ·lfk_,·., 7 . ~~ ~ ,~~~(1/){:4~~ 
І 'r\ N. . . 

Поо1даиии ааотавлено\ речи ааставоеиець міr продоВ8J-

вати ие вваzаючи иа виплатr йомr хвоти тоrо домаrавия,яке 

жежажо nідоfавою даииоrо ааотавиоrо права~ в ~омr разі~ хожи в 

•~oro бr~и ииші домаrаиия що до еао~аввиха, хоча б ці й ие бr.и 
, 

аа~еепечеи1 ааставою: Таке право ааотавоемця иа~о ваавr f~ 

z:~.,~·~. 
З/ Право ааотавое~JІ иа хориотrваивх ааотавJІеиою річчю 

~---------------~--~---------------~------------------в~ове ие бужо охладовою чаотииою ааоtавиоrо права 1 иоrло дода

ватись до •ьоrо жишеиь череа aroдr а бохr ••~tавииха. Веа zад

коі аrоди корпстrваипя річчю а боху ааотавоемця аявлялооь 
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де~іхтох -~~~~~~~ках а цьоrо правила вииятох уяв~ 
u.ии !1 випа;цu; ICoJІD' ~ ·бyJio ааотав.nеио реч:і~ що давали ·заотав:в:и

хові · прибутоr; 1- ці речі пеРJеходи.пи в посіданх• ааотавоем-

ЦВТ в тахомr разі оотаниій ие JІише•D мав право~ а.пе 67в 

зобовяааиий ви'І'srати а речи приf7тох / иапр~-t" витвори/~ з uo-
ro віи :МJ r ... &TJИJ4'І&'t'ir ~ собі відnотsи и:а борг", що .аежав під

отавоІ) аао!ави'; а :решту - пове:.тати аас.fавииковіr;· ат OJOJШ :мо r.nи 

тахоа у.иовитИоD 'п,и · · вотаиовJІеииі ааставиоrо права, що ХОJИсту

ваиии :tічЧІf. ', ааміиs'1'еке відоотхи-;· що :иа.Іо иаавr · ~~/::,N~~. 
Крім: авичайио\ Jte,lt8И;t буJІа ще тu аааиа ~"dt,ц~i:! .. 
~a.e.t'-fя "', зміст яхd'і був той; що кредитор по безвідсот .

ховоХJ борrові~ отримавши в пооідаиия ааотавл~иt t!ч~ що да~ 

вала витворж; міr ут~ииа!и а вих т1 чаотивr~ sza відповідала 

вотаиовлеJ!оJq авич:ае:м відоотхові ·з бopr.J ~~ 

. 4/ · Право продажу ааоtав.nеи~і речи бrжо rо.повиійиою охла-
----------~------------~------~-довою чаотииою ааотавкоrо права: Щоби nраво продажr мало 8t8-

це~ . пот~ібхі бJJІИ тахі передrкоаи: а/ охіичежия терміи1 аобо

вязаиив: і невикоиааи.и оотаии••rо-;· б/ попере.ц.еиа І·аотави• 

ка а божу ааотавоекцs про кайбJтиій продаJr, яхе ~реджеиия 

повикие бу~о бути. одио~•ао,е тоді~ хо.nи оторони и~ ~клади 

;иох!а ообою у:м:ови про те'; що заставоемець ие :мае nрава про .. 

дати aao-raвJieQ' річ (/z4ct~ Je -htНt ;~:ti!u~)·; · проте і в 
' 

оотаииDоху в:ипадхев1. ааотавоеиець не був позбав.nепий права про-

даzу речи; a.ne лишень nісля ~рьохрааовоrо попередження; п6-
' 

перед•еИ~Я · бrло аовоім иепотрібие~ хохи вииуватець-ааотавиих 

е nрисуджеиий до виплати борrу через судовий вирохj' в/ окін·" 

чоиs двохрічиоrо тер:міq піоu попередzенпя~; причому дЛя ~,/1"N41 
,~~, ~IL ~~~6~ ·· ~~ а~:r~іоць двохрічиоrо в:им:аrа. -



.поо:ь .ІИ'ІІеи~ двохиіоячп$t тер:м:!и •· 

Заставоемець .tr продати ааотавлеи1 річ оах ••а до

покоrи оудr~ при~оху в!и був аобовяааиий продавати су:м:ліи-

ио І еіс ~ /t~ fi дбІІІІчи про те·, щоб от;ри:ма!и за річ 
каІвищу ціиJТ в разі · иевихоиаиия цього ааотавиик кав пра- · 

во ПОJІІ7ХJвати . а и:ьоrо овdі втрати аа допоко~ою ~о ;{{1-
пUA/,u/i . t'ttІ~It •' Кrпити річ ие міr иі ааотавиих-:; бо 
•1хто ие :може хrпиtи в.Іаоиу річ /t''ІІАЄ tlk ·~і>ІІ_tНе Ndl/, 

. ' 

иі ••ставое:м:ец:ьї хоча-б 1 Череа ц!Дотавжеиr ооqбу~ бо це 

коr.ао CS иошходити 1итереоам ааставииха/ ~ J'e~ ~#2*'-
i/a..t.. ;{~ / ~ Іtо.пи одках ие аиаходилооь zадиоrо покупця 

. •а річ 1 иове піоаs цьоDо попередzевия ааставвиха про 

вип.І&'fJ' . CSopra ааJІиша.пось <Sea иасл_ідхів'j ~it· ~аотавоех~·ц~· міr 

авериутио:ь до rо.пови держави з прохахик приоуд•ти йоиr річ 

у в.иасиіоІ':Ь f Uwleiu)', 6 ; НІи 'lu6' І.· За ааатав mк о:м одkак · аа
жиша.поо:ь право вихупити річ у продовz двох ро•tв m.пs

хок вип.иати1 бoJ?r.a а відсотхами /ІМ ~а~'Ц~і! /.-·. 
До часів i:м:nepsr ора Коиотаатииа отороки моrJІи пр:(І .- вотаиов

.Іеnі ааотавиоrо права охлада-rи тах ав;1 ~ ~f/tJUlLJ 
себ-то умову про те~ що в раа1 .проволохи випаати борrу . 
аа~тавоемец:ь каб7вае . право в.паои:ооти иа ааотавлеQ' річ. 

• IJiНNJU:tiІ'U4. було охаооваио Коиотаитиио~ 

ха умова оторік 

борrа доnуокалао~ 

. . 

n 1 о л s охіичеиия· терміну і~ ______ .. __ _ 
1 в піаиійшому праві; рівио ж 

.ІООЬ 1 при вотаиовлеииі ааоrав.иоrо права умовитись 
r .. 

о.циах та-

•' 
BИПJtaTl . 

1• І J j 

ДО8ВОJtЯ . 

про те, 

]ЦQ в раа1 иевипжати борг а аа.о'!'авое:м:ець !!ОЖе ІСуnити річ 

по оціиці 'і\ вар'!'ооrи'; sка оці их а матиме місце тоді,ко-

J[И прийде теркіи продаqr речи. 

Нао.Іід:rси прода.Jt1 ааотавле.иd"і речи були тах і: а/ д.пя за-
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о-rавоемця - пере:цача речи похупцеві·; отрикахия :вt.д в:ьоrо 
~ ;. 

ttOICJПИ.Efl Ціии·; ••І.DВо.Іеии• а ціfІ! ціп овойоrо J(Gхаrаиия.., 

і в ра_а;!~· хоJІИ в:во'l'а доиаr~ипя: е иижчою аа -отрих&Q' · ціиу
видача, . аайвиии / o/J~~ f аао!І'а:tиихові'; аа евіх-

·· ·~ ~- цію речи І ое6 то ~ pasiJ xou ааотавиих ааотавив тtужу річ"а 
д~йо:іий в.ааоии~ аа допоиоrою tu · ~~~~ ві;ц!брав річ 
в!~ похупцs І заставоеиець ие відповідав, хови ві~ заявив 

покупцеві~ що продае річ ке ях влаои~; а sx ааотавоемець~ 

ХОJІИ ВіІІ ЧJІІІИВ ~t.-іи.. ;;~ або /!.;k.~(L ~ ~ 80J!И 
вік ие охха~ доrовору про свою відповідальиіот:ь аа евік

цію / Jfdi/dht ~ jмІІ~РА' ~~iнte...f; fi/ д.1я sаота~ии~ .а
охао1~ікия йоrо аобовиЗаихк цілком~ або - в рааі, к~.1и nро

дажха ціиа речи буде иекша аа хвоту · аобовsааиин; - у від

повідиій частииіJ в/ для цохупцs - право вжаоиооти на річJ

віх:ьие від ааотавиоrо права продавця 17 в рааі евікцfі 
\ 

речи; право пощrкувати а аао~авиихаІ а хожи відповідажьиіст' 

аа ~e;t,ІJ СSу.п.а .· аао!авоемц.-, to . а цьоrо оо!аииьоr~ -

повериепи вип.І&1lеиоі ааоrавоехцеві пoxJuo1 ц1ии. 

§ 99. Миоаииа ааотавпи~ прав ; 

---------------------------·-
Одаа й та оама рі~ моrжа ~rти ааоtавхеаа А~•і аабеапче•ия 

р1аиих аобовязаи~: В тахоку р~зі в•иихала во•!аіж ааатавних 

пра.вJ·· ,..,;· дж.s: роаuааиия ахо'1 1от увuи nева1 припиои що до 

переваr_._ І пріорітета/ одиоrо права иад дprru.~ 

Заrа.п:ьие право джя пр!орите1а б~&о т~е~ що ра•ійше 

во·тапо:а.пев:е ааотавие nраво переваzа.ао .пf. .аиіІше -~ -~~ЇJ-t:.. 
zt~~~~~~~it t~t~· ) •· в paa1•z иемокz.вооти вииоиитІС;яхе 
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з ·прав бr.по раи!йш·е вотанов.nеи'~ то перевагу :мав той з-•

ставое}4ец:ь· , щщ рапійше отриt~tав річ: в посідання. 

Оджах "9 часи fn.tпepar о·рс:ьх! було зроб.леи:о вииятхи з 

ц:ьоrо правІІJІа: тах, бrло визваио 1:м:п'ера.r оршм JleвoJ4-, що з а-

І9'!авжl права-" ЯІСі ВОТаПОВJІ8И:і ПрИJІЮДКИМ ШJІJПОМ_, себ-то ва 

підотаві дохумепта иа письмі, ароб.nеиого і присrтиооти 

J'РЯдовоі · особи / · ~~ , ~& ~ / або трьох 
свіди:ів / ~~~ ~~-~&~ /'; мають uе
рsвагу иад ко:иик без форкальиооте~ хоча-б і рапійш~ вета 

•. , ·'t 

в:овлепи:м: ваставким правом ~" ІСрі:м: тсrо'· · де.а:хі ~ аастав:s:і права 

були вианаиі приві.иейовани:ми :в порів:иаn:і , З : rс. і:м:а ииmиJаr~ 

иеаа.nежно від часу 'іх вотаиов.пе.в:ия~, а то в такому пор.s:дхо-. . . 
ві: а/ аага.nьиа rипот.еха держав:вJі охарбииці / фіоха / :ка 

майио . rорожаи аад.nя забеапечеивя в~JІати податRів~ б/ аастав

*• право иа · підотаві ~~ Z~ ~d~ ~ ое~-то тахого зо
бовJІ8ан:rr~ ахе вот.~иов.веие д.1я тoror; щоб підтрима'l'и·, ві.цре• ... 

І 

парJJ&ТИ· аао~авлеиу р1Ч1· б/ ~ак aвa:rra ~ота~Іиа rипотеха 
-· 

Ж~ИХИ на хай~о ·ri ЧОЛОВіХа ДАН &аdеапечеиии ПОВерие~ия•tй 
nооаг1.1 

- З двох-, або ІСіJІьхох однакового m рядку,. привіJІейо-

ваиих 

иад 

ааотавииz прав~ перевагr кажо 

иеприжюдиим~ а. далі - раиійше 

ПРИJІЮДИО 

вот ан овхене 

mим; проте що до заотавних прав иа підотаві 

хазпахи - - пізиійш& переважало раиійше ф 

ВОі'З.!tОВJІеие 

иад піаиій

~h.'t~ ~ 

'!'ой 1а ааот.авоехЦ1в '; право яхоrо переважаJІо права всіх 

оставхіх; мовляв~ а а й к р а щ и й заотавоем~ць - одинокий 

иав иеобкежеие ааставие право иа річ; і soxpe1.ra - право прода

жу речи. · Ві1! міг аа~адати 4cllil ~Jl{ee411~ д.11я О ·ояr
пения посідапя речи· . проти ко.зиого .... з 11ос.nідуючха заставо ек-

ці в . В разі п~одаЖJ xxпtt речи, nоолідr.ач і заставні права 
8 
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JІишеи:ь обовяsаиий передати хаоувалиоь~ nричому віи ~в 

аайв'111 І ~812-~~ І. поолідrючим sаставоемцям, а пе 

ааставпихові~ в тому разі~ коли 81и зиае про ~іх іотцv

ва:в:u. Поо.ttіду.ючий ааотавоем:ец:ь м:ав однах tЩ ;/'~ 
d"'//ие.МJ~ ·.,;· себ-то право аадовольиити домаrаиия жайхра
щоrо ааставоемцп :і. вотупити :в:а йоrо :Місце •1 Поо.підую1І1· аа

ст авоемці иа.v:и np~J30 и_~ д~ ~~~ проти всіх~ 
ехр!:м: однах попередхіх віІиоожо 1х аас!авоемців~ 

§ ІОО ,' Схао;vваж:в:я а~ставпоrо nрава~1 

Сnособи с~оуваиия ааотавиоrо nрава б~ли або опеці

жл:ьиі - в~~отиві ~ише д.ttя ц»оrо права~ або ааrальиі -опіяь 

иі д.пв: всіх прав річовп иа чrzi ре\tи~' 

Спеціяжьиі способи охао~ваивя ааатаввоrо права буха 

тах і: 

І/ ~ nраво а&цеоорtйие / додаrкове/~ ааставве право 

касувалось поrаоиеииsх ~oro домаrаки~ ахе бrжо йо.rо підота

в том§ разі·, 

•ормі ~&:-
одиак ааотавие ~раво аалииаJІося в оиж! . 

хожи аобовsааии~ npoдOBZJBa о · іотиувати в 

,1~0. ~~1 ·; иапр';t• оrод1·, ко.ии особовий nоаов був 
передавнежий"; nозов же ка nідставі аао.тавиоrо nрава / ICOJil~ 

давихиа для пьоrо була сорохр1ч~а / це ие піджяrав иа

слідхам передавие~ия. 

2/ iepes правпий nродаж ~айкращик іа заотавоемців 

ааотавжеиd1 речи хаоуважось ааотавпе право поожі~их 

ааотавоемЦ!в~ за яхиии захишалосD ~ишек~ nраво иа ~еео~. 
З/ 1Іерез за.оидженни заставл~:и·оі· речи особою~ яка 



na6yJta 'і'і ~ ?~ ~ и& аи<ІІА:и про іс"rJ!1Ваиии аао-rавио-
rо права і ие ях сnадкоемець ааотавпика~ 1 посідала цю річ 

ynpo;~toВJt ІО років ~ieJ'#Z /14N~ і 20 років ~ ~~ .J 
в~аоие - заотавие право ие хао~валmоь~ але посіДач иабу-

вав ~. r-;wJ ~wj{/fD npo:rи поаов . aao.r воекц.а", 
а в разі втра1• пооідаииа міи заклаоти про.~ ааставоек-

ЦJІ 1 zru· ~м~~О .: . Тахе ааоид~е&JІ •аІИВ&JІОСЬ -Іd-еи, .. 
f,;ltp .Д:~~ -rак оака,; ик що й ;~to oepвl-rJ'l'iв / ;цив. 
§ 87 ~'• ' 

Заrа~••і способи охаоrвахих ааставиоrо права зас~ову

вахио~ иа тих о ких підставах~ що й ивші річові права иа 

чр і речи.' Зохре:ма: 

І/ Заотавоемець міr відмовитись од аасІ'авиоrо права 

/ ~~~/J . '/u/?UJ"Иf Jr, и:& в.ідмов.ІJШЧ:иоь від домаrаии:я·, 
s:xe .иеzа.ио в йоrо підо'іав1·, .. nричомr відмова повиииа бу

жа. бути nриІ!а~а ааоtавиихок~ Ві~кова мor.Jia бути ие л•

шеаь шлsхом ааяв~ аже й хов~азиа~ коли ааотавоех~ць 

овідохо ие перешходжав таким ~иих~, sx1 йдуть проти 

loro права / иапр•, СSJдJ'ЧИ аапрешепй аав:вити про ов&! пра 

ва "1 випадху пройаQ" ааотав.иехоrо rpJ"1!TY1 · ие робив цЬоrо/~·· · 
~ 

2/ Заставке право xaoJвuo ·а:ащеииик ааотавJІевl1 ps_- · 
чи') пер~ходок .. ~..1 в хатеrоріrз ~ ~ le& ~'!'йu~··•'-· t,..и~ 

З/ Зао'l'авие право в:асrва.лооs: ~~~еа ~*" ~ о~-то · 
аедиаииа в одиій ооо01 прав в · а~иоФти 1 а ~ •oro ••-
ту ca:rq річ'; аап~ в тав:охr випад1еов1·; хоп aae-r u 8};)0-

бивоs опадхоекцек ааотавоемця·, аб.Ф иавпаu .~ д.•аче а }) ro . 

прави~а рихо~хе право визвава~о sии•~ ; zожи иа р1~ tо~

иrважо хіжьки аотавних прав І и&Ікр~І аот~воекець робив 

<· .. 



- ІОЗ 

оя: вJІаснихок реч:и ,1 В такому разі віи зa.nmttaвo.я: в таких же від

иошеиип до решти зас'І'авоекців, в яхих був nеред иабуття1.t пра

ва в.nасжостИ, а в.иас:ие.... - поозtідrючі · заставоемці :м:аJІИ пра .. 

во ·~ ~.,._1 ка ІР,І {~/~~t":} Проте питапня про 
:м:оzливіоть бути заот&воемцем в.иаоиої речи в римському праві 

хе буJІо роаробJІеие і вих.пихае багато сnорів.-

• 
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