
 

 

РИМСЬКЕ  ПРИВАТНЕ  ПРАВО 

 

1. Дата заснування Риму: 

2. Діти до 7-ми років у Римі вважалися: 

3. Сім’я, заснована на підпорядкуванні владі домовладики, називалася: 

4. Римський правильний шлюб поділявся на: 

5. Батьківська влада встановлювалася наступними способами: 

6. Етапи розвитку римського права поділялися на: 

7. Правове відношення, при якому одна сторона має право вимагати, щоб друга 
сторона що-небудь дала, зробила або надала, називається: 

8. Статусне право – це: 

9. До якого класу спадкоємців за законом належить той з подружжя, хто пережив 
спадкодавця: 

10. Юридична норма – це: 

11. Правоздатність у Римі складалася з таких статусів: 

12. З найдавніших часів римська сім’я була: 

13. Якщо право власності виникає вперше, то це: 

14. Коемпція - це: 

15. Контрагенти – це: 

16. Як називається релігійна форма укладення шлюбу? 

17. До третього класу спадкоємців за законом належали: 

18. Римське право поділялося на: 

19. Правоздатність припинялася: 

20. Об’єднання осіб, пов’язаних спільністю побуту, майна, рабів, худоби  та інших 
матеріальних ресурсів, називається: 

21. Особа, до якої виникала претензія у суді, називалася: 

22. Дієздатність – це: 

23. Правоздатність має такі ступені обмежень: 



 

 

24. Особи, з 12 років – дівчата, з 14 років – хлопці і до 25 років, визнавалися: 

25. До другого класу спадкоємців за законом належали: 

26. До публічного права належало: 

27. До першого класу спадкоємців за законом належали: 

28. Сім’я, яка пов’язувала людей кровними узами і пережила Римську державу, 
називається: 

29. Звернення до суду за захистом своїх порушених прав називають: 

30. Джерела права - це: 

31. Під час укладення пактів покладалися на: 

32. До зобов’язань ніби з договорів відносилися: 

33. Дієздатність у людини за римським правом наставала: 

34. Види засобів преторського захисту: 

35. Особою, суб’єктом права в Римі, визнавалися: 

36. Форми захисту суб’єктивних прав:  

37. Шлюбний вік у Стародавньому Римі становив: 

38. В архаїчний період у Римі правосуддя здійснювалося: 

39. Якщо право власності переходить від однієї особи до іншої за взаємною згодою, то 
це: 

40. Взаємну угоду кількох осіб про здійснення правової дії, зміну або припинення прав 
і обов’язків, називають: 

41. До зобов’язань ніби з деліктів (квазіделіктів) належали: 

42. До приватного права належало: 

43. За статусом свободи розрізняли: 

44. Особа, яка вважала свої майнові права порушеними і зверталася до суду за їх 
захистом, називалася: 

45. Для усунення перешкод, які заважали власнику нормально здійснювати своє право 
власності, застосовувався: 

46. Угода про здійснення правової дії або утримання від неї називається: 

47. Серед видів права власності розрізняли: 



 

 

48. Поняття цивільного права можна визначити як сукупність правових норм, що 
регулюють: 

49. До джерел пізнання належать: 

50. Поміж вільних найбільшою правоздатністю наділялися: 

51. До первісних способів набуття власності належить: 

52. До зобов’язань ніби з договорів римське право відносило: 

53. Хто  міг бути спадкоємцем за римським правом? 

54. Римське суспільство у своєму розвитку пройшло наступні етапи: 

55. За сімейним станом розрізняли: 

56. За обсягом і метою існував такий майновий позов: 

57. До похідних способів набуття власності належать: 

58. Особа, після смерті якої залишилося майно, називається: 

59. Період принципату називається так, тому що «принцепс» - це: 

60. Кодекс Юстініана є: 

61. Здатність здійснювати юридично значимі дії, усвідомлювати їх значення і 
відповідати за них, називається: 

62. Умовою вступу до шлюбу була: 

63. Бонітарна власність – це: 

64. Перехід майна після смерті його власника до інших осіб називається: 

65. Соціально-економічним грунтом виникнення і змісту римського цивільного права 
був: 

66. Якщо право власності виникає вперше або проти волі колишнього власника, то це: 

67. Речове право користуватися чужою річчю в одних або кількох відносинах, 
називалося: 

68. Дієздатність наступала: 

69. Правоздатність у Римі поділялася на такі статуси: 

70. До найбільш поширеного речового позову відносили: 

71. Форми літеральних контрактів: 



 

 

72. За статусом громадянства розрізняли: 

73. Види римського правильного шлюбу: 

74. Способи встановлення батьківської влади: 

75. Хто наділявся найбільшою правоздатністю серед вільних оcіб? 

76. Коли наставав повний ступінь обмеження правоздатності? 

77. Коли наставав середній ступінь обмеження правоздатності? 

78. Коли наставав мінімальний ступінь обмеження правоздатності? 

79. Що таке інтердикти?  

80. Що таке стипуляція?  

81. Що таке реституція?  

82. Що таке введення у володіння?  

83. Що таке інтенція?  

84. Що таке демонстрація?  

85. Що таке кондемнація?  

86. Що таке ад’юдикація?  

87. Що таке позовна давність?  

88. Доповніть тезу: «Система римського приватного права складалася з таких 
складових: цивільне право, право народів (міжнародне право),  ….»: 

89. Яку кодифікацію римського права називають «Зводом цивільного права»? 

90. Що таке звичаї?  

91. З чим пов’язане припинення правоздатності людини? 

92. Повна дієздатність у Стародавньому Римі наставала з: 

93. Конфаерація- це: 

94. До якого класу спадкоємців за законом належали неповнорідні брати і сестри?: 

95. До якого класу спадкоємців за законом належали батьки та повнорідні брати і 
сестри?: 

96. До якого класу спадкоємців за законом належали діти та інші низхідні родичі?: 



 

 

97. До четвертого класу спадкоємців за законом належать(-в): 

98. Правоздатність суб’єкта права починається: 

99. Яке право в Стародавньому Римі регулювало майнові відносини виключно між 
римськими громадянами? 

100. Особлива галузь римського права, норми якої регулювали відносини між 
римськими громадянами і перегринами, а також між перегринами в межах Римської 
держави, називалася: 

101. Публічне право охороняло: 

102. Укажіть усі види  імператорських конституцій: 

103. Римські юристи поділяли право на: 

104. Приватне право охороняло інтереси: 

105. Римське приватне право регулювало майнові відносини : 

106. Система римського приватного права включала: 

107. У публічному праві, на відміну від приватного, норми носять: 

108. Інтердикти і реституція – це особливі засоби захисту: 

109. Дієздатність означає здатність: 

110. Правоздатність означає здатність: 

111. Клієнтами в Стародавньому Римі називали: 

112. Шлюб із чоловічою владою (шлюб із владою чоловіка над дружиною) 
характеризувався : 

113. У шлюбі без чоловічої влади (у шлюбі без влади чоловіка над дружиною) : 

114. Основною підставою припинення зобов'язань було: 

115. Встановлення права власності на неманципні речі відбувалося шляхом: 


