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1. Формування римського приватного права. 
2. Предмет римського цивільного права. 
3. Рецепція римського права. 
4. Значення римського приватного права для сучасного правника. 
5. Поняття та види джерел римського права. 
6. Звичаєве право і закон. 
7. Едикти магістратів. 
8. Діяльність юристів. 
9. Правосуб’єктність осіб у римському приватному праві 
10.Правове становище римських громадян. 
11.Правове становище латинів і перегрінів. 
12.Правове становище рабів. 
13.Правове становище вільновідпущеників. 
14.Правове становище колонів. 
15.Юридичні особи в римському приватному праві. 
16.Сім'я. Спорідненість.  
17.Агнатська сім'я 
18.Когнатська сім'я. 
19.Шлюб та його види. 
20.Правові відносини подружжя. 
21.Правові відносини батьків і дітей. Роль батька у сім'ї. 
22.Шляхи встановлення батьківської влади. 
23.Майнові відносини подружжя. 
24.Опіка і піклування. 
25.Виникнення державного розгляду цивільних справ. 
26.Поняття і види позову. 
27.Загальне поняття про легісакційний процес. 
28.Загальне поняття про формулярний процес. 
29.Загальне поняття про екстраординарний процес. 
30.Інтердикти. 
31.Стимуляція. 
32.Введення у володіння. 
33.Поновлення первісного стану (реституція). 
34.Позовна давність. 
35.Права речові і зобов'язальні. 
36.Поняття та види речей. 
37.Поняття і види володіння (роssessio). 
38.Виникнення та припинення посідання. 
39.Право користування. 
40.Право розпорядження. 
41.Способи набуття права власності. 
42.Захист посідання. 
43.Права на чужі речі. 



44.Емфітевзис і суперфіцій. 
45.Поняття і види сервітутів. 
46.Право застави. 
47.Поняття і зміст права власності. 
48.Набуття права власності. 
49.Первісні способи набуття права власності. 
50.Похідні способи набуття права власності. 
51.Захист права власності. 
52.Поняття зобов'язання. 
53.Підстави виникнення зобов'язань. 
54.Сторони в зобов'язанні. 
55.Заміна сторін у зобов’язанні. 
56.Цесія. 
57.Виконання зобов'язань. 
58.Наслідки невиконання зобов'язань. 
59.Забезпечення зобов'язань. 
60.Припинення зобов'язань, крім виконання. 
61.Поняття і види договорів. 
62.Умови дійсності договорів. 
63.Зміст договору. 
64.Укладення договору. 
65.Вербальні контракти. 
66.Літеральні контракти. 
67.Реальні контракти. 
68.Консенсуальні контракти. 
69.Безіменні (інноміальні) контракти. 
70.Зобов'язання з ніби-договорів (квазіконтрактів).  
71.Зобов'язання з деліктів. 
72.Зобов'язання з ніби-деліктів (квазіделіктів). 
73.Поняття та види спадкування. 
74.Спадкування за законом. 
75.Спадкування за заповітом. 
76.Прийняття спадщини. 
77.Сингулярне правонаступництво. 
78.Легати та фідеікоміси. 
 
 


