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РИМСЬКА ПРАВОВА ПРАКТИКА  
ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА 

 
Історичне значення римського права для Європи і в тому числі для 

України зумовлене тим, що протягом тривалого часу воно у класичному та 
греко-римському (візантійському) варіантах впливало на формування та 
розвиток усіх європейських правових систем. 

Після падіння Римської імперії в 476 р. римське право і далі існувало 
і навіть розвивалося у Візантії. З її падінням для римського права настала 
епоха забуття. На тривалий час воно ніби зникло. Його не вивчають, 
губляться нечисленні записи. Здавалось, остаточна загибель і втрата 
неминучі. Проте римське право продовжувало жити у свідомості 
римського народу, підкореного варварами. Поступово його починають 
застосовувати у відносинах між римським населенням, а потім і вивчати. 
Так почався феномен рецепції римського права, про яку детально 
йтиметься далі [1, с. 322]. 

Отже, високий ступінь опрацювання основних інститутів, їх 
абстрактний характер та багато інших позитивних якостей дозволили Риму 
за допомогою права «підкорити» Європу втретє. 

Найширше було реципійоване римське приватне право. Такі правові 
категорії, як «контракт», «зобов’язання», «корпорація», «приватна 
власність» та багато інших, запозичені з римського приватного права і 
трактуються (з незначними національними модифікаціями) майже в усіх 
країнах однаково. Зауважимо, що сутність їх легше розглянути і зрозуміти, 
прослідкувавши розвиток цих понять з їх витоків. Проте багато категорій 
публічного права широко застосовуються у сучасному правовому обігу 
(«республіка», «магістрат», «фіск», «муніципальне самоврядування»). 

Європейська правова наука розвивалася на основі реципійованого 
римського права. Римська юриспруденція відзначалася не лише 
теоретичною ґрунтовністю, а й практичною загостреністю. Тільки на 
основі розв’язання окремих казусів, конкретних практичних висновків 
було розроблено загальні правові теорії, науково пояснено багато 
юридичних явищ (компенсації збитків, що виникли внаслідок невиконання 
або неналежного виконання договорів, значення категорії «громадянство»; 
диференціація правоздатності; розподіл компетенції між органами влади 
тощо) [2, с. 106]. 

Отже, юриспруденція була пройнята духом римського права, що 
наклало свій відбиток на її подальший розвиток. Реципійоване римське 
право було чинним тривалий час у багатьох країнах Європи як загальне, 
універсальне право. Воно залишило глибокий слід у правосвідомості 
громадян та в юриспруденції. Його покладено в основу сучасного 
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законодавства багатьох країн, і знати його необхідно вже хоча б тому, що 
без цього важко осягнути сутність сучасних правових інститутів. 

Зокрема, вплинуло воно й на розвиток українського права і 
продовжує впливати на формування концепції права України сьогодні. 

 
Список використаних джерел: 

1. Підопригора О. А. Римське право : підручник / О. А. Підопригора, 
Є. О. Харитонов. – 2-ге вид. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 528 с. 

2. Основи римського приватного права : підручник / В. І. Борисова, 
Л. М. Баранова, М. В. Домашенко та ін. ; за заг. ред. В. І. Борисової та 
Л. М. Баранової. – Х. : Право, 2008. – 224 с. 


