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   Ко́декс Юстиніа́на (лат. Codex Iustiniani) - частина законодавчої компіяції 

Юстиніана; містить в собі імператорські конституції, що увійшли до 

кодексів Грегоріана, Гермогеніана і Феодосія, зберегли силу до Юстиніана, 

доповнені пізнішими новелами і видозмінені згідно з потребами часу. 

     Кодекс Юстиніана був найважливішим склепінням римських цивільних 

прав і законів. Збірник був складений в 529-534 роках н. е., в період 

правління візантійського імператора Юстиніана. 

 



ІМПЕРАТОР ЮСТИНІАН 



СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ КОДИФІКАЦІЇ ЮСТИНІАНА 

  Інституції(Institutiones) видання в навчальних цілях для починаючих юристів  

( складалися з 4 томів) 

 

Дигести ( Digesta) (складалися з п`ятдесяти книг, які ділились на титули, 

параграфи та фрагменти,  увібравши в себе уривки з майже двох тисяч 

творів римських юристів) 

 

Власне кодекс (Codex) зібрання всіх Конституцій від Адріана (117-138 рр.) до 

Юстиніана (дванадцять книг) 

 Новели ( Novellae) написані константинопольським професором Юліаном в 

556 році і представляли собою збірку указів і постанов імператора, що 

вийшли з 535 по 556 р. 



ІНСТИТУЦІЇ ( 4 КНИГИ) 

 Книга 1: Про особисті права правове становище окремих осіб 

і сімейно-правові відносини (загальна правова інформація, 

характеристика права і правосуддя, про вільновідпущеником, 

про шлюб, про батьківської влади, про опіку, і піклування та 

ін.); 

 Книга 2: Про речі - речове і заповідальне право (види і 

властивості речей, способи їх придбання, право володіння, 

право власності, заповіт, легати);  



 Книга 3: Про зобов’язання - спадкове право, об’язательство і 

договору (випадки спадкування за законом, ступеня 

когнатского спорідненості, загальні положення про 

зобов'язання, окремі види договорів, квазідоговора); 

 Книга 4: Про позови – зобов’язання з деліктів і позовах 

(окремі види злочинів, закон Аквилия про відшкодування 

шкоди, положення когніціонного процесу, питання захисту 

прав позовами і інтердиктами). 



ДИГЕСТИ ( 50 КНИГ) 

 Загальні положення римського права, його історія та теорія, 
характеристика джерел, деякі правові дефеніціі (книга 1);  

 

 Суд, процесс, позови (книги 2 -4);  

 

 Речові і спадкові відносини («Про право осіб на свої власні і 
на чужі речі, про захист права власності») книги 5 -11; 

 

 Купівля-продаж (про взаємні зобов’язання двосторонніх, що 
виникають з «взаємної довіри»)-книги 12 -19;  

 

 Заставне право-книга 20; 



 Шлюбні і майнові відносини подружжя-книги 23 -25; 

 

  Опіка і піклування-книги 26 і 27;  

 

 Заповіт, успадкування-книги 28 -38; 

 

 Про рабство і звільнення рабів-книга 40;  

 

 Вербальні контракти-книги 45 і 46;  

 

 Злочину і кари-книги 47 і 48;  

 

 Деякі питання кримінального права, фінанси, військову справу -
книга 49.  

 

 Значення найбільш поширених правових термінів і понять, правові 
сентенції і принципи, висловлювання юристів і мислителів про 
праві- книга 50. 
 



КОДЕКС ( 12 КНИГ) 
Положення 

церковного права, 

регламентація 

обов'язків держ. 

службовців (1 

книга).  

Норми майнового 

права (книги 2 -8). 

Кодекс (12 книг). 

Кримінально-

правові приписи 

(книга 9). 

Адміністративно-

правові та 

фінансово-правові 

норми (книги 10 -

12). 



НОВЕЛИ  

 Новели складалися з норм Конститції 

імператора, присвячені найрізноманітнішим 

питанням правового регулювання суспільних 

відносин і виданих в період з 535 по 565 р, н. 

е. після створення Зводу. 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ  


