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Римське приватне право 

Право, що стосувалося речей 

(майнове право) 
Право, що стосувалося позовів 

Речове право 
Зобов’язальне 

право 

Речові позови 

(actiones in rem)  

Особисті позови 

(actiones in 

personam) 



Речове право - це сукупність правових норм, що надають 

суб’єкту права в особистих інтересах постійно і безпосередньо, 

повністю або частково на власний розсуд використовувати будь-які 

речі.  

До речових прав належать такі правові інститути римського права, як:   

Володіння; 

Власність; 

Права на чужі речі, які охоплюють сервітут; 

Емфітевзис; 

Суперфіцій; 

Право застави. 

 



Ознаки речового права 

об’єктом завжди є річ; 

захист відзначається абсолютним характером; 

зміст речових прав встановлюється законом; 

суб’єкт речового права безпосередньо 
пов’язаний з річчю. 



Зобов’язання – це правовiдносини, в яких сторонами є кредитор 

i боржник, а їх змiст складають права й обов’язки сторiн. Предметом 

зобов’язання завжди є дiя, що має юридичне значення i правовi 

наслiдки. Підставами для виникнення зобов’язань були юридичні 

факти (дії і події).  
Сторони зобов’язання 

Кредитор 

(має право вимагати 

здійснення дій) 

Боржник 

(зобов’язаний 

виконати вимогу 

кредитора) 



Судовий захист кредитора внаслідок невиконання зобов’язання 

а) передати майно;  

б) вчинити певні дії або утриматися від 
їхнього виконання на користь кредитора;  

в) надати певні гарантії кредитору. 

Боржник повинен був: 



Відмінності між речовими і зобов’язальними відносинами 

1. Об’єкт 

завжди рiч, зобов’язального 

права – дiї, правові вимоги 

здiйснювати певнi дiї.  

виникають з договорiв та 

iнших дiй. 

2. Характер 

Абсолютний Відносний 



3. Строк дії 

Бiльшiсть речових прав 

строками не обмежено 

Зобов’язальні вiдносини 

розрахованi на певний строк 

4. Зміст  

Встановлюється законом Зумовлюється договором 

Речові відносини Зобов’язальні відносини 



5. Обсяг 

Більш широкий, ніж у 

зобов’язальних прав 

Менш широкий, ніж у речових 

прав 

6. Суб’єкти 

Суб’єкт речового права  

пов’язаний з рiччю 

Зобов’язальнi права так не 

пов’язанi зi своїм суб’єктом  

Речові відносини Зобов’язальні відносини 



Речове право Зобов’язальне право 

Вони є частинами 

майнового права 

Закріплювало право на 

користування річчю 

Встановлювало право 

вимоги однією особою 

від іншої здійснити дії 

майнового характеру або 

утриматись від дій 



Дякуємо за увагу! 


