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Doctrina multĭplex, verĭtas una 
(Наук багато, істина одна)

Римське право є колискою сучасного права і це не викликає жодних за-
перечень. Не лише юридичне навчання неможливе без знань римського 
права, а й, як довела сучасна українська судова практика, правові конструк-
ції давньоримських часів залишаються затребуваними і зараз.

На превеликий жаль, у нашій країні критично мало вчених, які дослі-
джують римське право, і вкрай мало приділяється уваги його пізнанню, 
починаючи зі студентської лави. Достатньо сказати, що в провідному юри-
дичному навчальному закладі – Національному юридичному університеті 
імені Ярослава Мудрого ця дисципліна вже не викладається. Причини цьо-
го не відомі, а от наслідки абсолютно передбачувані – ми отримаємо плеяду 
юристів, освіта яких не буде мати міцного підґрунтя.

При цьому дивним чином римське право продовжує пробивати собі шлях 
і в нашій «примітизованій сучасності» – до наробок римлян звертаються 
судді Верховного Суду, якими поступово запроваджуються доктрини, спи-
раючись на римські фундаментальні категорії, зокрема, справедливості 
(aequitas), добросовісності (bona fides), довіри (fiducia) та ін. З римського 
права беруть витоки сучасне речове та зобов’язальне право – договірне 
і деліктне. Можна продовжувати й далі, але всякому, хто має юридичну 
освіту, в якій опановувалося римське право, ясно, що важко переоцінити 
його значення для сучасного правника. Саме тому і виникла ідея відновити 
інтерес до римського права в наших реаліях.

Звичайно, що з часом римські правові форми еволюціонували, але на-
явна і очевидна наступність у змісті і формі правового регулювання сучасних 
цивільних відносин. І, як не парадоксально, інтерес до римського права 
згенерували не вчені, а судді (думається, саме ті, які виховані на традиційних 
цінностях права, запроваджених у Давньому Римі). І тому українські науков-
ці вимушені підтягуватися до цієї високої планки, що й стало метою напи-
сання цієї монографії.

Як і всі монографії циклу «Практична цивілістика», ця монографія не 
є суто науковим дослідженням, яким із різних причин у нас повелось вва-
жати такого роду праці. Автори струсили віковий пил із римських текстів 
і намагались продемонструвати їх актуальність. Головна ідея полягала в тому, 
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аби продемонструвати те, як діє догма в сучасному правовому полі. Тому 
в монографії широко представлена судова практика.

Для підготовки монографії були залучені українські вчені, хто знається 
в римському праві і відчуває його життєво необхідну значущість. Як не при-
кро відчувати, але світова романістика у своєму творчому розвитку пішла 
далеко вперед. Тому для участі в монографії були запрошені вчені з різних 
країн – Німеччини, Італії, Китаю, Японії, Польщі, Болгарії, Литви, профе-
сійні інтереси яких лежать у площині романістики. 

Висловлюємо щиру подяку нашим зарубіжним колегам, які надали свої 
матеріали до монографії, і тим, хто долучився до перекладу й редагування. 
Звісно, що наші зарубіжні автори відгукнулися на запрошення тих наших 
колег, з якими вони підтримують постійні стосунки. А це означає, що наші 
українські колеги тримають нитку, яка серед перипетій сучасних складних 
подій у світі дозволяє не відірватися від істинних цінностей. Це стало мож-
ливим завдяки к.ю.н. А. Гужві і к.ю.н. В. Зубарю.

Та й взагалі слід віддати належне всім тим, хто в умовах, що склалися, 
в міру своїх сил і можливостей займався і займається вивченням і викладан-
ням римського права: без їх ентузіазму в Україні взагалі не було б романіс-
тики, а без неї немає ані справжньої юриспруденції, ані справжніх юристів.

Шановні читачі! Перед вами не просто чергова нова книга, що вийшла 
в нашому видавництві, а праця, в яку вкладено дуже багато зусиль і любові 
до римського права. Це праця новітнього часу й іншого рівня, якої на теренах 
України не було. Вона з’явилася як виклик часу і демонстрація спільної про-
дуктивної роботи на ниві права, зерна в яку було закладено в Давньоримські 
часи. Паростки тих традиційних правових цінностей пробилися в нашій 
країні з формуванням посттоталітарного суспільства і розбудовою правової 
держави. Плоди ж можуть з’явитися лише з поступовим впровадженням 
ідеології значення права в суспільстві як фундаменту соціального життя 
і подолання правозаперечної ідеології.

Зміст монографії охоплює загальні постулати, на які спирається право, 
та окремі розвідки у сферах речового, зобов’язального, спадкового і сімей-
ного права. Звичайно, що її зміст не охоплює всієї гами прояву тих правових 
конструкцій, які були запроваджені в римському праві, але ця наукова праця 
є першою на шляху до подолання прірви, яка склалася між українською і за-
рубіжною правовою наукою. 

Проф. І. Спасибо-Фатєєва
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