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АНОТАЦІЯ
Ріш Ф. А. Майнові права як об’єкти заставних відносин (порівняльні
аспекти). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України, Київ, 2020.
У дисертації досліджено порівняльно-правові проблеми майнових прав
як об’єктів заставних відносин. Ознайомившись із різними науковими
теоріями з приводу об’єкта, які виникали упродовж тривалого періоду
розвитку науки

цивільного

права

(радянського,

пострадянського

та

класичного романо-германського) ми виявили, що згадана множинність думок
не лише сприяє розумінню сучасного цивільного права, але часто створює
перешкоди для такого розуміння в Україні. Тому ми вимушено повернулися
до базових питань стосовно «об’єкта» у цивільному праві, як це прийнято в
класичній романо-германській доктрині. Точкою відліку для такого
дослідження категорії «об’єкт цивільного права» є уточнення з приводу того,
яким має бути відношення між «правом» та «об’єктом», щоб потім можна було
говорити про «об’єкт цивільного права». Оскільки це питання орієнтується на
парадигму «речі та право власності на річ», проаналізовано зміст та
визначення речового права. Далі у дослідженні речового права йому
протиставлено зобов’язальне право.
Відзначено, що нескінченній множинності уявлюваних матеріальних
або ж нематеріальних благ протистоїть порівняно мало типів «абсолютних
прав панування» [нім.: Herrschaftsrecht], які не існують самі собою, оскільки
потребують правової легалізації та окреслення у правовому полі. Отже, як
тільки «право панування» визнає правова система, воно формує відповідну
групу з нескінченної кількості явищ як потенційного об’єкта і, відповідно,
робить це законним об’єктом, але не навпаки. Визнання прав панування,
об’єктом яких є право, це прерогатива законодавця.
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Для розуміння застави в Україні ми більш ретельно розглянули ключові
положення част. 1 ст. 655, част. 1 ст. 316 та част. 1 ст. 177 ЦК України крізь
призму давньої аксіоми «усе, що можна продати, можна і заставити» [лат.:
quod emptionem venditionem recipit, etiam pignerationem recipere potest]. Далі
вважаємо необхідним досліджувати зміст поняття «майно», оскільки воно є
базовим та згадується у цих ключових статтях. Правильне розуміння терміна
«майно» у різних значеннях практично важливе для визначення конкретних
прав

та

обов’язків

сторін

у

правовідносинах,

зокрема

заставних

правовідносинах. Ми виявили, що «майно» у част. 1 ст. 190 ЦК України не
описує структуру права власності, як багато хто вважає. На нашу думку, у
згаданій статті термін «особливий» означає конгруентність [лат.: congruens]
«суб’єкта» та «об’єкта» (особливий об’єкт). Те, що під цю категорію
підлягають юридичні особи, є цілком доречно, адже вони можуть бути як
об’єктом, так і суб’єктом цивільного права, оскільки їм притаманний
змішаний характер: «…окрема річ…» (част. 1 ст. 190 ЦК України) у логічному
взав’язку із «…підприємство як єдиний майновий комплекс є нерухомістю…»
(част. 3 ст. 191 ЦК України) та підприємство як юридична особа (з ст. 113
Глави 8 «Підприємницькі товариства» ЦК України).
Окрему увагу акцентовано на цивільно-правовій конструкції «право на
право» та пов’язаному з нею заставному праві, на основі якого розвиваються
заставні відносини.
Найдокладніший акцент у дисертаційному дослідженні зроблено на
аналізі част. 2 ст. 190 ЦК України, яка нібито є загальним визначенням
майнових

прав,

дотепер

породжує

наукові

дискусії,

залишаючись

«невирішеним завданням як для науки цивільного права, так і для
правозастосовчої практики». У наукових колах уважають, що положення
ст. 190 ЦК України є таким, «…що не піддається жодному юридичному
аналізу…» і як наслідок, запропоновано внести відповідні зміни до ст. 190 ЦК
України, у тому числі «…виключивши із неї частину другу…».
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Обгрунтовано пропозиції щодо тлумачення змісту поняття «майнові
права» саме в контексті чинної ст. 190 ЦК України. Ми свідомо враховуємо
цю редакцію част. 2 ст. 190 ЦК України, оскільки вона є невід’ємним
елементом сучасного цивільного законодавства України, який за його
«правильного» або «неправильного» тлумачення породжував та продовжує
породжувати відповідні цивільно-правові наслідки. Те саме спостерігаємо,
коли йдеться про майно як особливий об’єкт (част. 1 ст. 190 ЦК України).
Уперто тримається думка про те, що ст. 190 ЦК України визначає структуру
«майна як об’єкта права власності». Проте таке тлумачення може дати
підстави для розширеного розуміння поняття «майно» і відповідно залучати
будь-які види майнових прав та обов’язків у коло об’єктів права власності, що
врешті може призвести до юридичної похибки.
Проаналізувавши доктринальну правову літературу з питання «об’єкта»,
«об’єкта цивільного права» та «об’єкта цивільного правовідношення»,
виявлено множинність наукових поглядів, які є суперечливими та спірними з
позиції сучасної європейської цивілістики. Звертаючись до догматичного
питання «Що саме формує «об’єкт права»?» або точніше «Завдяки чому
«об’єкт» перетворюється на «об’єкт права»?» на основі парадигми «речі та
права власності на річ» доходимо висновку, що саме завдяки ключовій ролі
«права панування» породжується «об’єкт цивільного права», що є об’єктом у
юридиному сенсі, точніше об’єктом за ЦК України.
Виявлено взаємозв’язок застави та права панування, завдяки якому
юридично формується об’єкт. Право застави є «відщепленням» (відщепленою
правомочністю на реалізацію) від права панування. Отже, право застави є
відщепленням від (повного) права панування, яке є об’єктоформуючим. Тож,
заставне право, як підстава для заставних відносин, упорядковує (встановлює)
приналежність: якщо власність упорядковує приналежність речі, то застава на
нерухомість (іпотека) упорядковує приналежність іпотечної заборгованості.
Заставне право ми розглядаємо як «відщеплене право з права панування»
(відщеплена правомочність на реалізацію). Дивлячись на наведені аргументи,
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на нашу думку, хибним є те, що в сучасному українському праві застава
регулюється положеннями зобов’язального права (див.: ст. 572 «Поняття
застави» § 6 «Застава» Книги п’ятої «Зобов’язальне право» ЦК України).
Такий стан речей можна розглядати лише як «релікт» радянської правової
доктрини, яка ставила основний акцент на заставі, як «способі забезпечення»
належного виконання зобов’язання у цивільно-правових відносинах.
Обґрунтовано думку, що з метою повного розкриття юридичного змісту
поняття «речовності», доцільно виділити «абсолютність». Цим розкривається
повний зміст та визначення речового права: воно є абсолютним правом
панування над речами та правами.
На основі парадигми «речі та права власності на річ» та відповідного
порівняльно-правового аналізу положень чинного законодавства (див.: част. 1
ст. 177; ст. 179 та част. 1 ст. 316 ЦК України) зауважуємо наявність двох
об’єктів, які Карл Ларенц [нім.: Karl Larenz], Крістіане Вендехорст [нім.:
Christiane Wendehorst], Петер Кройц [нім.: Peter Kreutz] та інші розглядають як
«об’єкт цивільного права» (наприклад: «річ» за ст. 177 ЦК України) та «об’єкт
розпорядження» (наприклад: «право панування/право власності» за ст. 316 ЦК
України). Проте «об’єктом розпорядження» можуть виступати виключно
«права» (наприклад, право панування).
У цьому дослідженні ми вимушено акцентуємо увагу саме на розкритті
змісту цивільно-правового поняття «майнові права», яке наведене у част. 2
ст. 190 ЦК України. Зауважуємо, що тлумачення українськими науковцями
поняття «майнові права» за част. 2 ст. 190 ЦК України не раз є діаметрально
протилежними. Тому без розуміння логіки згаданого положення, ми не
можемо давати правильне тлумачення визначення «майнові права» як загалом,
так і зокрема «майнові права у заставних відносинах». Адже неможливо вести
мову про заставу того, що як предмет не є визначеним.
Більшість науковців вважає, що част. 2 ст. 190 ЦК України варто
розглядати як загальне визначення поняття «майнове/-і право/-а», і тому
керуючись змістом згаданої статті такі права є як «речами», так і «речовими».
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Інші вважають, що у цьому випадку має місце законодавча помилка і тому це
положення не вписується в жодну логічну систему, а отже його треба
«стерти». Проте, на наше глибоке переконання, част. 2 ст. 190 ЦК України
доцільно розглядати не як загальне визначення для майнових прав, а саме як
виняток для певних майнових прав у відповідному контексті. До такого
висновку ми дійшли завдяки аналізу Закону № 3201-IV від 15.02.2005 року,
який згадується в офіційній редакції ст. 190 ЦК України, та супровідної
документації до цього Закону, яку чомусь більшість науковців та практиків
ігнорує під час напрацювання своїх правових позицій. Нехтування цим
відсиланням означає читання закону без урахування контексту, що в
подальшому породжує його хибне тлумачення.
Обґрунтовано, що визнання майнових прав речовими Законом України
№ 898-IV від 05.06.2003 року «Про іпотеку» у част. 8 ст. 5 переведе оренду під
режим права забудови (суперфіцію) за главою 34 ЦК України. Більше того їх
визнають річчю, точніше нерухомою річчю (нерухомим майном). Ми
вказуємо переваги інституту суперфіцію (ст. 413 ЦК України), оскільки він
дозволяє здійснювати будівництво та його фінансування на чужій земельній
ділянці. Законодавець творить із «оренди для будівництва» «самостійне
право» завдяки переведенню його під «режим суперфіцію» з подальшою його
трансформацією. Це право має бути «тривалим», оскільки переводиться під
«режим неспоживної речі», що означає: право зберігає свій первісний вигляд
при неодноразовому використанні (част. 2 cт. 185 ЦК України). Останнє
притаманне праву користування.
На відміну від «зобов’язального права оренди», яке встановлюється для
конкретної особи та зі смертю фізичної особи орендаря (ліквідацією
юридичної особи орендаря) та не передається правонаступнику (ст. 31 Закону
України № 161-XIV від 06.10.1998 р «Про оренду землі»), «право забудови» є
самостійним правом, оскільки не встановлене винятково для конкретної
особи, воно успадковується та є повністю оборотоздатним (част. 2 ст. 413 ЦК
України), крім випадків, передбачених законом.
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Обґрунтовано, що предметом договору купівлі-продажу майнових прав
на квартиру, яка будується або договору іпотеки таких прав, є право забудови
або частка у праві забудови. Право забудови є майновим правом, яким
засвідчується очікування права, та є складовою частиною майна як об’єкта
цивільних прав. Це майнове право – обмежене речове право, за яким носій
цього права наділений певними, але не всіма правами власника майна, та яке
засвідчує правомочність носія отримати право власності на нерухоме майно
[квартира + земля (право забудови)] чи інше речове право [іпотека на квартиру
+ земля (право забудови)] на відповідне майно в майбутньому.
Доведено, що Законом України № 3201-IV від 15.12.2005 року «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України» (част. 2 ст. 190 ЦК
України та част. 8 ст. 5 Закону № 898-IV від 05.06.2003 року «Про іпотеку»)
було законодавчо інституціоналізовано «право забудови (суперфіцій)» без
називання його однойменним терміном. Точніше ним стало «право оренди з
правом будівництва під режимом права забудови».
Пропонуємо те, що було виявлено навколо тематики част. 2 ст. 190 ЦК
України, систематизовано та виважено врегулювати у Цивільному кодексі
України, як це, наприклад, зроблено в ЦК Нідерландів (див.: Burgerlijk
Wetboek: Article 5:106, Section 5.9.1 General provisions, Title 5.9 Apartments
rights, Book 5 Real property rights).
Ключові слова: парадигма, право панування, об’єкт цивільного права,
майнові права, речові права, обмежене речове право, правовий режим,
уречевлення, майнові права на об’єкт незавершеного будівництва, право
оренди, право забудови (суперфіцій), право очікування, реальне зобов’язальне
правовідношення.
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SUMMARY
Risch Ph. A. Property rights as objects of mortgage relations (comparative
aspects). – Qualifying resea rch paper subject to manuscript copyright.
Dissertation thesis for obtaining academic degree of PhD in Law in the
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Private Law. – Kyiv University of Law of the National Academy of Sciences of
Ukraine; V.M.Koretskyy Institute of State and Law of the National Academy of
Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020.
The present dissertation thesis is dedicated to theoretical and applied problems
of property rights and securities as objects in mortgage relationships. Having
familiarized with various scientific theories and visions (approaches) with regard to
an object that have been arising during a long period of the development of civil law
science, we had found that such plurality of thoughts not only contributes to the
understanding of contemporary civil law, but also more than once creates barriers
for such an understanding. Therefore, we were forced to turn to the basic questions
regarding the «object» in civil law. The reference point for such a study of the
category of «civil law object» is the clarification of what the relationship between
«law» and «object» should be, so that one could speak of a «civil law object». Since
this issue focuses on the paradigm of a thing and ownership right in a thing, the
content and definition of the law of property is studied. Then, in the study of the law
of property, it is opposed to the law of obligation.
It is noted that an infinite aggregate of imaginary tangible and intangible
values is opposed to comparatively few types of «absolute rights of governance»
that do not exist by themselves, since they require legal legalization and delineation
in the legal boundaries. Consequently, as soon as the «right of governance « is
recognized as a legal system, it forms the corresponding group of infinite number of
phenomena as a potential object and thus makes it a legitimate object, but not vice
versa. It is the prerogative of the legislator to recognize the rights of governance,
which object is the right.
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Ancient axiom «everything that can be sold can be mortgaged» prompts us to
consider more carefully the key provisions of part 1 of Article 655, part 1 of Article
316, and part 1 of Article 177 of the Civil Code of Ukraine. Further we consider it
useful to investigate the meaning of the concept of «property» as it is basic one and
is mentioned in these key articles. Proper understanding of the term of «property»
in various meanings is of paramount importance for determining the specific rights
and obligations of the parties in the legal relationships. It turned out that «property»
in part 1 of Article 190 does not describe the ownership structure (the overriding
opinion). In our opinion, property, as a specific object, means the coincidence of the
subject of right with its object. The fact that legal entities are subject to this category
is quite appropriate, since they may be both subjects and objects of right, because
they are characterized by a mixed nature [«... a separate thing ...» (Part 1 of Article
190 of the Civil Code of Ukraine) in logical connection with «... an enterprise as an
integrated property complex shall be deemed immovables ...» (part 3 of Article 191
of the Civil Code of Ukraine)].
Worthy of separate attention is civil law concept of «right to a right» and
associated mortgage law, on the basis of which mortgage relationships develop.
The most detailed focus of the thesis is the analysis of part 2 of Article 190 of
the Civil Code of Ukraine, which still generates scholarly disputes and «remains an
unresolved challenge both for civil law science and for law enforcement practice.»
It is believed in academic community that the provisions of Article 190 of the Civil
Code of Ukraine are those «... that can not be subjected to any legal analysis ...» and
as a consequence it is proposed «... to make appropriate amendments to Article 190
of the Civil Code of Ukraine, excluding from it part two ...».
In the present dissertation thesis, propositions concerning the interpretation of
the content of «property rights» concept are substantiated, precisely in the context
of applicable Article 190 of the Civil Code of Ukraine. We deliberately take into
account this edition of part 2 of Article 190 of the Civil Code of Ukraine, as it is an
integral part of modern civil law, which, with its «correct» or «wrong»
interpretation, has generated and continues to generate relevant civil and legal
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consequences. Much of the same is true when it comes to property as a specific
object (part 1 of Article 190 of the Civil Code of Ukraine). It is persistently believed
that Article 190 of the Civil Code of Ukraine defines the structure of «property as
an object of title». However, such interpretation may provide the basis for an
extended understanding of the concept of «property» and, accordingly, include any
types of property rights and obligations in the range of the objects of title, which
may eventually lead to a legal error.
Having analyzed the doctrinal legal literature on the subject of «object»,
«object of civil law» and «object of civil law relationships», a plurality of academic
views that are contradictory and controversial from the standpoint of modern
European civil law science has been revealed. Turning to the dogmatic question
«What exactly forms «the object of law»?» or more precisely «Why does «the
object» turn into the «object of law»?» based on the paradigm «ownership right in a
thing», we arrive at the conclusion that thanks to the key role of the «right of
governance», the «object of law» is created which is the object in the legal sense.
The point of view is grounded that in order to fully disclose the legal content
of the concept of «thingness», an additional sign, «absoluteness», should be
introduced. It discloses the full content and definition of the law of property: It is an
absolute right to govern things and rights.
The conclusions of the dissertation research based on the theoretical idea that
the objects of civil rights are generated by the corresponding «right of governance»
are drawn. And as a result, the name of the concept «right to a right» is not correct,
since it is not about «the right to a right», but about «the right from a right», more
precisely, about «segregated right from the right to govern» (segregated
competence).
Based on the paradigm «things – ownership right in a thing», and a
corresponding analysis of the provisions of applicable legislation (see: part 1 of
Article 177; Article 179 and part 1 of Article 316 of the Civil Code of Ukraine), we
note the presence of two objects that are determined in special scholarly literature
(Karl Larenz, Christiane Wendehorst, Peter Kreutz, etc.) as «the object of right» (eg:
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«thing» under Article 177 of the Civil Code of Ukraine) and «the object of disposal»
(eg: «right of governance / ownership right» under Article 316 of the Civil Code of
Ukraine). However, only rights (for example, the right of governance) can be the
«objects of disposal».
The interconnection between mortgage and the right of governance, thanks to
which the object is legally formed, is revealed. The right of mortgage is a
«segregation» (segregated competence for implementation) from the right of
governance. Consequently, mortgage law as the basis for mortgage relationships,
arranges (establishes) the belonging: if ownership regulates the belonging of a thing,
then mortgage of real estate (hypothecation) regulates the belonging of hypothecary
debt.
We note that the understanding of the concept of «object of property rights»
by Ukrainian scholars is sometimes highly controversial. The majority of them
believe part 2 of Article 190 of the Civil Code of Ukraine should be considered as a
general definition of the concept of «property right /s/» and therefore, based on the
content of the said Article, such rights are both «things» and «property». However,
we strongly believe that part 2 of Article 190 of the Civil Code of Ukraine should
be considered not as a general rule for all property rights, but as an exception.
It is substantiated that recognition of property rights by part 7 of Article 5 of
the Law of Ukraine «On Mortgage» as proprietary rights will transfer a lease under
the regime of building leasehold (superficies) under Chapter 34 of the Civil Code of
Ukraine and, moreover, they will be recognized as a thing, or rather a real thing (real
estate). We point out the advantages of this institution (superficies), because it
allows for the construction and its financing on someone else’s land plot. The
legislator forms an «independent» and «lasting» right from the «lease for
construction» by transferring it under the regime of «superficies» with the
subsequent transformation as «property law similar to the land plot» – under the
«real estate regime».
In contrast to the «right of lease», which is established for a specific person
and after the death of an individual tenant / liquidation of legal entity of the tenant
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is not transferred to the successor [Article. 31 of Law No. 161-XIV «On the lease of
land in Ukraine»], «building leasehold» is an independent right, since it is not
established for a specific person, it is inherited and is completely freely transferable
[part 2 of Article 413 of the Civil Code of Ukraine], except as provided by law.
It is substantiated that the subject matter of agreement of sale and purchase of
property rights to an apartment, which is under construction, or a mortgage
agreement of such rights, is building leasehold or a share in building leasehold.
Building leasehold is a property right, which confirms the expectation of law, and is
an integral part of property as an object of civil rights. This property right is a limited
proprietary right under which the holder of this right is endowed with certain, but
not all, rights of the owner of property, and which confirms the competency of holder
to obtain the ownership right in real estate [apartment + land (building leasehold)]
or other proprietary right [mortgage on apartment + land (building leasehold)] for
the relevant property in the future.
It is proved that the Law of Ukraine No. 3201-IV of 15.12.2005 «On
Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine» (Part 2 of Article 190 of the
Civil Code of Ukraine and Part 7 of Article 5 of the Law No. 898-IV of June 5, 2003
р. «On mortgage») legislatively institutionalized «building leasehold (superficies)»
without giving it the same term name. It rather became «leasehold under the regime
of building.»
It is suggested to systematically and carefully regulate in the Civil Code of
Ukraine what was revealed in the subject matter of part 2 of Article 190 of the Civil
Code of Ukraine, as it was made, for example, in the Civil Code of the Netherlands
(see: Burgerlijk Wetboek: Article 5: 106, Section 5.9.1 General Provisions, Title 5.9
Apartments Rights, Book 5 Real property rights).
Key words: paradigm, object in civil law, property rights, legal regime,
construction in progress, right of lease, building leasehold (superficies), expectant right,
legitimate (legal) expectations, right of sublease, servitude, legal registration, real
obligation.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
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FusG
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ZGB
англ.
БСЭ
ГК України
ГПК України
ЄС
ЄСПЛ
ЗК України
ІСІ
лат.
МК України
МПА СНГ
нідерл.
нім.
ОНБ
СНД
УРСР
УСРР
ФОН
фр.
ФФБ
ЦК РФ
ЦК України

- Bürgerliches Gesetzbuch (Цивільне уложення
Німеччини)
- Burgerlijk Wetboek (Цивільний кодекс Нідерландів)
- Fusionsgesetz (Закон Швейцарії про злиття)
- Grundgesetz Deutschland (Конституція Німеччини)
- Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Цивільний кодекс
Швейцарії)
- англійський
- Большая Советская Энциклопедия (укр.: Велика
Радянська Енциклопедія)
- Господарський кодекс України
- Господарський процесуальний кодекс України
- Європейський Союз
- Європейський суд з прав людини (м. Страсбург)
- Земельний кодекс України
- Інститути спільного інвестування
- латинський
- Митний кодекс України
- Межпарламентская Ассамблея государств-участников
Содружества Независимых Государств
- нідерландський
- німецький
- об’єкт незавершеного будівництва
- Союз Незалежних Держав
- Українська Радянська Соціалістична Республіка
- Українська Соціалістична Радянська Республіка
- Фонд операцій з нерухомістю
- французький
- Фонд фінансування будівництва
- Цивільний кодекс Російської Федерації
- Цивільний кодекс України
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ВСТУП
Обґрунтування теми дослідження. Прийняття Цивільного кодексу
України у 2003 р. стало черговою віхою для української цивілістики та
свідченням

остаточного

переведення

сучасного

цивільно-правового

регулювання вже у нове русло ринкових товарно-грошових відносин.
Першочергового значення набуває потреба з’ясування юридичного змісту
поняття «права власності» у ринкових відносинах та його взаємозв’язку з
«об’єктами цивільних прав». Погоджуючись з думкою про те, що «право
власності утверджується в усі часи», слід брати до уваги не лише особливості
політико-правової моделі але й ідеологічні, філософські та юридичні
обґрунтування права власності, до яких вдається правова доктрина на
відповідному етапі розвитку цивілістики.
У контексті сказаного, логічно постає питання з’ясування змісту
категорії «майнових прав як об’єктів цивільних прав». Цивільно-правове
явище таких об’єктів у сучасній правовій доктрині є суперечливим з огляду
фрагментарного, лінеарного та дослівного розуміння змісту положень ч. 1
ст. 190 ЦК України: «Майном як особливим об’єктом вважаються окрема річ,
сукупність речей, а також майнові права та обов’язки» та ч. 2 ст. 190 ЦК
України: «Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються
речовими правами».
Концентруючи свою увагу на проблемі майнових прав як об’єкта
цивільних прав, сучасна українська цивілістична доктрина виходить з
теоретико-прикладних

розробок

Ю. Басіна,

Р. Бевзенка,

В. Бєлова,

М. Венецької, В. Гаврилюка, А. Герц, Ю. Гладьо, І. Дзери, О. Дзери,
А. Дудіна, С. Зінченка, Н. Квіт, О. Кізлової, В. Коссака, О. Кохановської,
Н. Кузнєцової, П. Кулинича, В. Лапача, Д. Луця, А. Лисенка, Р. Майданика,
Ш. Менглієва, А. Мірошниченка, В. Надьон, С. Нижнього, Т. Подшівалова,
В. Посполітака,

З. Ромовської,

В. Сенчіщева,

І. Спасибо-Фатєєвої,

Р. Стефанчука, В. Стратійчука, М. Сулейманова, О. Сурженко, Є. Суханова,
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Ю. Ходики,

Я. Шевченко,

Ю. Шемшушенка,

С. Шимон,

Р. Шишки,

О. Яворської, А. Яковлева та багатьох інших науковців, праці яких
дозволяють говорити про формування напрямків щодо розуміння сутності
майнових прав як об’єкта цивільних прав.
Не зважаючи на сучасний процес адаптації законодавства України до
цивільно-правових стандартів європейських держав романо-германської
сім’ї, що обумовлюється прийняттям Закону України № 1678-VII від
16.09.2014 р. «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Єврпейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», у зазначених роботах
не часто вдаються до глибинного порівняльно-правового методу досліджень.
Зокрема,

мова

йде

про

порівняльно-правові

дослідження

таких

фундаментальних категорій, як «об’єкт цивільного права», «майнові права»,
«право власності», «суб’єктивне право», «застава» та ін. Залишаючи поза
увагою їх західноєвропейське тлумачення, неможливо зрозуміти цілісної
картини сучасної континентальної цивілістики та тенденцію подальшої
генези понятійного апарату. Більш того, після відмови від радянської
правової доктрини, українські цивілісти повернулися до праці Ю. Барона,
Д. Грімма, Ю. Гамбарова, Р. Зома, Д. Мейера, М. Мітіліно, Г. Шершеневича
та ін. Але посилаючись на тепер уже класичні дослідження кін. XIX –
поч. ХХ ст., не береться до уваги той факт, що західноєвропейська доктрина,
яка не пройнялася класовими підходами, продовжувала свій поступальний
розвиток. Для сучасної української цивілістичної доктрини, яка не заперечує
свій генетичний зв’язок з романо-германською сім’єю, можуть виявитися
доцільними результати досліджень проблематики юридичної природи
майнових прав австрійських, німецьких та швейцарських науковців, таких як
Карла Ларенца (Larenz Karl) «Allgemeiner Teil des Deutschen Bürgerlichen
Rechts» (Мюнхен, 1967 р.); Клауса-Вільгельма Канаріса (Von Claus-Wilhelm
Canaris) «Die Verdinglichung obligatorischer Rechte» (Кельн, 1978 р.);
Маттіаса Габерзака (Habersack Mathias) «Die Mitgliedschaft – subjektives und
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«sonstiges»

Recht» (Тюбінген, 1996 р.);

Йерг

Шмід

(Jörg

Schmid)

«Sachenrecht» (Цюріх, 1997 р.); Рольфа Кнійпера (Rolf Knieper) «Von Sachen
und Gütern – in neuen und alten Kodifikationen» (Мюнхен, 2005 р.); Крістіани
Вендегорст (Wendehorst Christiane) «Rechtsobjekte» (Штутгарт, 2005 р.);
Маттіаса Леманна (Lehmann Matthias) «Finanzinstrumente: Vom Wertpapierund Sachenrecht zum Recht der unkörperlichen Vermögensgegenstände»
(Тюбінген, 2009 р.); Буркгарда Брайга (Breig Burkhard) «Eigentum und andere
dingliche Rechte an Grundstücken in Russland unter besonderer Berücksichtigung
der landwirtschaftlich genutzten Böden (Schriftenreihe zum Osteuropäischen
Recht)» (Берлін, 2009 р.); Лєни Гайм (Lena Heim) «Mobiliarsicherheiten nach
ukrainischem Recht» (Тюбінген, 2016 р.); Петера Кройца (Kreutz Peter) «Das
Objekt Und Seine Zuordnung» (Баден-Баден, 2017 р.) та ін.
Усе

вищенаведене

підкреслює

актуальність

дисертаційного

дослідження порівняльно-правових проблем майнових прав як об’єктів
заставних відносин.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаціне дослідження здійснювалося в рамках планових тем відділу
проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України «Проблеми гармонізації
цивільного законодавства України із законодавством Європейського Союзу»
(номер державної реєстрації 12 РК 0110 U 008116), «Актуальні проблеми
цивільно-правового регулювання договірних відносин в Україні» (номер
державної реєстрації 0115 U 002136).
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка теоретичних
положень, які розкривають сутність об’єкта цивільних прав та заставних
відносин, правову природу категорії «майнові права» на основі парадигми
«речі та права власності на річ» та майнові права як об’єкти заставних
відносин. Проводячи порівняльно-правовий аналіз цивільно-правового
змісту майнових прав за законодавством України та держав романо-
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германської сім’ї, розв’язується проблема уніфікованого тлумачення
майнових прав як об’єктів заставних відносин.
Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:
– визначити зміст понять «об’єкт», «об’єкт цивільного права», «об’єкт
цивільного правовідношення», «суб’єктивне право», «оборот» враховуючи
філософські

та

історико-правові

передумови

становлення

доктрини

цивільного права;
– виявити

передумови

появи

«об’єкта

цивільних

прав»

у

романогерманській правовій доктрині;
– дослідити категорію «об’єкт цивільного права» у контексті
відношення між «правом» та «об’єктом» з використанням парадигми речі та
права власності на річ;
– висвітлити цивільно-правовий зміст взаємодії «об’єкт – правовий
режим» та «правовий режим речі-майно»;
– дослідити цивільно-правову конструкцію «право на право» в
українській та західноєвропейській доктрині;
– узагальнити західноєвропейські підходи до розуміння заставних
відносин, зокрема заставного права як «відщепленого від права панування»;
- розкрити зміст майнових прав за цивільним законодавством, зокрема
за ч. 2 ст. 190 ЦК України, яка, закріплює узагальнене визначення поняття
«майнові права»;
– встановити цивільно-правовий зміст поняття «майно»;
– розкрити функцію та особливість ч. 1 ст. 190 ЦК України;
– сформулювати пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення
цивільного законодавства України та практики його застосування.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини з приводу майнових прав
як об’єктів цивільних прав, у тому числі, у заставних відносинах.
Предметом дослідження є майнові права як об’єкти заставних
відносин

в

аспекті

порівняння

української

цивілістичної доктрини та правового регулювання.

та

західноєвропейської
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Методи

дослідження.

Методологічну

основу

дисертаційного

дослідження складає сукупність загальнонаукових та загально-правових
способів і прийомів вивчення правових явищ, а також спеціальних методів
пізнання цивільного права, яка сформувалась у системі наукового знання та
світогляду. Базовим загальнонауковим методом даного дослідження є
принципи, закони та категорії діалектики, завдяки яким виокремлюються
суттєві відмінності у підходах до предмету дослідження (майнові права як
об’єкти цивільних прав), закономірності та неоднозначності їх тлумачення та
нормативного закріплення у законодавстві держав континентальної (романогерманської) системи.
Із спеціальних методів наукового дослідження автором було
застосовано: історичний, парадигми, порівняльно-правовий, системноструктурний, формально-логічний та структурно-функціональний.
За допомогою історичного методу було досліджено ґенезу таких
цивільно-правових категорій як «об’єкти цивільних прав», «правовий
режим» та «майнові права» (підрозділ 1.1). Метод «парадигми речі та право
власності на річ» було використано з метою тлумачення положень чинного
ЦК України, що дало якісно інший результат, ніж застосування «парадигми
майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин» (підрозділ 1.2).
Порівняльно-правовий метод покладено в основу аналізу доктринального
тлумачення змісту понять «об’єкт цивільних прав», «майнові права»,
«суб’єктивне

право»

науковцями

Австрії,

Нідерландів,

Німеччини,

Швейцарії та і держав, які сформувались на пострадянському просторі, у
тому числі України (підрозділи 1.1; 1.2; 1.4; 2.2; 2.3). З позиції системноструктурного аналізу було розкрито зміст та об’єм цивільно-правових понять
«право панування», «об’єкти цивільних прав», «особливий об’єкт цивільних
прав» (підрозділи 1.1; 1.2; 1.3), «майно» (підрозділ 1.4.), «майнові права»
(підрозділ 1.5) та «право очікування» (підрозділ 2.2). Формально-логічний та
структурно-функціональний методи сприяли системному аналізу чинного
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цивільного та земельного законодавства з метою виявлення доктринального
тлумачення «суперфіцію» (підрозділ 2.3).
Наукова новизна одержавних результатів полягає в тому, що робота
є одним з перших дисертаційних досліджень порівняльно-правових та
теоретико-прикладних проблем майнових прав як об’єктів заставних
відносин. У дисертаційному дослідженні автором сформульовано та
обґрунтовано такі узагальнені теоретичні та практичні висновки, які
виносяться на захист:
У межах досліджуваної роботи вперше:
1) обґрунтовано цивільно-правовий механізм утворення об’єктів
цивільних прав, які передбачено ст. 177 ЦК України;
2) доведено, що у ч. 2 ст. 190 ЦК України мова може йти виключно про
«майнові права» у сфері будівництва, які пов’язані з іпотечним та житловим
кредитуванням для цілей Закону № 3201-IV від 15.12.2005 р.. У зв’язку з цим
пропоновано викласти частину 2 статті 190 ЦК України в наступній редакції:
«На майнові права законом може бути поширений режим неспоживної речі,
речового права»;
3) доведено, що право оренди земельної ділянки з правом забудови є
класичним речовим правом суперфіцію і, як таке, має бути запроваджене в
законодавство і застосування на практиці в Україні;
4) доведено,

що

поняттям

«особливий

об’єкт»,

законодавець

«суб’єктивував» об’єкт цивільних прав. Фактично, у такий спосіб, об’єкт
цивільного права одночасно може визнаватись суб’єктом, як у випадку з
підприємством, де є ототожнення (збіг) суб’єкта права з його об’єктом;
удосконалено:
5) на основі західноєвропейської доктрини власності (речового права)
та відповідно методом парадигми «речі та права власності на річ»
тлумачення явища «об’єкт цивільного права», яке формується відповідним
правом панування. Наслідком такого підходу є те, що нескінченній
множинності уявних матеріальних або ж нематеріальних благ протистоїть
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порівняно мало типів «абсолютних прав панування» (нім.: Herrschaftsrecht),
які не існують самі по собі, оскільки потребують правової легалізації. Як
тільки «право панування» визнається правовою системою (визнання
«майнових прав» об’єктами цивільних прав у ст. 177 ЦК України), воно
формує відповідну групу з необмеженою кількістю явищ як потенційного
об’єкта і, таким чином, робить це законним об’єктом, але не навпаки;
6) тлумачення ч. 1 ст. 190 ЦК України, яка не закріплює легальне
визначення поняття «майно», описуючи його різні структурні елементи, а
також не визначає структуру майна як об’єкта права власності. У даній
частині наводиться поняття майна лише у розумінні «юридичної
сукупності/єдності» – «universitas iuris». Об’єкт права характеризується
наявною множинністю структурних «об’єктів-елементів». Єдине, що зв’язує
усю множинність прав та обов’язків, не дивлячись на зміну їх складу, є
правовий суб’єкт;
7) розуміння

цивільно-правового

змісту

поняття

«об’єкт

незавершеного будівництва (ОНБ)», та окреслено межі змісту понять «право
власності на ОНБ» та «майнові права на ОНБ»;
8) положення, що передумовою встановлення «режиму нерухомості» є
наявність речі (на основі порівняльно-правового аналізу логічного
взаємозв’язку між ст. 181, ст. 191, ч. 1 та ч. 2 ст. 190 ЦК України, а також ч. 8
ст. 5 Закону «Про іпотеку»). Правова основа для встановлення «режиму
нерухомості» закладається абз. 2 ч. 1 ст. 181 ЦК України. Для підприємства,
як цілісного майнового комплексу, «режим нерухомості» встановлюється
ч. 3 ст. 191 ЦК України;
9) тлумачення категорії «майнові права», які слід розглядати як в
широкому, так і у вузькому сенсі. У широкому значенні вона охоплює речові
права, зобов’язальні права, майнові права інтелектуальної власності,
корпоративні права а також інші специфічні права (права на провадження
діяльності, використання природних ресурсів тощо). У вузькому сенсі
«майнове право» характеризує абсолютне суб’єктивне цивільне право
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панування стосовно майнових цінностей, має грошову оцінку та упорядковує
відповідним суб’єктам приналежність згаданих цінностей та здатне бути
самостійним об’єктом цивільного обороту, відповідно до ст. 177 ЦК України.
Майнові права закладають невидимий зв’язок між (юридичною або
фізичною) особою – суб’єктом, з одного боку, та майновою цінністю
(благом), з іншого боку;
10) теоретичне обґрунтування «права оренди» яке у романогерманській системі є зобов’язальним особистим правовідношенням, що
визначається засадами зобов’язального права та положеннями договору.
Відповідно до категоризації, «право оренди» в Україні насправді не може
бути речовим, оскільки тоді вже йшлося б про «право користування» –
сервітут або за спеціальною метою будівництва – право забудови
(суперфіцій). На відміну від «зобов’язального права оренди», яке
встановлюється для конкретної особи та зі смертю фізичної особи орендаря
/ ліквідацією юридичної особи орендаря не передається правонаступнику
(ст. 31 Закону № 161-XIV «Про оренду землі»), «право забудови» є
самостійним правом, оскільки виключно не встановлюється для конкретної
особи, успадковується та є повністю оборотоздатним (ч. 2 ст. 413 ЦК
України), крім випадків передбачених законом;
11) розуміння правової конструкції «оренда» у континентальній
правовій

системі.

Зокрема,

ЦК

Нідерландів

поряд

із

пересічним

зобов’язальним правом оренди землі, допускається спадкове право оренди
(нідерл.: «Erfpacht»). Воно, як спадкове право оренди, будучи обмеженим
речовим правом, надає орендарю право користуватися нерухомою річчю як
власник;
набули подальшого розвитку:
12) позиція, що «розкиданість» правових положень по різних правових
джерелах цивільного та земельного законодавства спотворює та майже
унеможливлює правильне їх системне розуміння. Із Земельного кодексу
України слід вилучити норми, які не стосуються регулювання публічно-
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правових

відносин,

та

впровадити

регулювання

приватноправових

юридичного

змісту

земельних відносин у ЦК України;
13) доктринальні

тлумачення

поняття

«підприємство», в основу якого лягла розроблена в романо-германській
правовій доктрині концепція підприємства як об’єкта права (нім.:
Untemehmen als Rechtsobjekt). Такий підхід отримав широке визнання та
поширення як в законодавстві, так і у практиці європейських держав.
Практичне

значеня

одержавних

результатів

визначається

актуальністю вибраної теми, новизною положень і висновків. Викладені
теоретичні положення, висновки, пропозиції та рекомендації можуть бути
використані:
– у науково-дослідницькій сфері – для подальших досліджень
актуальних проблем науки цивільного права, а також для продовження
наукової розробки теорії майнових прав;
– у сфері нормотворчості – для вдосконалення національного
законодавства, а саме: ЦК України, ЗК України, Закону України «Про
оренду», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень»;
– у правозастосовній діяльності – для використання судами під час
трактування цивільно-правових норм або обґрунтування судових рішень;
– у навчальному процесі – при викладанні навчальних дисциплін
«Цивільне право», «Земельне право», «Речове право», «Зобов’язальне
право», «Майнове право» та підготовці підручників, навчальних посібників
та навчально-методичних матеріалів з означеної тематики.
Апробація матеріалів дисертації. Основні положення й висновки
дисертації

обговорювалися

на

міжнародних

науково-практичних

конференціях: «Міжнародне та національне законодавство: способи
удосконалення» (м. Дніпро, 30-31 березня 2018 р.); «Сучасна юриспруденція
Європейського Союзу: взаємодія права, нормотворчості та практики»
(м. Люблін, Республіка Польща, 17 квітня 2018 р.); «Розвиток юридичних
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наук: проблеми та рішення» (м. Каунас, Литва, 27-28 квітня 2018 р.);
«Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями
досліджень» (м. Запоріжжя, 11–12 травня 2018 р.); «Актуальні проблеми
публічного та приватного права» (м. Запоріжжя, 25-30 травня 2018 р.).
Публікації. Основні положення та результати дисертаційного
дослідження опубліковано в 10 наукових роботах: 5 наукові статті, з них 4 –
у фахових виданнях України, 1 – у зарубіжному виданні, а також тези 5
наукових повідомлень на науково-практичних конференціях.
Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дисертацій
ного дослідження. Дисертація складається із переліку умовних позначень, зі
вступу, двох розділів, поділених на дев’ять підрозділів, висновків, списку
використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації становить 273
сторінок, з них основний текст становить 203 сторінок, список використаних
джерел (592) на 59 сторінках, додатки на 9 сторінках.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КАТЕГОРІЇ
«ОБ’ЄКТ ЗАСТАВНИХ ВІДНОСИН»
1.1 Генеза цивільно-правової теорії «об’єкта» як орієнтир на шляху
для розуміння «майнових прав як об’єктів»
Відповідно до ст. 177 ЦК України «об’єктами цивільних прав є речі, у
тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати
робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а
також матеріальні та нематеріальні блага» [173]. У своєму спільному
дослідженні С. Шишкіна та П. Дробишева навіть зауважують, що такий
перелік є саме собою досить безсистемним і не має сенсу [525, с. 34–35].
Проте, уважно аналізуючи юридичний зміст запропонованої правової
конструкції, логічно виникає питання: «Чому законодавець акцентує увагу
саме на категорії «об’єкт цивільних прав»?».
Категорія «об’єкт» (від лат. objectum [iacere = кидати]): те, що
поставлено перед розумом [548, s. 86] є базовою як для загальної теорії права,
так і для галузевих наук. Витоки тлумачення поняття об’єкта в праві сягають
однойменної філософської категорії. У філософії «об’єкт» розглядається, як
правило, через його протиставлення суб’єкту; об’єктом вважається дійсність,
яка існує поза свідомістю людини й незалежно від неї; явище, предмет, особа,
на які спрямовано діяльність, увагу тощо [482, c. 319].
Як філософська категорія «об’єкт» є будь-якою дійсною чи уявною,
уречевленою чи ідеальною реальністю, яка є зовнішнім у відносинах «…до
людини та її свідомості і яка стає предметом теоретичної та практичної
діяльності суб’єкта. Об’єкт зазнає цілеспрямованого чи мимовільного діяння
з боку суб’єкта, у результаті чого освоюється – перетворюється, пізнається,
конструюється і пристосовується до потреб людини та суспільства.
Особливою відмінністю об’єкта є те, що він конституюється в процесі
предметної діяльності людини. Тому будь-яка реальність актуалізується як
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об’єкт лише у відношенні до суб’єкта…» [483, c. 438–439]. Характерною
рисою об’єкта є те, що він «…незалежно від своєї матеріальної чи ментальної
природи протиставляється суб’єкту, що своєю чергою є необхідною умовою
самого існування «суб’єкт-об’єктного відношення». Зазнаючи впливу
суб’єкта, об’єкт протистоїть суб’єкту, чинить йому своєрідний опір і для
свого освоєння вимагає відповідної затрати фізичних і розумових сил,
належної організації предметної діяльності, застосування методів, що
відповідають природі об’єкта, законам його розвитку та функціювання.
Категорії об’єкта і суб’єкта утворюють парну, біполярну категоріальну
структуру «суб’єкт–об’єкт», яка виражає сутність будь-якої людської
діяльності…» [483, c. 439].
У філософії теорія пізнання виокремлює такі типи взаємодії об’єкта зі
суб’єктом: а) взаємодія об’єкта зі суб’єктом як утворень (предметних), що
впливають одне на одного предметним чином; б) взаємодія об’єкта та
пізнавальних здатностей суб’єкта, передусім відчуттів та мислення;
в) відношення об’єкта та засобів (методів) його освоєння; г) відношення
об’єкта і знання.
Відповідний тип об’єкта обумовлюється різновидом взаємодії та
способом конституювання. За субстанційною основою та способами
побудови розрізняють матеріальні, ідеалізовані та ідеальні об’єкти.
Матеріальні об’єкти характеризуються уречевленістю та незалежністю
від суб’єкта та його свідомості. Для прикладу, це може бути будь-яке
природне тіло, яке вступає в предметну взаємодію зі суб’єктом. Ідеалізовані
об’єкти становлять реально існуючі предмети та явища, які реконструйовані
через сукупність своїх істотних властивостей (для відповідно конкретного
відношення) при відволіканні від інших. Уважають, що це може бути «будьяка модель (зокрема, планетарна модель атома), ген, геометричне тіло,
ретроспективно відтворена історична подія. У цьому випадку одне й те ж
природне тіло може виступати різними об’єктами, наприклад, вода як об’єкт
фізики і вода як об’єкт хімії. Ідеальними об’єктами є ті, що сконструйовані
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через одну або декілька реальних властивостей, взятих у крайній формі свого
вираження» [483, c. 439]. Для прикладу, це може бути ідеальна держава [15;
300], ідеальне суспільство («Утопія» Томас Мор), ідеальне право, ідеальний
об’єкт права. У реальності ідеальні об’єкти не існують, проте мають
відповідний аналог.
За способами виокремлення та подання в системі знання розрізняють
емпіричні та теоретичні об’єкти. Емпіричними об’єктами вважають
конституйовані

засобами

чуттєвого

споглядання

та

зафіксовані

в

безпосередньому досвіді (будь-який предмет або явище, які подані в наочнообразній формі). Теоретичними об’єктами є «конституйовані засобами
теоретичного мислення шляхом синтезу загальних властивостей безконечної
множини різноманітних реальних предметів та явищ». Для прикладу, це
може бути система, структура, біологічний вид чи соціальна група.
За способом розбудови та межею віддаленості від об’єктивної
реальності – конкретні та абстрактні об’єкти. Конкретними об’єктами
вважають ті, які встановлюються через значну, протенційно безконечну
множину ознак та властивостей і в реальності визначаються як індивідуальні
утворення, згруповані в просторі та часі (наприклад, континентальна правова
система, ці речові права, це підприємство, це майно). Абстрактні об’єкти, що
«утворені засобами абстрактного мислення шляхом відділення загальних
властивостей та відношень від їхньої уречевленості та перетворення їх у
самостійну сутність. Ці об’єкти не мають статусу реального існування, однак
за певних строго визначених умов можуть інтерпретуватися за допомогою
предметів і явищ реальної дійсності» [483, c. 439]. Для прикладу, саме
прерогатива законодавця визнавати права панування, об’єктом яких є
право [588, s. 80]. На думку К. Вендехорст [нім.: Christiane Wendehorst],
необґрунтованим видається звуження кола об’єктів права, заздалегідь
обумовлюючи

це явищами

права [588, s. 80].

реального

світу, зокрема, виключаючи
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Оскільки

між

згаданими

типами

об’єктів

не

існує

чіткого

розмежування, то одному й тому ж визначеному об’єкту можуть бути
притаманні окремі риси кількох типів - ідеалізованого, теоретичного,
абстрактного, завдяки чому утворюються класи проміжних або суміжних
об’єктів.
Залежно від ступеня абстрагування, ідеалізації та узагальнення
формуються різні рівні об’єктів, що характеризуються різним ступенем
віддаленості від об’єктивної реальності аж до появи гіпотетичних об’єктів;
уявних об’єктів, які фігурують у мисленому експерименті; віртуальних
об’єктів, що конституюються засобами інформаційно-комп’ютерного
моделювання або ж операціональних об’єктів типу псі-функції в квантовій
механіці. Система об’єктів, з якою «співвідноситься сучасне наукове знання,
утворює

багатоструктуровану

в

горизонтальному

і

вертикальному

відношенні ієрархію, що визначається як онтологія науки. Онтологічна
ідентифікація таких об’єктів є складною науковою і логіко-методологічною
проблемою, що отримала назву проблеми фізичної реальності, або
існування» [483, c. 439].
У чинному ЦК України уперше термін «об’єкт» згадано в назві його
Розділу III «Об’єкти цивільних прав». Більше того, у цьому Розділі ми не
відшукаємо уніфікованого визначення поняття «об’єкт», а бачимо лише
легальний перелік «видів об’єктів». Під час подальшого ознайомлення з
текстом ЦК України, зауважуємо, що згаданий термін «об’єкт» успішно
використовується вже у різних структурних підрозділах правового акту, які
належать як до речового, так і до зобов’язального права. Проте відсутність у
ЦК України легального визначення поняття «об’єкт», кваліфікуючі ознаки
якого визначаються шляхом абстрактного мислення зі застосуванням
дедуктивного методу, ми можемо віднести як до недоліків, так і переваг
юридичної техніки, яка була використана під час розроблення положень
чинного ЦК України.
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Проблема об’єкта є чи не найспірнішою в теорії цивільного права, а
довготривалі наукові дискусії стосовно неї поки що не призвели до
загальновизнаного результату. Не менш дискусійним є й питання про
співвідношення понять «об’єкт цивільних прав» та «об’єкт цивільних
правовідносин») [518, с. 14, 19, 29, 30–50].
Результатом спроб охоплення одним терміном «об’єкт» різних за
юридичною природою цивільно-правових явищ стає своєрідне ототожнення
«об’єкта цивільних прав» з «об’єктом цивільних правовідносин». Доказом
цього є бачення, що «об’єктами цивільних прав є лише речі, які мають
корисні властивості, що усвідомлені та освоєні людством, оскільки за
відсутності таких якостей речі не зможуть стати об’єктами цивільних
правовідносин» [496, с. 128].
Окрім того, у літературі трапляється те, що об’єктом визнають
«предмет, щодо якого встановлюються в цивільному обороті права та
обов’язки» [426, c. 106] або «всі ті блага, які, будучи предметом юридичних
правочинів, служать потребам людини і в той же час поставлені під захист
цивільного порядку» [467, c. 72]. Об’єкт тлумачать як «предмет, що підлягає
пануванню особи, як суб’єкта права» [227, c. 94] або ж як «предмет влади,
наданий окремій особі у приватному житті» [63, c. 75]. Однак, незважаючи
на суттєву відмінність у визначенні поняття «об’єкт права», переважна
більшість юристів до його кола відносили такі категорії, як речі,
нематеріальні блага та чужі дії [119, c. 18].
Досліджуючи витоки наукових баталій з приводу наповнення
правовим змістом терміна «об’єкт», можна зауважити, що уже впродовж
тривалого часу відсутнє його тотожне розуміння та доктринальне
тлумачення. Використавши термін «об’єкт» у творенні таких понять, як
«об’єкт

права»,

«об’єкт

цивільного

права»,

«об’єкт

цивільних

правовідносин» та «об’єкт цивільних прав», науковці задаються питанням,
чи згадані поняття є синонімами або чи відрізняються вони своїми
сутнісними характеристиками? [25, с. 25–26] Проблема взаємозв’язку
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«об’єкта права» та «об’єкта правовідносин» викликає неоднозначну реакцію
науковців. Більшість із них вбачають тотожність понять «об’єкт права» та
«об’єкт правовідносин». Для прикладу, М. Сулейменов уважав, що поняття
«об’єкти цивільних прав» та «об’єкти цивільних правовідносин» є
синонімами [447, с. 10].
Інтерес до категорії об’єкта також проявляли радянські цивілісти, про
що свідчить низка їхніх наукових праць. Прямо чи опосередковано цю
проблематику висвітлено в роботах учених різних періодів розвитку
цивілістичної думки. Упорядкування запропонованих нами періодів логічно
обумовлюються часовими межами підготовки та прийняття відповідних
Цивільних Кодексів (УСРР 1922 року [175]; УРСР 1963 року [174]; України
2003 року [173]) та Основ цивільного законодавства СРСР (1961 року [291]
та 1991 року [289]).
У дорадянський період юридичну природу «об’єкта» досліджували
Ю. Гамбаров [81, с. 765–767], Д. Грімм [112, с. 157–196; 113, с. 103–123; 114,
с. 59], Є. Васьковський [62; 63], М. Мітіліно [236], Д. Мейер [227; 229; 230],
В. Синайський [426], Г. Шершеневич [513; 514] та багато інших цивілістів.
Обговорюючи питання «об’єкта права» дореволюційні науковці майже не
використовували словосполучення «об’єкт правовідношення». Першим, хто у
дореволюційній літературі став застосовувати два поняття «об’єкт права» та
«об’єкт правовідносин», розуміючи під «об’єктом» його протилежність
«суб’єкту», був саме Д. Мейер [229, с. 139]. На той час домінуючою була
спеціально-юридична теорія об’єкта. З позиції цієї теорії, об’єктом
правовідносин є те, з приводу чого виникають правовідносини. Ця концепція
найчастіше зустрічається в сучасній цивілістичній науковій літературі [104,
с. 134;

105,

с. 295].

Її

ж

дотримувалися

як

теоретики

права

–

Ф. Тарановський [455, с. 159] та Є. Трубецькой [469, с. 179–180], так і
цивілісти Ю. Гамбаров [80, с. 583] та В. Хвостов [491, с. 123]. Різновидом
спеціально-юридичної концепції об’єкта можна вважати концепцію об’єкта як
засобу здійснення правового інтересу суб’єкта прав. Зокрема, Г. Шершеневич
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розглядав «об’єкт юридичного відношення» як «передумову» виникнення
такого правовідношення [513, с. 73; 514, с. 570]. Про об’єкти юридичних
відносин також згадував І. Тютрюмов [472, с. 28]. М. Алексєєв, хоча і відніс
питання про об’єкт до розділу, присвяченого вченням про правовідносини,
проте формулював його як питання про «об’єкт права» [7, с. 146–148]. З
наведеного бачимо, що у той час «об’єкт» розглядали як невід’ємний елемент
правовідношення, яке йому належить і протиставляється іншому елементу –
суб’єкту та є його парною категорією, а не як об’єкт на який спрямовується
саме правовідношення. Фактично до появи лекцій Д. Мейєра, у цивілістичних
дослідженнях використовували, як правило, терміни «речі і майно» як
протилежність «особам», тобто суб’єктам [67, с. 1–2]. Особливо чітко таку
думку висловив В. Кукольник, який писав, що «…під поняттям речі слід
розуміти те, що не є особою, і що може складати майно приватних осіб,
Державної скарбниці або спеціальних товариств…» [195, с. 135].
У теперішній час їхні праці загальновідомі та широко цитовані. Проте
в умовах становлення радянського політико-правового простору результати
досліджень багатьох дореволюційних науковців з ідеологічних причин
виявилися зайвими. Саме у цей період вживанню словосполучення «об’єкт
правовідносин» сприяли погляди Г. Гегеля та К. Маркса. Більше того,
обґрунтовану К. Марксом та Ф. Енгельсом історичну необхідність ліквідації
приватної власності на засоби виробництва В. Ленін вважав одним із
корінних положень марксистської теорії революції. Юридично це було
оформлено «Декретом про землю» (26.10.1917 року), який увібрав у себе 242
місцеві селянські накази [190], та «Декретом про відміну приватної власності
на нерухомість у містах» (20.08.1918 року) [279]. Декретом про землю було
встановлено виняткову власність держави на землю. Земля була вилучена з
цивільного обороту, а отже вона не могла бути «ні продана, ні куплена, ні
передана в оренду або в заставу, ні будь-яким іншим способом відчужувана»
та надавалася відповідними державними органами тільки в користування і на
безоплатній основі [120, с. 17–20]. Базові положення «Декрету про землю»
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було відтворено у багатьох актах цього періоду [175; 290, с. 407–419; 468].
Отже, нова соціально-економічна дійсність вимагала якісно інших
обґрунтувань «об’єкта», що саме спостерігаємо на першому етапі розвитку
радянської цивілістики (20–60-ті роки ХХ століття) у працях М. Агаркова [3;
К. Берновського [33],

103],

І. Брауде [50],

А. Венедиктова [68],

О. Іоффе [149], С. Кечекьяна [161], Я. Магазінера [212], Ю. Толстого [466]
та ін.
У цей період набула поширення філософська теорія об’єкта права, яка
розглядала «об’єкт» як те, на що скероване досліджуване явище; при цьому
взаємодія суб’єкта з об’єктом мала діалектичний характер, оскільки являла
собою приклад єдності протилежностей. Саме на основі філософських
уявлень про об’єкт побудовані вчення про об’єкти прав М. Агаркова та
О. Іоффе. Зокрема, М. Агарков зауважував: «Щоб уникнути плутанини
краще було б раціоналізувати термінологію і вважати об’єктом права те, на
що спрямована поведінка зобов’язаної особи...» [2, с. 195]. На думку
О. Іоффе, «об’єктом правовідносин є те, на що спрямовані (або, точніше, те, на
що впливають) цивільне суб’єктивне право і цивільно-правовий обов’язок як
елементи цивільних правовідносин, утворюють його безпосередній зміст» [149,
с. 195].
Узагальнюючи праці згаданих науковців, бачимо, що основною
кваліфікаційною ознакою суб’єктивного права є та, що таке право становить
структурну одиницю юридичного змісту правовідносин. Вважається, що
поява будь-якого суб’єктивного цивільного права є результатом взаємодії
цивільної норми, цивільної правоздатності та юридичного факту [74]. Проте
такий підхід не узгоджується з науковими висновками західних теоретиків,
про що ми пізніше ще будемо писати.
Різновидом філософського розуміння об’єкта є бачення згідно з яким
«об’єктом права» є те, що становить предмет панування уповноваженої
особи. Зокрема, Р. Бевзенко зауважує, що у радянській літературі, яка тяжіла
до філософського розуміння «об’єкта права», таке бачення висміювали як
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«пережиток феодальних настроїв буржуазних юристів». Проте у теперішній
час науковці починають розуміти, що саме поняття «панування» не надає
ніякого «феодального» відтінку поняттю «об’єкт» [25, с. 9]. Тим більше
такий філософський підхід закладено у ст. 177 ЦК України, про що ми ще
згадаємо.
Тож, у радянський період спостерігалося повне нехтування правом
власності у сучасному розумінні, основною функцією якого, як ми пізніше
ще побачимо, є упорядкування належності об’єкта суб’єкту. Саме після
1917 року вчення про «об’єкти» у радянській цивілістиці розвивалося на
основі марксистсько-ленінської діалектичної філософії, звернення до
категорій якої було обов’язковим для кожного науковця, оскільки таке
філософське вчення офіційно визнавали «єдино вірним». І як наслідок, у
наукових дослідженнях остаточно утвердилася думка про те, що
правовідносини між особою та річчю існувати не можуть, бо «так написано
у Маркса» [217]. Акцент у розумінні «правовідношення» ставили на
відношеннях лише між особами, що в результаті призвело до того, що
поняття «об’єкт права» тлумачили винятково в контексті зобов’язального
права. Проте з відновленням інституту приватної власності (див.: Закон
України № 2544-XII від 07.07.1992 року [354]) та подальшим прийняттям
нового ЦК України [173] такий підхід уже є недоречним, як вказують
аргументи Клауса-Вільгельма Канаріса [нім.: Claus-Wilhelm Canaris] щодо
відмінностей зобов’язального та речового права [587].
Концентрація публічної влади у радянський період на рівні вищих
органів партії та сформованого нею загальносоюзного уряду сприяла
ідеолого-політичному

фетишизму

та

творенню

правового

хаосу.

Досліджуючи періоди в історії радянської цивілістики А. Маковський
зауважував, що для ліквідації негативних наслідків такого хаосу «потрібні
були колосальні зусилля протягом кількох наступних десятиліть» [217].
Період з 1961–1991 років припадає на час прийняття та чинності Основ
цивільного законодавства СРСР та союзних республік (08.12.1961 року)
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[291] і ЦК УРСР (18.07.1963 року) [174]. Саме у цей час з’явилися праці
С. Алексєєва [10], С. Братуся [47; 48; 49; 430], Д. Генкіна [84; 430],
А. Дудіна [132], О. Іоффе [429], А. Міцкевича [238; 239], Р. Халфіна [486],
А. Піголкіна [298] та ін. Узагальнюючи тогочасні наукові дослідження,
Р. Халфіна зауважувала, що поняття «об’єкт правовідношення» є одним із
найбільш дискусійних у юридичній літературі [486, с. 212–217].
Поштовхом у розвитку нового етапу цивілістичного вчення про об’єкт
стали події кінця 80-х – початку 90-х років ХХ століття. Саме тоді науковці
радянських республік за сприяння колег з Королівства Нідерландів і
Німеччини підготували проект нових «Основ цивільного законодавства
Союзу РСР і республік» (1991 року), де вперше було закладено перелік
(систему) різного роду благ - «об’єктів цивільних прав» [289]. Відповідно до
ст. 4 «Основ…» до «об’єктів цивільних прав» було віднесено: речі, гроші,
цінні папери, інше майно, у тому числі майнові права, винаходи, промислові
зразки, твори науки, літератури і мистецтва, інші результати інтелектуальної
діяльності, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. Зауважимо, що
чинне на той час цивільне законодавство, представлене «Основами
цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік» 1961 року [280]
та Цивільним кодексом УРСР 1963 року [174] не використовувало поняття
«об’єкт цивільного права».
І

лише

з

прийняттям

(31.05.1991 року)

«Основ

цивільного

законодавства Союзу РСР і республік» [289] згадуване поняття «об’єкт
цивільного права» почали використовувати не лише на сторінках наукових
досліджень, але й у цивільно-правовій практиці на пострадянському
просторі. Проте напередодні
законодавства

Союзу

РСР

набуття чинності
і

республік»,

яке

«Основ цивільного
передбачалося

на

01.01.1992 року [289; 342], 26.12.1991 року Союз РСР припинив своє
існування і, як про це зазначається в Ухвалі Конституційного Суду України
від 21.10.1997 року по справі № 018/2077-97,

«Основи цивільного
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законодавства Союзу РСР і республік» не набули чинності на території
України [345].
У подальшому наукова співпраця спрямувалася на підготовку моделей
законів, зокрема Модельного Цивільного кодексу для держав-учасниць СНД
[248–251]. До роботи над проектом Модельного Цивільного кодексу
долучали науковців з університетів Лейдена (Ф. Фельбрюгге, В. Саймонс,
Г. ван ден Берг, В. Тиммерманс, А. Прейс-Хейке), Неймегена, Утрехта та
Гронінгена,

представників

Верховного

Суду

Нідерландів,

зокрема

В. Снайдерса, чиновників Міністерства юстиції Нідерландів, професорів
А. Мура, А. Харткампа, Д. Феркаде, Ф. Мейсена та багатьох інших
провідних цивілістів Німеччини та США [100; 216, с. 137–148; 313, с. 87–88;
560]. Зауважимо, що на той час В. Снайдерс виконував повноваження
заступника голови Верховного Суду Нідерландів, а після смерті професора
Майерса додатково заступив на посаду комісара з підготовки Burgerlijk
Wetboek (BW). Саме на його долю випало довести до логічного завершеня
розпочату професором Майерсом роботу над новим Цивільним Кодексом
Нідерландів.
Згодом положення Модельного цивільного кодексу для держав СНД
використовували для підготовки текстів нових цивільних кодексів Вірменії,
Білорусії, Казахстану, Киргизстану, Росії, Узбекистану та України [571,
s. 759]. Тож, сучасний Цивільний Кодекс України ввібрав у себе новітні ідеї
європейської цивілістики [314, с. 85].
У сучасній пострадянській цивілістиці загальне вчення про «об’єкти
прав» не належить до «популярних» досліджень. Як правило, згадують
монографію В. Лапача [205, 206; 392] та його роботу, написану у
співавторстві

зі

С. Зінченком

В. Сенчіщева [423],
В. Вітрянського [72],

праці

[145;

392],

В. Белова [285],
О. Ломідзе [209],

«монографічну

статтю»

М. Брагінського [41;

42],

Й. Покровського [306],

Є. Суханова [41; 101], Є. Єрмолаєвої [137], А. Яковлєва [540; 541] та ін.
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Проте, навіть у відносно сучасних наукових дослідженнях, можна
спостерігати ототожнення змісту понять «об’єкт цивільного права» та
«об’єкт цивільного правовідношення». У своєму 4-томному виданні
Є. Суханов зауважив, що «...об’єктом цивільних правовідносин, а отже,
суб’єктивних прав і обов’язків, що входять до його змісту, є діяльність
(поведінка) суб’єктів правовідношення. Проте як у науковій, так і в
навчальній літературі в силу традицій, що сформувалися під впливом
законодавчих

аксіом

(див.,

наприклад,

ст. 128

ЦК РФ),

об’єктом

правовідношення часто визнається предмет діяльності суб’єктів цивільних
правовідношень.
Предмет людської діяльності може бути як речовим, так і ідеальним,
як даним у сприйнятті, так і існуючим лише в уяві, у думці. Предметом
діяльності будівельника є споруджена ним будова. Предметом діяльності
письменника, що пише роман, є ідеальні образи позитивних або негативних
героїв. Тому головне, що відрізняє одну діяльність від іншої, полягає у
відмінності їх предметів. Саме предмет діяльності надає їй певну
направленість…» [101, с. 130–131]. Таке визначення є одним із багатьох
визначень поняття «правовідношення». Є. Суханов зауважив, що саме
«…завдяки чуттєво-предметній діяльності суб’єктів з набуття, здійснення та
виконання

суб’єктивних

цивільних

прав

і

обов’язків

цивільні

правовідносини пов’язуються із системою реальних життєвих відносин, з
матеріальними і духовними цінностями суспільства. Впливаючи через
суб’єктивні права та обов’язки на чуттєво-предметну діяльність їх суб’єктів,
норми права надають регулюючий вплив на суспільні відносини, що
становлять предмет цивільного права…» [101, с. 131]. Переваги та недоліки
такого розуміння правовідношення, а також критичний аналіз інших
дефініцій правовідношення досліджували С. Кечекьян [161, с. 18] та
Р. Халфіна [486, с. 3–113].
В Україні особливої уваги заслуговують одноосібна монографія
С. Шимон «Теорія майнових прав, як об’єктів цивільних правовідносин»
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(2014 року) [518] та колективна монографія під загальною редакцією
професора I. Спасибо-Фатєєвої «Харківська цивілістична школа: об’єкти
цивільних прав» (2015 року) [489]. Проблема «об’єкта права» та «об’єкта
правовідносин» також досліджено у працях О. Дзери [264, с. 311–338],
О. Кохановської [185,

с. 235–248;

186,

с. 30–34;

187,

с. 51–54],

Є. Курінного [204], А. Соловьова [431], О. Яворської [537] та ін.
Зауважимо, що більш поширеною є практика дисертаційних
досліджень проблем окремих видів об’єктів цивільних прав, а саме: цінних
паперів (А. Богустов [37], Г. Вакуліна [58], О. Швиденко [510]), грошей
(О. Даниленко [119],

Т. Замотаєва [143]),

нерухомості

(Є. Басос [24],

Н. Бочаров [40], С. Грішаєв [116], Н. Іголкіна [148]), чи інших об’єктів
цивільних прав (майна – О. Бєлая [26] А. Гелича [83], підприємства –
К. Овчинникова [286],
комплексу

–

А. Грібанов [111],

Ю. Дружиніна [130];

Г. Крушельницької [196],

Є. Ходирєва [494];
тварин

О. Устименка [478];

–

рухомого

майнового

Д. Луц [210],
майна

–

Є. Гузь [118]; інформації – О. Кулініч [202]; права вимоги – Ю. Гладьо [86]
та ін.). Окрім того, було приділено увагу об’єкту правовідношення
(Ю. Ходико [492; 493]). Свого часу Я. Шевченко зауважувала, що деталізація
об’єктів права приватної власності у цьому випадку сприяла б сучасному
розумінню і розвитку цивільного обороту [511, с. 44].
Попри це, у дослідженнях цього явища в юридичній науці
спостерігається значний прогрес, адже колись питання про «об’єкт»
зводилося до простого протиставлення його «суб’єкту».
Аналізуючи сучасну наукову літературу стосовно цієї проблематики
Т. Подшівалова [305, с. 49–54], Р. Галєєвої [78, с. 91–98], Ш. Менглієва [232,
с. 193], окремий інтерес викликають їхні висновки щодо визначення змісту
поняття «об’єкт цивільного права». До речі, висновки Ш. Менглієва є
похідними й обумовлюються результатами наукових досліджень Р. Галєєвої
та Є. Єрмолаєвої [138, с. 22–23].
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Отже, Р. Галєєва пропонує брати за основу три підходи визначення
об’єктів цивільних прав. Відповідно до першого – «об’єктом цивільних прав»
є те, «на що спрямовані права та обов’язки суб’єктів цивільних
правовідносин» [503, с. 300]. Другого – «об’єктами цивільних прав» визнано
те, «з приводу чого виникають цивільні правовідносини» [105, с. 98].
Третього – те, на що правомочність та обов’язок здійснюють вплив або
можуть вплинути [486, с. 215]. Цитуючи Л. Щеннікову [529, с. 12], вона
додатково зауважила, що «категорія об’єктів цивільних прав є непридатна
для практичних цілей, оскільки цілком спокійно можна обійтися термінами
блага, речі та майно, які вже використовуються законодавцем» [78, с. 91].
Якісно іншими є бачення Т. Подшивалова, який вказує уже на
існування п’яти підходів: першого – «об’єкт – благо»; другого – «об’єкт –
поведінка учасників відносин»; третього «об’єкт – поведінка учасників
відносин з приводу благ»; четвертого – «двоїстий об’єкт – юридичний і
матеріальний об’єкт»; п’ятого – «об’єкт – правовий режим» [305, с. 49–54].
Перший підхід «об’єкт – благо» характеризується тим, що під об’єктом
пропонують розуміти «благо» (матеріальні та нематеріальні блага) [17, с. 3–
4]. Наводять посилання на Г. Шершеневича, який писав, що «ніяких
правових благ не існує, право лише забезпечує користування благами, тобто
тим, що в дійсному житті визнається благом. Об’єкти права – це блага в
економічному сенсі» [284, с. 186]. Отже, у межах концепції «об’єкт – благо»
(предметна концепція) об’єктом визнають матеріальні та нематеріальні
блага [283, с. 249], які служать для задоволення інтересів управомочної
особи. Існує також бачення, згідно з яким категорія «об’єкт цивільних прав»
для практичних цілей непридатна, оскільки цілком можна обійтися
термінами блага, речі, майно, які вже застосовує законодавець [529, с. 12].
Другий

підхід

«об’єкт

–

поведінка

учасників

відносин»

характеризується тим, що об’єктом цивільних правовідносин виступає
поведінка учасника цього правовідношення, а не інші явища навколишньої
дійсності [101, с. 394]. Я. Магазінер об’єктом правовідношення визнав
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фактичну поведінку його учасників [212, с. 66 68]. Уважають, що таке
трактування має недолік, оскільки поведінка особи заснована на свідомості
та волі, існування яких поза особистістю неможливе. І як наслідок,
відбувається злиття об’єкта та суб’єкта права в одному понятті. В. Сенчіщев
з цього приводу зайняв таку позицію: «Твердження про те, що людина є
об’єктом права, йде врозріз з гуманістичною концепцією права і зрівнює
людську

особистість,

творчому

потенціалу

якої

зобов’язане

своїм

існуванням в тому числі і право як одне з досягнень світової культури, з
явищами іншого порядку, позбавленими творчої сили» [423, с. 139–158].
Третій підхід - «об’єкт – поведінка учасників відносин з приводу благ
(комплексна оцінка висловлених думок)» - об’єкт цивільних прав розуміють
як поведінку осіб з приводу матеріальних і нематеріальних благ [99, с. 99].
Так, С. Алексєєв уважає, що «об’єктом правовідношення є явища (предмети)
оточуючого нас світу, на які спрямовані суб’єктивні юридичні права та
обов’язки» [11, с. 154]. Розуміння об’єкта як явища, підданого правовому
регулюванню, та визнання лише поведінки людей таким явищем, а не інших
явищ навколишньої дійсності [60, с. 5], стало продовженням розвитку
концепції О. Іоффе.
Четвертий підхід – «двоякість (дуалізм) об’єкта – юридичний і
матеріальний об’єкт». Одним із представників цього підходу також можна
вважати О. Іоффе, який вбачав, що у правовідносинах є юридичний об’єкт
(поведінка зобов’язаної особи) та матеріальний об’єкт (річ) [149, с. 678–679].
На думку В. Лапача, юридичним об’єктом є свідомість і воля зобов’язаної
особи, на які впливає енергія, укладена в нормі права, а матеріальним
об’єктом – зовнішній об’єкт, з яким зобов’язана особа здійснює практичну
діяльність [206, с. 107–108].
Проте останнім часом усе більше прихильників набуває п’ятий підхід,
у межах якого об’єктом цивільних прав є «правовий режим» таких категорій,
як майно (включаючи речі і майнові права), роботи, послуги, результати
інтелектуальної діяльності, нематеріальні блага.
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Отже, характерною рисою п’ятого підходу є те, що матеріальні та
нематеріальні блага можуть виступати в якості об’єктів цивільних прав
тільки в разі їх визнання такими правопорядком конкретної держави шляхом
встановлення щодо них відповідного правового режиму.
Звісно ж, «концепція правового режиму» як об’єкта цивільних прав
найбільш об’єктивно і послідовно розкриває проблему визначення єдиного
об’єкта цивільних прав. Будь-який об’єкт цивільних прав характеризується
наявністю самостійного правового режиму. Більше того, матеріальні та
нематеріальні блага можуть виступати в якості об’єктів цивільних прав
тільки в разі їх визнання такими правопорядком конкретної держави шляхом
встановлення щодо них відповідного правового режиму. Не всі предмети
матеріальної дійсності можуть виступати в якості об’єктів речових
правовідносин, для цього необхідно визнання їх такими правопорядком в
особі держави. Тільки в цьому випадку вони стають об’єктами суб’єктивних
речових прав, шляхом встановлення правового режиму щодо таких об’єктів.
Законодавець все частіше використовує поняття «правовий режим»
при формулюванні законодавчих приписів.
Висновок про те, що об’єктом цивільних прав і об’єктом цивільних
правовідносин є правовий режим, не знімає сам собою проблему
визначеності. Справа в тому, що при цьому потрібне осмислення самого
поняття «правовий режим», того, що наповнює змістом цей термін.
Також на основі аналізу наукових цивілістичних досліджень можна
виокремити різні підходи до розуміння поняття «об’єкт» та провести
класифікацію теорій згідно з встановленими критеріями:
1. Відповідно до кількості та видів предметів (явищ), що виступають
«об’єктом»:
а) у моністичних теоріях, поняття «об’єкт» обмежується винятково
будь-яким явищем та видом. Такі теорії наявні у дослідженнях М. Агаркова [3,
с. 20],

Р. Халфіна [486],

В. Райхера [398],

В. Сенчіщева [423], Е. Суханова [101];

Л. Магазінера [212,с. 65–78],
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б) у плюралістичних теоріях поняття «об’єкт» охоплює собою
різноманітні

блага

(В. Хвостов [490],

С. Кечекьян [161],

Г. Шершеневич [513], Н. Коркунов [182], В. Тархов [456]).
2. Щодо змісту (сутності) об’єкта:
а)

«об’єкт» – це річ (С. Братусь [48], Г. Полянськая [308]);

б)

«об’єкт» – це дія (О. Іоффе [151], М. Шаргородський [151]);

в)

«об’єкт» – це результат (Д. Джалілов [123], П. Елькінд [532]);

г)

«об’єкт» – це благо (Ф. Фаткуллін [393; 479]);

д)

змішаний «об’єкт» (С. Алексєєв [11]).

3. За змістом та структурою «об’єктів»:
а)

однорівневий (А. Дудін [132]);

б)

дворівневий (О. Іоффе [149]).

в)

багаторівневий (Ю. Толстой [109; 466] , Д. Джалілов [124]).

4. Відповідно до ступеня складності:
а)

простий (О. Іоффе [149]);

б)

складний (А. Стальгевіч [440]).

5. За функцією та місцем об’єкта в цивільному правовідношенні:
а)

об’єктні: передбачають наявність об’єкта у всіх без винятку видів

правовідносин (Ю. Толстой [466], І. Новіцький [269; 271]);
б)

безоб’єктні, допускають наявність об’єкта винятково в окремих

конкретних правовідносинах, або заперечують наявність об’єкта в усіх
правовідносинах (Р. Халфіна [486], В. Толстой [465], Є. Єрмолаєва [138]).
Розкриття юридичного змісту поняття «об’єкт цивільних прав»
потребує аналізу не лише законодавчого регулювання, але й розуміння логіки
розвитку політико-правових процесів у державі, які віднайшли своє
відображення у цивільно-правових конструкціях.
Сучасна цивілістика до теперішнього часу користується науковими
досягненнями радянської науки в галузі розробки вчення про «об’єкт
цивільних прав». Використавши під час написання ЦК України новітні
європейські цивільно-правові конструкції, до сьогоднішнього дня багато хто
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намагається

ще

обґрунтувати

їх

радянськими

цивільно-правовими

доктринами, розвиток яких припав на період законодавчого невизнання
речового права чи вільного ринку та правового фетишизму державної
власності та державного плану.
Очевидним є й те, що ст. 177 ЦК України законодавець встановив
легальний невичерпний перелік об’єктів, на які можуть поширюватися
суб’єктивні права учасників цивільних відносин (суб’єктів). Такий підхід є
надзвичайно важливим для налагодження цивільно-правового обороту, що
вбачається і з місця розташування ст. 177 «Види об’єктів цивільних прав»
перед ст. 178 «Обротоздатність об’єктів цивільних прав» ЦК України.
1.2 «Об’єкт» у цивільно-правових майнових відношеннях та
конструкція суб’єктивного права: порівняльно-правовий аналіз
Множинність теоретичних поглядів стосовно змісту понять «об’єкт
права», «об’єкт цивільних прав», «об’єкт цивільного права», «об’єкт
правовідношення»,

«об’єкт

цивільного

правовідношення»,

«об’єкт

суб’єктивного права», про яку ми уже частково згадували, не сприяє чіткому
цивільно-правовому розумінню комплексного явища «об’єкт» у ЦК України.
Тому конструктивною та корисною, на нашу думку, є пропозиція
К. Вендехорст [нім.: Christiane Wendehorst]. Звертаючись до класичних
положень цивілістичної науки, К. Вендехорст ставить перед собою питання:
«Що саме формує об’єкт цивільного права? Точніше, завдяки саме «чому»
«об’єкт» перетворюється на «об’єкт цивільного права»? Те, що об’єктом
цивільного права є «щось, що може бути об’єктом якогось права»,
притаманне саме поняттю «об’єкт цивільного права» [588, s. 79–80].
Посилаючись на дослідження К. Вендехорст, ми намагалися використати
сучасні цивільно-правові бачення, оскільки чинні цивільно-правові моделі
потребують якісно нових обґрунтувань.
Точкою відліку кожної дискусії, є уточнення з приводу того, якими
мають бути відносини між правом та об’єктом, щоб потім можна було
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говорити про «об’єкт цивільних прав», оскільки це є вирішальним для
конкретизації кола об’єктів цивільного права.
Якби хтось розглядав «об’єкт» як «зміст» або «орієнтир» у широкому
розумінні, то згаданий термін був би розмитим у своїх контурах і в підсумку
не мав би належного змістовного наповнення. Наведений підхід нічого
більше б нам не дав, наприклад, «свобода як об’єкт прав на свободу»,
«рівність як об’єкт прав на рівність» тощо. Уже менш надумано було б
назвати об’єктом права вимоги: вчинення певної дії або утримання від
вчинення певної дії боржником; річ у купівлі-продажі, що є об’єктом права
вимоги покупця (об’єкт виконання). Проте це не є корисним для розкриття
заданого питання, оскільки воно орієнтоване на парадигму речі та право
власності на річ [588, s. 79]. Не вживаючи терміна «парадигма», В. Яковлєв
фактично проводив рівність між майновими відносинами та відносинами
власності, які, на його думку, формують ядро предмета цивільно-правового
регулювання; решта майнових зв’язків потрапляють у це коло, лише завдяки
нерозривному зв’язку з відносинами власності; кваліфікуючою ознакою
майнових відносин є майново-розпорядча самостійність учасників [542,
с. 31–34].
Зауважимо, що враховуючи вчення американського філософа Томаса
Семюеля Куна [анл. Thomas Samuel Kuhn], «парадигма» (дисциплінарна
матриця), яку розглядають як «модель постановки та рішення проблем»,
«сукупність знань, методів і цінностей», є мінливою та функціонально
залежною від особливостей домінуючої у відповідний період стану практики
наукового співтовариства. Вважають, що «…приймаючи ту чи іншу
парадигму, творці науки тим самим прирікають себе дивитися на світ крізь її
призму. Не тільки факти контролюють теорію, а й теорія вирішує, які саме
фрагменти осмисленого досвіду можна вважати науковими фактами…» [203,
с. 318]. У нашому випадку, саме завдяки функції інституту права власності,
ми в змозі дати відповідь на раніше поставлені питання. Така парадигма не є
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випадковою, а орієнтується на вимоги сучасної моделі ринкової економіки з
її товарооборотом.
Цікаво зауважити, що другий розділ монографічного дослідження
С. Шимон називається «Парадигма майнових прав як об’єктів цивільних
правовідносин». З аналізу розділу бачимо, що в основу дослідження
покладено цивільно-правові погляди, які обґрунтовують особливості
природи «майнових прав», беручи до уваги бачення їх як «об’єктів цивільноправових відносин». Отже, не заперечуючи факт існування речового права,
«парадигма

майнових

прав

як

об’єктів

цивільних

правовідносин»

здебільшого орієнтується на правові конструкції, витоки яких сягають
зобов’язального права. Водночас у тексті чинного ЦК України наявні Розділ
ІІІ «Об’єкти цивільних прав», Глава 12 «Загальні положення про об’єкти
цивільних прав» і т. д. Тому, на наше глибоке переконання, при тлумаченні
чинного ЦК України варто дотримуватися якісно іншого підходу –
«парадигми речі та право власності на річ», яка орієнтується саме на речове
право, а не «парадигму майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин».
Це пояснюється тим, що положення чинного ЦК України узгоджуються з
положеннями сучасних цивільних кодексів Голландії, Німеччини та
Швейцарії. Тим більше, як ми вже зазначали, під час його написання було
використано ідеї західноєвропейської цивільно-правової доктрини.
Порівнюючи теоретичні аргументи Клауса-Вільгельма Канаріса [нім.:
Von Claus-Wilhelm Canaris]; Крістіане Вендехорст [нім.: Christiane
Wendehorst];

Петера

Кройца

[нім.:

Peter

Kreutz]

з

аргументами

С. Шимон [518, с. 30–50], О. Кохановської [185] та інших бачимо суттєві
відмінності у розумінні змісту поняття «об’єкт». Обґрунтовуючи зміст
понять «об’єкт(-и) цивільних правовідносин» та «об’єкт(-и) цивільних прав»,
українські науковці вважають, що ці поняття є тотожними [185, с. 238; 518,
с. 50]. Зауважують, що «об’єктом цивільних прав (правовідносин) може бути
те, заради чого суб’єкти вступають у правовідносини і на що спрямовані їхні
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суб’єктивні права й обов’язки з метою здійснення своїх законних прав та
інтересів» [185, с. 237–238].
Поняття

«об’єкт

цивільного

права»

та

«об’єкт

цивільного

правовідношення» є відмінними, оскільки перше враховує правовий
механізм творення «юридичного об’єкта» через «право панування», а
друге - потенційну можливість вступити в оборот або з приводу
упорядкованої приналежності об’єкта суб’єкту вступити у суспільні
відносини. Вищезгаданий механізм творення «юридичного об’єкта» через
«право панування» словами В. Лапача означає «правооб’єктність». Останнє
він розглядає як «здатність речей підкорятися режиму особливого правового
панування над ними» [205, с. 182; 518, с. 81].
На

думку

К. Вендехорст,

«…абсолютні

права

панування

характеризуються тим, що вони призначені відповідному носію, який може
використовувати предмет цих панувань всеохоплюючим способом, зокрема
позбавити всіх інших суб’єктів користування, та зазвичай тим, що носій
може розпорядитися ними…» [588, s. 79]. Саме «прерогатива законодавця
визнавати права панування, об’єктом яких є право» [588, s. 80]. Окрім того,
на її думку, «не є обґрунтованим звуження кола об’єктів права, заздалегідь
обумовлюючи

це явищами

реального

світу, зокрема, виключаючи

права» [588, s. 80]. Як бачимо, на відміну від В. Лапача, К. Вендехорст не
лише розширює коло об’єктів на права, але й визнає прерогативу
законодавця самостійно визнавати інші права панування над об’єктами не
залежно від того, чи це предмети «матеріального», чи «нематеріального»
світу.
Ототожнюючи поняття «об’єкт цивільних прав» та «об’єкт цивільних
правовідносин», українська доктрина відходить від позиції законодавця.
Фактично «вчинення певної дії або утримання від вчинення певної дії
боржником; річ у купівлі-продажі, що є об’єктом права вимоги покупця
(об’єкт виконання)» розглядається нею як «об’єкт цивільних прав», який
згадано у ст. 177 ЦК України. Проте такий підхід не буде узгоджуватися з
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позицією законодавця, який у положеннях ст. 177 ЦК України закріплює
перелік «об’єктів цивільних прав». Такі об’єкти західноєвропейська
доктрина (Клаус-Вільгельм Канаріс [нім.: Von Claus-Wilhelm Canaris];
Крістіане Вендехорст [нім.: Christiane Wendehorst]; Петер Кройц [нім.: Peter
Kreutz] та ін.) розглядає як абсолютні права панування, характерною ознакою
яких є те, що їх приналежність упорядкована відповідному суб’єкту (носію).
Останній може використовувати предмет цих панувань всеохоплюючим
способом, зокрема позбавити всіх інших суб’єктів користування, та зазвичай
тим, що носій може розпорядитися ними. Звідси, завжди варто пам’ятати, що
«об’єкт виконання» не є «об’єктом цивільних прав» у розумінні ст. 177 ЦК
України,

оскільки

«…струнка

конструкція

української

цивілістики,

побудована на засадах романо-германського права, яке досить чітко
розмежовує речові і зобов’язальні права, власне речі і майнові права…» [496,
с. 133]. На завершення наведемо ще один наочний приклад теоретичних
аргументів К. Вендехорст та С. Шимон, у яких спостерігаємо суттєві
відмінності у розумінні змісту поняття «об’єкт виконання» (згідно з
українською

цивільно-правовою

доктриною

-

«об’єкт

цивільних

правовідносин»). За К. Вендехорст, «об’єктом виконання» є «вчинення
певної дії або утримання від вчинення певної дії боржником» або «річ у
купівлі-продажі, що є об’єктом права вимоги покупця» [588, s. 79]. Натоміст
С. Шимон притримується думки, що можливість суб’єкта цивільного права
«претендувати на визначене майнове надання з боку боржника чи на
вчинення власних економічно корисних дій у відношенні чужого майна, яка
забезпечується юридичним обов’язком зобов’язаного суб’єкта і якою
управомочена особа в змозі розпорядитися на власний розсуд у встановлених
законом межах» є «майнове право як об’єкт цивільних правовідносин» [518,
с. 276]. Отже, в українській доктрині активно використовують аргументи,
відповідно до яких тлумачення змісту «об’єкт цивільних прав» виходить
далеко за межі змісту ст. 177 ЦК України.

36

Зміни в соціально-економічному житті суспільства, які відбулися
наприкінці XX сторіччя, кардинально вплинули на розвиток речового права
в Україні після довготривалого свідомого невизнання у радянські часи з їх
моделлю всеохоплюючої державної власності та плановою економікою.
Беззаперечним є той факт, що речове право – один із найважливіших
факторів у визначенні свободи й економічного процвітання для держави.
Доктрина речових прав є складовою загальної правової доктрини, об’єднує
домінуючі у правовій науці погляди вчених на речові права, а тому їх аналіз
завжди у центрі уваги. Однак, незважаючи на інтерес науковців до цієї
тематики, існують неоднозначні погляди щодо ключових питань речового
права, зокрема, змісту поняття «речове право». Речовим відносинам
присвячена книга третя Цивільного кодексу України. Проте варто зауважити,
що навколо інституту речового права продовжують тривати наукові дебати.
Зокрема, особливу увагу приділяють праву власності.
Право власності на річ виявляється у його відношенні до речі як
абсолютне право панування, тому існує єдина позиція з приводу того, коли
йдеться про право, об’єкт якого іменується «об’єктом цивільного права», то
мається на увазі саме «абсолютне право панування» [нім.: Herrschaftsrecht]
[587, s. 371, 373; 588, s. 79]. Відповідне вбачається зі змісту част. 1 ст. 316 ЦК
України та част. 1 ст. 177 ЦК України, про що докладніше ми будемо
описувати пізніше.
Функція інституту власності полягає у тому, щоб юридично
впорядкувати приналежність об’єкта цивільного права правовому суб’єкту,
панування якого над об’єктом у першу чергу соціально визнавати, більше
того, у цій якості забезпечувати йому суспільний захист від посягань
(втручання) [573, s. 24]. Унеможливлюється довільний доступ до об’єкта з
боку інших членів правової спільноти. Зрештою, саме ті аспекти, за своєю
природою, створюють вищезгадане повне право панування.
У контексті «абсолютного права панування» варто звернути увагу на
аргументи В. Канаріса з приводу аналізу характерних рис речового права, у
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яких він приділив надзвичайну увагу такій ознаці, як «абсолютність». Можна
зауважити, що в українській правовій доктрині право власності завжди
розглядали як «абсолютне право» над речами. Ми цього не заперечуємо, але
суть криється в іншому. Мова саме про базову функцію (абсолютне
упорядкування приналежності об’єкта суб’єкту) права власності, як еталону
«абсолютних прав панування» [нім.: Herrschaftsrecht]. Саме через ознаку
«абсолютність» В. Канаріс розкрив поняття «речовність» та вийшов на
якісно новий рівень визначення самого речового права, яке таким способом
охоплює і права, про що йтиметься далі.
Отже, характерною рисою (базовою функцією) речового права, як
суб’єктивного права, зазвичай вбачають те, що воно безпосередньо
упорядковує приналежність [нім.: Zuordnung] відповідного об’єкта суб’єкту.
У той час, коли зобов’язальне право лише створює зв’язок одного суб’єкта з
іншим суб’єктом. Це є настільки правильно, що у випадку речового права,
яке розглядається, як зв’язок одного суб’єкта з необмеженою кількістю
суб’єктів, існує особливе співвідношення між ним (речовим правом) та
об’єктом, що лежить за межами такого зв’язку: власність упорядковує
приналежність речі, застава на іпотеку встановлює приналежність іпотечної
заборгованості і т. д. У вищесказаному проявляється дихотомія. З одного
боку: речове право, як взаємозв’язок одного суб’єкта з необмеженою
кількістю суб’єктів. З іншого: предмет, що знаходиться поза межами
згаданого співвідношення, яке упорядковує приналежність відповідного
об’єкта до суб’єкта.
Узагальнюючи сказане, В. Канаріс пише, що через брак або ж
відсутність згаданої дихотомії - і лише тому, зобов’язальне право вимоги не
є речовим правом. Іншої думки з приводу принципової відмінності між
зобов’язальним та речовим правом притримується Є. Суханов. Він зауважив,
що «…речові права, подібно праву власності, надають уповноваженим
особам безпосереднє, хоча і чітко обмежене панування над чужим майном, а
не над поведінкою іншої (зобов’язаної) особи…» [450, с. 5–6]. Тож,
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реалізація речового права не залежить від дій інших осіб. Саме у цьому, на
думку Є. Суханова, полягає його принципова відмінність від зобов’язальних
прав, у тому числі об’єктом яких є індивідуально-визначені речі.
Правда, належність зобов’язального права вимоги, як такого,
упорядковується кредитору з абсолютним наслідком. Своєю чергою
зобов’язальне

право

вимоги

(зобов’язальне

правовідношення

між

кредитором та боржником), не упорядковуючи приналежності об’єкта, що
лежить поза межами згаданого правовідношення, спрямовує свою дію лише
на боржника стосовно об’єкта. Наприклад, укладаючи угоду купівлі-продажу
у покупця виникає право вимоги до продавця передати йому у власність
автомобіль. Проте це не означає, що лише уклавши угоду, покупець став уже
власником автомобіля.
Отже, через безпосередність упорядкування приналежності об’єкта
відповідному суб’єкту можна позначити категорію «права панування» [нім.:
Herrschaftsrecht] [587, s. 371, 373].
При цьому треба усвідомити, що для визначення поняття «речовності»
категорія «права панування» є недостатньою, бо існують і «неречові права
панування» (наприклад: право на володіння, що виникає зі зобов’язальних
правовідносин). Тому з метою повного розкриття юридичного змісту поняття
«речовність»,

В. Канаріс

запропонував

ввести

додаткову

ознаку - «абсолютність». У цьому випадку варто пам’ятати, що «володіння»
можна розглядати по-різному. І це залежить від того, в якій правовій системі
знаходимося і як на це реагує правова доктрина. Зокрема в Україні, як
правило, «володіння» розглядають у контексті речового права. Проте ми
критично дивимося на це, про що детальніше будемо згадувати в
параграфі 2.4 (див.: стор. 142–143).
Наслідки

абсолютності

упорядкування

приналежності

[нім.:

Zuordnung] можна підсумувати трьома пунктами.
Перше, повний позовний захист від будь-яких третіх осіб. Звідси,
правомочний з речового права, у принципі, має вимогу витребування до
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будь-кого [настільки право правомочного управомочує до володіння], або
вимогу заборони вчинення дій, які можуть порушити його право, або вимогу
утримання від відповідних дій. В Україні подібне знаходимо у ст. 387 та
част. 2 ст. 386 ЦК України.
Друге, до позовного захисту додається захист розпорядження, зокрема
захист правонаступництва [нім.: Sukzession]. Оскільки приналежність
предмета упорядкована до майна відповідної особи з наслідком «дії проти
всіх», ніхто інший, у тому числі попередній правомочний або носій (володар)
повного права, у принципі вже не може розпорядитися ним з наслідком
«проти

речово-правового

захищеного».

Проте

у

зобов’язальних

правовідношеннях таке розпорядження є легко здійсненним. Зауважимо, що
вищезгаданий захист розпорядження обмежений правилами добросовісного
набуття.
Третє, останнім наслідком абсолютності, варто відзначити стійку
домінантність

речових

прав

під

час

банкрутства

та

виконавчого

провадження. Упорядкування приналежності [нім.: Zuordnung] відповідного
об’єкта суб’єкту з наслідком «дії проти всіх» проявляється саме в наданні
права вилучення або виокремлення під час банкрутства або в наданні права
першочергового задоволення у виконавчому провадженні.
Не

є

вирішальним

для

речовності

окремого

права

його

підпорядкування правовому регулюванню правилам речового права. Таке
підпорядкування є ні достатнім, ні необхідним для твердження про наявність
речового права, про що в подальшому буде сказано. Те, що таке
підпорядкування недостатнє, проявляється перш за все на прикладі
правового регулювання цінних паперів. Право вимоги з облігації на
пред’явника, з векселя або з чека, насправді підпадає під правила речового
права, проте на фоні того воно не стає речовим правом, а залишається, що є
загальновизнано, чисто зобов’язальним правом вимоги [587, s. 372–425].
Нехтування таким контекстом призвело до хибного твердження, що
так звані «цінні права» [нім.: Wertrechte], бездокументарні цінні папери [у
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Швейцарії, Німеччині – нім.: «unverbriefte Effekten», «Bucheffekten», у
Франції – фр.: «Еffets»], наприклад, мають «нібито речовий» (квазіречовий)
характер або навіть є речовими правами. Проте правильним є те, що згадані
права мають ту ж саму природу, що й відповідні права з документарних
цінних паперів. Тому, наприклад, право вимоги з облігації, яка випущена
бездокументарним цінним папером, є суто зобов’язальним правом.
З іншого боку, «наявним може бути речове право, без його одночасного
підпорядкування правовому регулюванню правилам речового права».
Найкращим для цього прикладом є «право застави на право вимоги». У
такому поєднанні «право застави» як і «право вимоги» не можуть бути
речовим правом. На думку В. Канаріса, «право застави» є речовим, оскільки
воно впорядковує приналежність право вимоги з абсолютним наслідком. Те,
що «право вимоги» своєю чергою не є речовим правом, не суперечить його
концепції. Бо, як він доводив, «право вимоги» не упорядковує приналежність
об’єкта, що лежить поза межами зобов’язального співвідношення. На його
думку, саме в цьому ховається відмінність «права застави» від самого «права
вимоги». В іншому - «право застави на право вимоги» поділяє з «правом
вимоги» зобов’язальний характер [587].
Наведене положення характеризує підхід німецького науковця
В. Канаріса. В Україні ми зустрічаємо іншу модель – заставу регулює
зобов’язальне право (див.: ст. ст. 572–576 ЦК України). Проте після вивчення
наведених наукових аргументів В. Канаріса та особливостей законодавчого
вирішення в українському праві, схиляємося до думки про доцільність
доктринального реформування української моделі. У Німеччині, Швейцарії і
т. д. заставу розглядають речовим правом [581, s. 389].
Підтвердженням того є думка одного з авторів проектів «Основ
цивільного законодавства Союзу РСР і республік» (СРСР, 1991 року) [289],
«Модельного Цивільного кодексу для держав-учасниць СНД» (СНД,
1994 року [248]; 1995 року [249]; 1996 року [250]; 2003 року [251]), ЦК РФ
(кодекс, Росія, 1994 року) [166] та модельного закону «Про обмежені речові
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права» (СНД, 2015 року) [277] Є. Суханова, який зауважив, що договір
застави, подібно до договору купівлі-продажу, породжує не тільки речові, а
й низку зобов’язальних відносин між заставодавцем-боржником та
заставодержателем-кредитором. Останнє, зокрема, проглядається за умови
використання

та

зберігання

заставленого

майна

та

страхування

т. д. [450, с. 14]. Проте їх наявність не трансформує саме заставне право ні в
«комбіноване», «речове-зобов’язальне», ні, тим більше, у «виключно
зобов’язальне право», про що нерідко пишуть у сучасних наукових
дослідженнях [44, c. 501–504]. Заставне право залишається абсолютним
речовим правом, цілком відповідає ознакам обмежених речових прав. Таке
бачення притаманне і зарубіжній європейській цивілістиці [450, с. 15].
Водночас, Є. Суханов зауважив, що «…сучасне цивільне право Росії цілком
можна

зіставляти

з

найбільш

розвиненими

європейськими

правопорядками…» [451, с. 16]. Отже, тотожність законодавчих положень
мала б сприяти тотожності концептуальних підходів для доктринального
тлумачення.
Конструкція «право на право» розглядається в усіх сучасних
підручниках

Німеччини

з

речового

права.

Унаслідок

реформи

зобов’язального права у 2002 році до Цивільного уложення Німеччини
(BGB) було введено новий § 453 «Купівля-продаж прав» [нім.: «Rеchtskauf»].
Особливості правового регулювання за BGB, а також залучення до ЦК Росії
та ЦК України подібної конструкції викликало підвищений інтерес до
німецького аналогу [20, с. 18–19; 61; 59, с. 43; 110].
Німецький професор В. Канаріс погодився з думкою К. Ларенца
[нім.: Karl Larenz] з приводу того, що «права на право» мають тотожну
структуру з правом, на якому вони існують [575, s. 106]. Але, як мінімум,
незрозуміло, коли К. Ларенц продовжує: «…вони мають характер подібний
праву вимоги, якщо обтяжене право є правом вимоги і характер речовий,
коли обтяжене право речовим…» [575, s. 106]. Проте правильно те, що
«право на право вимоги» має також речовий характер [587].
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У цьому контексті можна розглянути діаметрально протилежний
підхід, який притаманний українській цивілістиці. В українському праві
проблема існування конструкції «право на право» пов’язана з вирішенням
колізії з приводу того, чи може зміст правовідносин одночасно бути його
об’єктом [59, с. 43]. Зокрема, С. Нижний у своєму дисертаційному
дослідженні посилається на роботу В. Райхера (1928 року), який одним «з
небагатьох учених, що досліджував правову природу застави в контексті
поділу правовідносин на абсолютні та відносні», а також «відносив право
застави до відносних прав» [266, с. 35–37]. Обґрунтовуючи неприпустимість
існування речового права на заставлене право, В. Райхер зауважував: «якщо
заставне право «на річ» не є абсолютним правом, то неможливість подібної
кваліфікації заставного права на «право» (зокрема – на боргову вимогу) має,
на нашу думку, найочевидніший характер. Якщо власне боргова вимога є
правом відносним, якщо сам кредитор, якому вона належить, перебуває у
безпосередньому правовому відношенні лише з однією особою (боржником),
але зовсім не з третіми особами, якщо останні стоять поза цим
правовідношенням; то як те ж саме право вимоги, будучи заставлене, може
втягнути у свою «орбіту» усіх третіх осіб, поставити свого заставодержателя
щодо них у безпосередній правовий зв’язок, що відсутній у самого володаря
вимоги (кредитора)» [398, с. 290]. Тож, стало зрозуміло, що «заставодавець
не може передати заставодержателю речове право на те, що заставляється,
оскільки він сам має лише зобов’язальне право щодо боржника» [36, с. 88].
На основі цього С. Нижний зробив висновок, що у разі застави майнових
прав, жодної мови про речовий характер таких правовідносин не може бути.
Спроби ж введення квазіречових конструкцій застави майнових прав, на
думку С. Нижного, не можна визнавати достатньо обґрунтованими [266,
с. 37].
Отже,

за

В. Канарісом,

результати

дослідження

якого

були

опубліковані в 70 роках минулого століття, існують зобов’язальні права, які
мають речовий або абсолютний характер. При цьому у випадку права застави
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на право вимоги йдеться про справжнє речове право. Тобто, «зобов’язальне»
не означає одночасно без винятку «відносне», хоча в більшості випадків ця
однозначність є правилом. З бігом часу вже у 2005 році, спираючись на
парадигму «речі та право власності на річ», К. Вендехорст такі дослідження
робить більш абстрагованими, але не менш наочними [588, s. 81].
Підсумовуючи свої аргументи, В. Канаріс констатував, що речове
право є абсолютним правом пануванням над речами та правами. Таку модель,
але вже більш абстраговану, як «майнове право» [англ.: Property law], ми
бачимо у голландському праві. Зокрема, у Розділі «Book 3. Property law in
general» ЦК Голландії [нідерл.: Burgerlijk Wetboek] сказано про майно [англ.:
assets] як об’єкти, якими визнають всі речі та всі інші майнові права (див.:
Article 3:1, BW) [555; 556].
На цей час вищенаведені аргументи В. Канаріса та К. Вендехорст є
широковживаними та фактично набули статусу правової догми. Для
прикладу, у своєму дослідженні швейцарець Ф. Штайнер [нім.: Florian Louis
Steiner] вказує, що властивість речового права передусім полягає у тому, що
воно упорядковує безпосередньо відповідний об’єкт. І тому, речові права, у
принципі, допускаються стосовно права вимоги (бо і право вимоги можна
упорядкувати

абсолютно

відповідному

суб’єкту.

–

Ф. Р.).

Таке

упорядкування має абсолютний ефект. Отже, речове право варто розуміти,
як абсолютне право панування. Згідно з таким баченням, виключна наявність
«тілесного елементу» не є обов’язковою передумовою речового права [557,
s. 78–79]. Тож, погоджуючись із В. Канарісом, Ф. Штайнер визнав, що
речове право є абсолютним правом панування над речами та правами.
Щойно описаний контекст правового панування над об’єктом
стосується за структурою кожного відношення панування [визнане та
захищене правовою спільнотою] між суб’єктом та об’єктом [стосовно
об’єкта та його упорядкованої приналежності взагалі], яке не лише обмежене
світом тілесного [573, s. 24].
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Розвиваючи проблему «тілесного в цивільному праві», ми не можемо
оминути результати сучасних наукових досліджень П. Кройца, які викладені
у 2017 році в його докторській дисертації «Об’єкт і його приналежність:
догматично-історичні

дослідження

до

пасивного

елементу

правовідношення» [нім.: «Das Objekt Und Seine Zuordnung: Dogmatischhistorische

Studien

Zum

Passiven

Element

Des

Rechtsverhaltnisses»].

Звертаючись до положень § 90 BGB «речі в сенсі цього закону є лише тілесні
предмети» [110; 561], він сформулював запитання: «Про що згаданий
параграф говорить, про «фізичний» чи «метафоричний» предмет?» [573,
s. 64].
На думку П. Кройца, «предмет», про який ідеться у § 90 BGB, варто
розуміти в сенсі суто метафоричного значення слова. Отже, предмети можна
було б зрозуміти, як всі об’єкти цивільного права, які потім мали б бути
диференційовані на тілесні та «а contrario» - на нетілесні. Проте у цьому
параграфі закон говорить тільки і винятково про «тілесні предмети».
Нетілесні предмети, які утворюють логічну протилежність цьому
формулюванню, ніде не згадуються у BGB, більше того, в інших цивільних
законах. І лише правова доктрина, предметом дослідження якої є
формулювання згаданого параграфа, згадує про «нетілесні предмети». Якщо
після наведених аргументів ми ще раз придивимося на поняття «предмет» у
§ 90 BGB, тоді два аспекти будуть чітко відокремлені один від одного.
Перш за все «предмет» існує в дійсно фізичному сенсі, як тілесна річ у
своїй відчутній дійсності. Більше того, «фізичний предмет» також є
«предметом метафоричного значення». Він є інструментом комунікації, у
цьому контексті як предмет права, а отже як об’єкт права. Тілесний предмет,
як фізична реальна річ, є орієнтиром для правовідношення. На нього
скеровується суб’єктивне право, як, наприклад, право власності; у цьому
відношенні тілесний предмет розглядають як об’єкт права, а отже, як об’єкт
правового панування [573, s. 64].
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На думку П. Кройца, сама річ, як тілесний предмет та фізична реальність,
є лише точкою відліку для юридичного простору у сенсі правового панування.
Отже, предметом юридичної трансформації (зміни) не є фізично-реальний
предмет. А предметом дії, яка породжує трансформацію, стосовно
правовідносин (з приводу об’єкта) не є об’єкт у фізичному сенсі. Таким
об’єктом актів розпорядження цивільного права є права на тілесний предмет,
права на річ, наприклад, часто це право власності на річ [573, s. 65].
Враховуючи такі аргументи німецького науковця П. Кройца та його
попередників, ми бачимо, що доцільно розрізняти «об’єкт цивільного права»
та «об’єкт розпорядження».
Коли об’єктом права панування є сама річ, тоді об’єктом
розпорядження якраз не є річ у своїй фізичній дійсності, а право на річ.
Об’єктом розпорядження у разі передачі або відмови є повністю все право
панування або його частка (обмежене за змістом право панування) у випадку
«обтяження», наприклад при заставі. Об’єктом цивільного права є перш за
все сама річ - тілесний предмет, як об’єкт правового панування.
У юриспруденції об’єктом (предметом) розпорядження розглядають
такі права та правовідношення, якими суб’єкт права може розпорядитися
шляхом вчинення правочину. Об’єктами (предметами) розпорядження не є
реальні предмети. Вони існують лише ідеально у праві. Варто розмежовувати
об’єкти розпорядження (винятково ідеальні предмети) від об’єктів
цивільного права, які існують і поза правовим регулюванням. Прикладом для
об’єкта розпорядження у речовому праві є право власності при передачі. У
чинному ЦК України таке є у част. 1 cт. 328 «Підстави набуття права
власності», де зафіксовано, що «право власності набувається на підставах,
що не заборонені законом, зокрема із правочинів» [173]. Прикладом для
об’єкта розпорядження у зобов’язальному праві є право вимоги у разі
відступлення (цессії).
Отже, об’єктом розпорядження можуть бути лише права, наприклад,
права панування. Ці права можуть бути втілені, тож, стосуючись речі,
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фізичного предмета у реальному сенсі, або вони можуть бути невтіленими
правами, які існують без прив’язки до фізичного тіла.
У літературі трапляються випадки, коли не розрізняють термін
«розпорядження» в контексті «актів розпорядження» (вчинення відповідного
правочину щодо об’єкта розпорядження, стосується завжди прав) та «тріади
права власності» (розпорядження правом власності та відповідно річчю), що
в результаті призводить до творення хибної теоретико-правової конструкції.
На думку А. Рибалова, якщо функція суб’єктивного права полягає в розподілі
економічних благ, оборот з юридичного погляду полягає в перерозподілі
прав на ці блага. А якщо відносно права власності володіння і користування
відбуваються безпосередньо об’єктом права, то розпорядження можливе
тільки щодо суб’єктивного права, але не щодо об’єкта цього права. Далі
А. Рибалов зауважив, що «…розпорядження – не правомочність в складі
суб’єктивного права, розпорядження - це можливість розпорядитися самим
правом» [415, с. 85].
У юридичному сенсі розпорядитися можна винятково правами, а не
самою річчю, оскільки розпорядження самою річчю проявляється в кожному
поводженні з фізичним об’єктом, у кожному фактичному фізичному
розпорядженні ним. Навіть, коли тілесний об’єкт свідомо береться в руки та
піднімається догори, то це є лише «фактичне розпорядження річчю», а не
«юридично значущим». З приводу наведеного важливо враховувати, яким
способом (чи фізичним, чи метафорично-правовим) поняття «предмет» (у
сенсі § 90 BGB) встановлює відношення, та чи згадане поняття «предмет»
використовують як синонім до терміна «об’єкт цивільного права», тим
більше до терміна «об’єкт розпорядження», зміст поняття якого повністю
охоплює поняття «об’єкт цивільного права» [573, s. 65]. Спираючись на
аргументи П. Кройца, Главу 13 ЦК України «Речі. Майно», можна
розглядати як таку, яка фактично описує форми (стани, агрегати) об’єкта
цивільного права у вузькому сенсі (тобто, без права панування), як тілесний
предмет або предмет цивільно-правової реальності, що є точкою відліку для
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юридичного простору (див.: ст. 316 ЦК України) у сенсі права панування, як
об’єкт розпорядження.
Наведені

положення

П. Кройца

узгоджуються

з

висновками

К. Вендехорст, яка зауважувала: «…складається враження, що з часу
дослідження Карла Ларенца [нім.: Karl Larenz] у дискусіях з приводу поняття
об’єкта цивільного права постійно робиться акцент на дихотомію «об’єкт
цивільного права» та «об’єкт розпорядження», за якої нібито треба було б
розмежовувати обидва типи об’єктів один від одного. При цьому
приховується той факт, що під «об’єктом розпорядження» не розуміють
нічого іншого, як «абсолютне право панування», та те, що «об’єкт цивільного
права» та його відповідне «абсолютне право панування» співвідносяться, і
більше того, взаємно обумовлюються…» [588, s. 79–80].
Вдалим прикладом з української юридичної практики нерозуміння
«співвідношення» та «взаємозв’язку», про яке пише К. Вендехорст, є
накладення арешту на річ, що підлягала продажу. Під час розмови власника
з потенційним покупцем, «останній (устами своїх юристів) висловився в
тому дусі, що арешт як перешкода до відчуження цілком переборна - адже
він був накладений на саму річ, а право власності на річ від арешту вільне,
тому можна просто передати право власності на річ» [25, c. 38]. Таке бачення,
на основі уже наведених нами аргументів, є хибним та необґрунтованим і
позбавлене сенсу.
В Україні теоретичне бачення цієї проблеми І. В. Спасибо-Фатєєва
обґрунтовує так: «…згідно ч. 2 ст. 190 ЦК України майнові права визнаються
речовими правами. Однак цю норму ЦК не слід розглядати як підставу для
поширення відповідних норм інституту речового права в частині визнання
належності майнового права на праві власності. Право власності є правом
майновим, речовим, але воно як речове право не може бути оборотоздатним
об’єктом; його не можна продати, подарувати тощо. Продається й купується
річ, а не право власності на річ. Тому об’єктом права є річ, а не майнове право
(право власності) на неї. Самостійним незалежним від речі об’єктом
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цивільного права речове право виступати не може. Законодавець ставить
перехід таких прав (тобто їхній оборот) у залежність від передачі речей (ч. 1
ст. 334 ЦК): передається річ - переходить право власності на неї. Якщо це
нерухома річ, об’єктом, який перебуває в обороті, є нерухома річ, а не право
на неї …» [499, с. 117]. Цієї ж позиції притримується і Р. Майданик [213,
с. 39].
Цікавою видається думка К. Вендехорст, згідно з якою «…там, де існує
«абсолютне право панування» наявним має бути і «об’єкт», на який
поширюється «панування». Там, де існує «об’єкт цивільного права»,
визначений як «об’єкт абсолютних прав панування», має бути наявним також
таке (як мінімум) одне право панування» [588, s. 79]. Саме тому «безхазяйна
річ», «скарб», «дари природи» як «речі в юридичному сенсі» потребують
окремого та особливого правового регулювання. У ЦК України це ст. 335
«Набуття права власності на безхазяйну річ», ст. 343 «Набуття права
власності на скарб» або ст. 333 «Привласнення загальнодоступних дарів
природи». К. Вендехорст уважає, що на передньому плані має бути не
розмежування

між

«об’єктом

цивільного

права»

та

«об’єктом

розпорядження», а пошук їх відповідного аналога. Хоча «об’єкт цивільного
права» та «абсолютне право панування» взаємно обумовлюються, ключову
роль відіграє «абсолютне право панування» [588, s. 79].
Зауваження P. Кнійпера [нім.: Rolf Knieper] підтверджують аргументи
К. Вендехорст. У своєму дослідженні «Про речі та блага – у новітніх та
старих кодифікаціях» [нім.: Von Sachen und Gütern – in neuen und alten
Kodifikationen] P. Кнійпер зауважує, що «…не самі «об’єкти», які завдяки
своїм кваліфікуючим ознакам, характеризуються як «предмети», потребують
відповідного

правового

аналізу.

Саме

«об’єкти

цивільного

права»

визначаються не через їх фізичний стан (рідкий-твердий або рухомийнерухомий) чи як би він там не виглядав, а також не через їх природнонаукове упорядкування або ж інтелектуальний опис нематеріалізованого
блага. Їх якість, як «об’єкт» чи «благо», формується передовсім завдяки
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взаємодії з суб’єктом - особою (фізичною або юридичною). Твердження про
те, що характер прав інтелектуальної власності як юридичного об’єкта «не
твориться природою», а «закріплюється правом», є правильним. І це ж
стосується також матеріальних об’єктів …» [571, s. 762].
Існує думка, що «…об’єктом цивільних правовідносин (Ф. Р. - у
цитованому тексті автор ототожнює поняття «об’єкт цивільного права» та
«об’єкт цивільного правовідношення») може бути будь-що, що суб’єкт
використовує, чим він послуговується, на що він впливає і що піддається
його впливу, над чим він у змозі панувати, встановлювати владарювання
задля задоволення власного інтересу та усувати інших суб’єктів від
можливості впливати на нього (об’єкт)…» [518, с. 82]. Перші положення
цитованого тексту породжує спокусу розуміння того, що суб’єкт самостійно
творить об’єкт – «…об’єктом … може бути будь-що, що суб’єкт
використовує…». Проте це не так. Оскільки вже пізніше, автор уточнює
«…над чим він у змозі панувати…». І це («чим він у змозі панувати»)
визначається законом, а саме «панування» - захищається ним, адже лише
законодавчим шляхом може визначатися коло «об’єктів цивільних прав».
Зауважимо,

що

за

К. Вендехорст

«нескінченній

множинності

уявлюваних матеріальних або ж нематеріальних благ протистоїть порівняно
мало типів «абсолютних прав панування», які не існують самі собою,
оскільки потребують правової легалізації та окреслення у правовому полі.
Отже, як тільки «право панування» визнається правовою системою, воно
формує відповідну групу з нескінченної кількості явищ, як потенційного
об’єкта і, відповідно, робить це законним об’єктом, але не навпаки. Тож,
необґрунтованим є звуження кола об’єктів цивільного права, заздалегідь
обумовлюючи це явищами реального світу, зокрема, виключаючи права.
Оскільки це прерогатива законодавця визнавати права панування, об’єктом
яких є право» [588, s. 80].
У

цьому контексті

заслуговує на

увагу науковий висновок

К. Вендехорст, у якому вона пише: «… З огляду на те, що в коло суб’єктів
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права входять як фізичні, так і юридичні особи, видається дуже вірогідним
те, що правова система, окрім того, самостійно може сформувати «об’єкти
абсолютних прав панування», тобто визнати не лише «природні» об’єкти, але
й «юридичні об’єкти»» [588, s. 78].
Подібні до вищезгаданих К. Вендехорст окремих груп прав панування
можна зауважити й у Ю. Басіна, який тісно співпрацював з голландськими та
німецькими науковцями під час роботи над проектами «Основ цивільного
законодавства

Союзу

РСР

і

республік»

(СРСР,

1991 року) [289],

«Модельного Цивільного кодексу для держав-участниць СНД» (СНД,
1994 року) [248–251], ЦК РФ (кодекс, Росія, 1994 року) [166] та модельного
закону «Про обмежені речові права» (СНД, 2015 року) [277]. Ю. Басін
пропонував вживати термін «право власності» як родове поняття –
охоронюване законом абсолютне право суб’єкта правовідносин на свій
розсуд та у своїх інтересах здійснювати повне панування щодо
безпосередньо належних йому об’єктів. Автор виділив такі види права
власності: «…право власності на речі («уречевлене» право власності); право
власності на предметні символи майнових благ; право власності на оборотні
активи; право інтелектуальної власності…» [22, c. 39].
Після того, як законодавець чітко визнав майнові права як об’єкт (див.:
ст. 177 ЦК України) та таке визнання «об’єкта» відбувається через абсолютні
права панування на них (див.: К. Вендехорст [нім.: Christiane Wendehorst]),
постає питання: «У чому ж полягає відмінність різних прав панування,
зокрема «право власності на річ» як «еталон права панування» від «права
панування над правом» (наприклад, «право вимоги»), як об’єктів
розпорядження?»
В Україні, завдяки доктринальному тлумаченню част. 2 ст. 190 ЦК
України, поширена думка, що «майнові права є речі та на них поширюється
право власності». «Чи я дійсно можу мати право власності на право вимоги?»
Наслідком схвальної відповіді на таке запитання є те, що уже не можна
однозначно сказати, чи «набуття права власності» входить у зобов’язальне чи
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речове право. На нашу думку, на поставлене запитання можна давати негативну
відповідь уже на підставі різноманіття об’єктів [518]. Ідеться про різні
абсолютні «речові» права. Як ми уже бачили в аргументах К.-В. Канаріса
[нім.: Von Claus-Wilhelm Canaris], заставне право на право вимогу є «речовим»,
хоча саме право вимоги є зобов’язальним [587, s. 371, 373] та К. Вендехорст,
яка обґрунтовує наявність груп «прав панування» [588, s. 79–80].
Автор проекту ЦК Нідерландів [нідерл.: Burgerlijk Wetboek] Едуард
Мауріц Мейєрс [нім.: Eduard Maurits Meijers] розрізняв речові права, які
винятково стосуються речей, та такі, які, окрім того, і стосуються прав.
Останні, разом зі загальними приписами про набуття речових прав, містяться
у Книзі третій «Book 3. Property law in general» ЦК Нідерландів. Права, які
винятково стосуються речей (право власності, земельні сервітути, право
суперфіції) регулюються Книгою п’ятою «Book 5 Real property rights».
Оскільки поняття «власність» у ЦК Нідерландів зарезервоване для «права на
річ», законодавець мав відшукати для правових конструкцій, які згадані у
Книзі третій «Book 3. Property law in general» ЦК Нідерландів іншу назву для
«власника» [нідерл.: «rechthebbende» - той, кому належить право/той, хто має
право] [568,

s. 387].

В

Україні

поняття

«право

власності»

також

зарезервовано для «речі». Дуже виразно це проявляється у част. 1 ст. 316 ЦК
України: «правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює
відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб».
Підтвердження наведеного ми знаходимо і в інших положеннях ЦК України.
Зокрема, у част. 1 ст. 761 ЦК України – «право передання майна у найм має
власник речі або особа, якій належать майнові права»; або у част. 2 ст. 583
ЦК України – «заставодавцем може бути власник речі або особа, якій
належить майнове право, а також особа, якій власник речі або особа, котрій
належить майнове право, передали річ або майнове право з правом їх
застави» [173]. Проте в ЦК України ми не зустрічаємо окремого поняття,
котре було б аналогом нідерландському «rechthebbende».
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Порівнюючи цивільні кодекси України на Нідерландів ми бачимо, що
у цих двох актах використовують поняття «речі», «майно» та «майнові
права». ЦК Нідерландів створено на основі сучасної європейської
цивілістичної доктрини, яка не зазнала деструктивного впливу радянської
теорії права з її «марксистко-ленінськими вченнями». Натомість українська
доктрина постала на радянському праві, яке використовувало термін
«майнове право» у контексті зобов’язального права. Оскільки всі правові
системи

держав

СНД

стали

правонаступниками

правової

системи

колишнього СРСР і тому зберегли значні риси подібності, зокрема у галузях,
які регулюють відносини, мало змінилися з радянських і навіть дорадянських
часів - поняття цивільного законодавства, правове становище громадян,
загальні

поняття

зобов’язального

права,

окремі

традиційні

види

зобов’язання, спадкове право тощо [100, параграф 5 глави 4].
На відміну від нідерландського права, де «майнове право» як інститут
«Property law in general» сформувалося на основі «речового права» як
своєрідна «над-категорія» (Книга третя ЦК Нідерландів – англ.: «Book 3.
Property law in general»), в Україні такий інститут, на зразок голландського
«Property law in general», не було створено, але сам понятійний апарат
(«майно»,

«майнові

права

як

об’єкти

цивільних

прав»)

активно

використовується.
Проте у нас є юридична конструкція «право власності на річ (майно)»,
яку було використано у змісті ст. 316 ЦК України. Постають запитання: «Чи
в Україні інститут майнове право «Property law in general» інтегровано в
речове право?» або «Чи вживається поняття «право власності» як аналог до
відповідного англійського перекладу «property rights»?» або «Чи це означає,
що можна застосовувати правові положення «права власності» на інші
об’єкти відмінні від речей - майнові права, які утворюються завдяки різним
правам панування, про які пише К. Вендехорст [588, s. 79–80], якщо не
безпосередньо, то принаймі по аналогії? Як, наприклад, набуття права
власності або його захист?»
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Увесь комплекс наведеного теоретико-правового непорозуміння є
фактично притаманний усім цивільним кодексам окремих держав СНД, які
слідують за російською «моделлю». Зокрема, це гарно проглядається у змісті
«Заяви в порядку ст. 273 КПК РФ до Хамовничеського районного суду міста
Москви від Лебедєва Платона Леонідовича», у якій зазначено: «…не можуть
бути предметом скоєння крадіжки, привласнення, грабежу та розбою так звані
бездокументарні цінні папери, які є особливим способом фіксації майнових
прав учасників цивільних правовідносин (ст. 149 ЦК РФ)... Бездокументарні
цінні папери не можуть бути об’єктом права власності; щодо них виникають не
речові, а виключно зобов’язальні відносини…» [144, 339]. Проте з наведеним
не можна повністю погодитися, оскільки не варто забувати, що і зобов’язальні
(корпоративні) права комусь належать, а, отже, містять суб’єктивну сторону
впорядкованої приналежності [нім.: Zuordnung] [591, s. 5].
Можна лише здогадуватися щодо юридичного змісту понять «майно»
та «майнові права», оскільки законодавець у ЦК України не закріплює
жодного визначення, а наукова доктрина в Україні розглядає їх по-різному.
Водночас, в ЦК Нідерландів [нідерл.: Burgerlijk Wetboek] дуже чітко
окреслюється зміст поняття «майнове право» та «майно» (наприклад:
«Article 3:1 «Definition of ‘property’ as a legal object» - ‘Property’ (or ‘assets’)
comprises of all things and all other property rights; Article 3:6 «Property
rights» - ‘Property rights’ are rights which, either separately or together with
another right, are transferrable, or which intend to give its proprietor material
benefit or which are obtained in exchange for supplied or the prospect of still to
supply material benefit» [555]), чого не бачимо у чинному ЦК України [173].
У ЦК Голландії сказано, що об’єктами «визнаються всі речі та всі інші
майнові права» (див.: Article 3:1, BW) [555; 556]. А у ст. 6 гл. 1 розділу 1
Книги 3 «Майнові права» зазначено, що «майновими правами є права, які
можна передати роздільно (окремо) [будь-яке право] або разом з іншим
правом

[наприклад:

корпоративні

права],

або

які

забезпечують

правонабувачу матеріальну вигоду [право з позову], або які набуті в обмін за
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надану або обіцяну матеріальну вигоду [наприклад: право очікування]» [555;
556]. Майнові права закладають невидимий зв’язок між (юридичною або
фізичною) особою – суб’єктом, з одного боку, та майновою цінністю, з
іншого боку [577].
На відміну від Нідерландів, де на основі наукових дебатів, які тривали
десятками років, було розроблено та прийнято чинний ЦК Нідерландів, в
Україні фактом прийняття ЦК України (2003 року) законодавець «обігнав»
доктринальні дослідження українських науковців. Яскравим прикладом є
зауваження С. Шимон, яка написала, що «…визнання майнових прав
об’єктами права власності вже відбулося на законодавчому та практичному
рівнях. У доктрині ж триває процес теоретичного осмислення цього
явища…» [518, с. 325].
Повернемося до сформульованого нами питання з приводу відмінності
різних прав панувань. На підставі «парадигми речі та права власності на річ»
звернемося до змісту «права власності» як відповідного еталону для прав
панування, який зафіксовано у ст. 319 «Здійснення права власності» ЦК
України, зокрема її част. 1, де законодавець передбачив, що «власник володіє,
користується,

розпоряджається

своїм

майном

на

власний

розсуд».

Правомочності власника «володіння, користування та розпорядження», відомі
в доктрині як «тріада» можливостей. Вона властива лише для тих
національних правопорядків, витоки яких сягають пострадянського простору.
Уперше законодавчо вона була закріплена ще в 1832 році у ст. 420 тому X
част. 1 Зводу законів Російської імперії, звідки потім за традицією перейшла
до радянських Цивільних кодексів 1922 [175] та 1964 [174] років, а потім до
Основ цивільного законодавства СРСР 1961 [291] та 1991 [289] років та в
сучасний

Цивільний

кодекс України

2003 року.

Зауважимо, що

в

дореволюційний період такі цивілісти, як В. Синайський [426, с. 206] та
Г. Шершеневич [513, с. 220–221], зазначали, що право власності не
вичерпується сукупністю прав володіння, користування та розпорядження,
тому, навіть втративши ці правомочності, власник не перестає бути
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власником. Також можна згадати римське право, у якому закріплювалося те,
що «…у зв’язку з широтою права власності правомочності власника можуть
бути й іншими, якщо вони не охоплюються згаданими трьома, аби це не було
прямо заборонено…» [272, с. 92]. Більше того, в англо-саксонському праві
нараховується близько 10–12 повноважень власника. На думку Д. Мурзіна,
деякі юристи вважають, що відсікання одного з елементів тріади є умовним та
вдаваним,

оскільки

стосується

формальних

випадків

прояву

цієї

правомочності щодо реальних речей у його сучасному тлумаченні; формою
прояву права володіння можна вважати зарахування на баланс; можливі різні
варіанти володіння, у тому числі і володіння правом [256, с. 30].
У сучасному європейському праві набуває визнання наукова позиція
про право власності як абсолютне право, яке не можна визначити (описати),
окресливши окремі правомочності його власника. О. Халабуденко зауважує,
що позитивно визначити «…можна лише обмежені речові права, вказавши
на окремі правомочності в структурі їх конструкцій. Нереально вичерпати
окремими правомочностями усю повноту можливого владарювання особи
над річчю у конструкції абсолютного права власності. Іншими словами,
право власності не можна звести до окремих правочинів. Право власності
існує і тоді, коли відсутня одна або декілька правомочностей. Власність
залишається правом і за відсутності всіх згаданих правомочностей
(володіння, користування та розпорядження). Прикладом, зокрема, може
служити арешт речі, переданої лізингоодержувачу. У цьому випадку
лізингодавець не є ні користувачем, ні володільцем речі, значною мірою він
втрачає також можливість визначати юридичну долю речі, але він
залишається її власником…» [485, с. 121].
Аргументуючи зміст права власності, С. Архіпов ґрунтується на
«…особливому статусі власника як персоніфікованого центру правової
комунікації стосовно речі…». На його думку, саме власник у змозі
здійснювати всі можливі дії в цивільних правовідносинах. Така юридична
можливість не є окремим повноваженням, вона є наслідком вказаної «правової
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комунікативної свободи». Власник виступає єдиним суб’єктом, який має
одноосібне повноваження бути «вищою інстанцією» в усіх відносинах, що
виникають стосовно об’єкта, який йому юридично належить; він є єдиним
розпорядником, якого визнає суспільство і держава. I саме в цьому
повноваженні виражається головна ідея права власності, воно виражає
здатність власника приймати будь-які правові рішення стосовно об’єкта свого
права» [16, с. 464].
Узагальнюючи висновки С. Архіпова, С. Шимон доходить висновку, що
«…правомочність розпорядження є визначальною у змісті права власності,
оскільки опосередковує найповнішу владу над об’єктом, її реалізація призводить
до припинення прав і владування над об’єктом…» [518, с. 331].
Враховуючи

особливості

європейського

бачення

змісту права

власності, українському законодавцеві не потрібно підходити до тлумачення
права власності за допомогою вузького переліку (тріади) та жорсткого
арифметичного застосування «право власності = володіння + користування +
розпорядження», завдяки яким формується згадувана вже нами «тріада».
Погоджуючись загалом із думкою О. Лисенка про те, що «…говорити
про право власності на майнові права можливо лише умовно та виключно в
аспекті вказівки на їхню належність певному суб’єктові…» [211, с. 78], хотіли
б дещо уточнити. У цьому випадку ми маємо справу не з «правом власності»,
а з «правом панування», наявність якого обґрунтовує К. Вендехорст [нім.:
Christiane Wendehorst]. Окрім того, О. Лисенко визнавав, що «правові
інститути, зокрема і права власності, є своєрідними засобами, способами, за
допомогою яких реалізуються певні функції. Для матеріальних та
нематеріальних об’єктів це різні засоби, тому право власності в його
класичному розумінні не може встановлюватися щодо майнових прав» [211,
с. 82].
Вихідним положенням для розуміння права панування є те, що ми
можемо мати справу з різними об’єктами. Тож, об’єктом цивільного права є
те, на що визнається право панування і це право панування упорядковує
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абсолютно приналежність об’єкта суб’єкту (див.: К. Вендехорст [588, s. 79–
80]). Абсолютне суб’єктивне право панування може охоплювати будь-які
види правомочностей щодо об’єктів цивільних прав, незалежно від їхньої
видової приналежності, та будь-які випадки розпорядження об’єктом у
розумінні його як об’єкта цивільного права та об’єкта розпорядження. Право
панування охоплює можливість розпорядитися саме ним, як об’єктом
розпорядження (для прикладу: його відчуження, передання іншій особі на
підставі правочину).
Зауважуємо, що термін «розпорядження» явно ширший від терміна
«відчуження», бо має на увазі будь-яку трансформацію правового статусу
суб’єкта - носія права, а не тільки його заміну. Так, здача речі в оренду або
передача в заставу, не є актом відчуження, але вони будуть занесені в коло
актів розпорядження [415, с. 75].
Отже, право пануванням розглядаємо як передбачувану законом
можливість правового суб’єкта підпорядковувати об’єкт цивільного права
своїй волі у будь-який спосіб, який не суперечить закону.
Там, де, як мінімум два суб’єкти, які перебувають у паритетній
взаємодії та статусній рівності, що є фундаментом самого правового обороту,
вступають у юридично значущий контакт, зазвичай кваліфікують як
правовідношення. Таке правовідношення вимагає, як мінімум, одне право на
користь однієї сторони (суб’єкта), до якого регулярно кореспондується
обов’язок іншої сторони (суб’єкта). Саме правовідношення є базовим
елементом правового обороту, зокрема обороту, який стосується об’єктів
цивільного права. Стосовно об’єктів цивільного права, закон породжує
юридично значущу комунікацію, яка виходить за межі особистісного
співвідношення (між двома суб’єктами) та встановлює відношення суб’єкта
до об’єкта цивільного права [573, s. 32–33]. Наведені П. Кройцом аргументи
узгоджуються з базовими положеннями Розділу 1 «Основні положенння» ЦК
України: «цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та
майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності,
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вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників» [173, част. 1
ст. 1 ЦК]; «цивільне законодавство не застосовується до майнових відносин
заснованих

на

владному

підпорядкуванні

однієї

сторони

другій

стороні» [173, част. 2 ст. 1]; «неприпустимість позбавлення права власності,
крім випадків, встановлених Конституцією України та законом» [173, п. 2
част. 1 ст. 3]; «свобода договору» [173, п. 3 част. 1 ст. 3 ЦК]; «свобода
підприємницької діяльності, яка не заборонена законом» [173 п. 4 част. 1
ст. 3]; «судовий захист цивільного права та інтересу» [173, п. 5 част. 1 ст. 3]
і т. д.
Якби правовідношення вважалося тотожним суб’єктивному праву на річ
або на інший об’єкт цивільного права винятково як «суб’єкт-об’єкт»
відношення, це було б завузьке бачення. Оскільки панування суб’єкта над
об’єктом цивільного права матеріально існує лише тоді, коли це право
панування, як таке, у конкретному випадку в правовому обороті схвалюється
правовою спільнотою (Ф. Р.: іншими словами – прийняття цивільного
кодексу, закону і т. д.). Схвалюється воно не через підвладну річ, а іншими
суб’єктами права, які згадане суб’єктивне право (відношення суб’єкта до
об’єкта) повинні визнавати (поважати). Саме тут показано, що суб’єктивне
право (підстава появи правовідношення) та саме правовідношення не можна
ототожнювати. Одним є управомочення (суб’єктивне право), іншим є
породжений управомоченням правовий оборот (правовідношення) [573,
s. 33].
Оскільки суб’єктивне право закріплює приналежність майна, то
товарний обмін або перерозподіл благ з юридичного погляду полягає у
виникненні права в однієї особи і/або припинення або зміну в іншої [415,
c. 85].
Отже, наведені догматичні положення знаходять своє відображення як
«управомочення» - ст. 177 «Види об’єктів цивільних прав» ЦК України та
«породжений

управомоченням

правовий

оборот»

-

ст. 178

«Оборотоздатність об’єктів цивільних прав» ЦК України. «Цивільний
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оборот» є оборотом майнових прав, а не їх об’єктів. Це можна пояснити лише
тим, що «цивільний оборот» формується із цивільно-правових відносин, які
по суті є не тілесними, а, отже, такий оборот є не що інше, як перехід від
одного суб’єкта до іншого саме майнових прав, об’єктом яких є ці блага, а не
перехід матеріальних благ.
Тож, можна погодитися з П. Кройцом, що поняття об’єкт права має
особливе значення, оскільки приватноправові відношення часто стосуються
об’єкта, бо не лише описують суб’єктивне право між суб’єктами, а
суб’єктивне право скероване на об’єкт [573, s. 50]. У сказаному доцільно
розрізняти, що саме тут водночас ідеться про два види правовідношень:
«зобов’язальне» (суб’єктивне право між суб’єктами) та «абсолютне»
(суб’єктивне право скероване на об’єкт).
Сфера цивільного обороту - це сфера обороту суб’єктивних цивільних
прав, а не їхніх об’єктів майнового походження [27, с. 76-77]. Для цілей
порівняльно-правового аналізу, звернемо увагу на доктринальне визначення
поняття «суб’єктивне право» в Німеччині, де, як і в інших державах романогерманської системи, з метою класифікації видів суб’єктивних прав вдаються
до критерію «змістовності». Завдяки такому підходу розрізняють такі види
суб’єктивних прав:
1) права особистості - права на власну особистість, що виражаються у
праві впливу на власне тіло та самовизначення стосовно інших осіб з приводу
захисту недоторканності життя, честі, здоров’я і т. д.;
2) права панування - речові права, які розглядають як права панування
над речами та нематеріальними благами (наприклад: авторське право), і
також над іншими правами (наприклад: заставне право на право вимоги та
частку товариства);
3) права вимоги – суб’єктивні права, які стосуються осіб; їх предметом
є воля іншої особи, впливаючи на яку суб’єкт права досягає володіння річчю
(зобов’язальне право) або підпорядкування самої особи (сімейні права);
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4) право створювання [нім.: Gestaltungsrechte] [551, s. 122. Rdnr. 297].
Правомочність на певну поведінку, яка передбачається правовою нормою.
Така норма уможливлює перетворення правовідношення. Тобто ці права
стосуються не осіб, а правовідношень.
Наведемо декілька прикладів права створювати:
– відмова від договору купівлі-продажу (ст. 665 ЦК України «Правові
наслідки відмови продавця передати товар»);
– розірвання договору (п. 4 абз. 2 ст. 768 ЦК України «Гарантія якості
речі, переданої у найм» ЦК України);
– переважне право (ст. 362 ЦК України «Переважне право купівлі частки
у праві спільної часткової власності», п. 2 ст. 411 ЦК України «Право
землекористувача

на

відчуження

права

користування

земельною

ділянкою» [173]) і т. д.
Хоча українська доктрина не згадує про такий перелік видів
суб’єктивних прав, який наводять німецькі науковці, усі згадані види можна
помітити у чинній редакції ЦК України. У цьому контексті, досліджуючи
сучасні цивільно-правові конструкції, А. Рибалов висловив цікаву думку з
приводу визначення поняття суб’єктивного права, що «…мова може йти
виключно про оферту правової конструкції, яка є найбільш прийнятна як для
теорії так і для практики. Різні інтерпретації самого терміна будуть давати
різні результати у будь-яких дослідженнях, де згадане поняття буде
вживатися…» [415, с. 78].
У нашому дослідженні увагу акцентовано саме на праві панування, яке
є аксіомою для сучасної ринкової економіки з відповідним оборотом
економічних благ (майно, товари і т. д.). З цього приводу, посилаючись на
Ю. Туктарова [470], А. Рибалов пише, що для науки права «…оборот - це
сукупність актів передачі прав. Очевидно, що економічний і правовий обіг
відрізняються своїм предметом - економічні блага і права відповідно. Якщо
об’єктом економічного обороту виступають товари, то об’єктом цивільного
обороту є права на ці товари». Продовжуючи далі, А. Рибалов зауважив, що
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думка Ю. Туктарова не «прижилася», і багато в чому «…це є наслідком не
цілком вдалої конструкції суб’єктивного права…» [415, с. 86].
На відміну від західноєвропейських науковців, які акцентують увагу на
«змістовності» суб’єктивного права, науковці на пострадянському просторі
звертають свою увагу здебільшого на «форму виразу» на основі
зобов’язального права (див.: Додаток К.). В основу їхніх доктринальних
підходів було закладено визначення поняття «суб’єктивне право», яке було
зафіксоване ще в 1959 році у праці Ю. Толстого. На його думку, суб’єктивне
право варто розглядати, як «…закріплену за уповноваженою особою з метою
задоволення її інтересів міру можливої поведінки…» і яка «…забезпечена
покладанням обов’язків на інших осіб…» [181, с. 62; 466, с. 45].
Зауважимо, що поняття «міра» запозичено від кількісного, того, що
можна виміряти, порівняти. Фактично цей термін є показником величини,
розміру, кількості відповідного явища. У наведеному випадку – кількість або
ж величина можливої поведінки. Тож, визначаючи «суб’єктивне право» як
міру можливої поведінки, ми одразу ж вказуємо на його кількість, а не на її
якість (зміст).
Сучасна

українська

цивільно-правова

доктрина

розглядає

«суб’єктивне цивільне право» як поєднання трьох правомочностей [496,
с. 76].

Зокрема,

до

«суб’єктивного

цивільного

права»

належать

правомочності «на власні дії», «вимагати» та «на захист». Зі змісту
наведеного визначення, вбачаємо, що акцент зроблено саме на «поєднанні»
трьох

правомочностей.

А

отже,

відсутність

однієї

з

наведених

правомочностей ставить під сумнів факт існування такої юридичної
конструкції, як «суб’єктивне право». Як бачимо, такий підхід відрізняється
від

теоретичних

цивільно-правових

уявлень,

які

панують

у

західноєвропейських державах, котрі належать до романо-германської
системи.
Оскільки в Україні визначення поняття «суб’єктивного права» має
суттєву відмінність від визначення, яке притаманне правовій доктрині
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згаданих держав романо-германської системи, то стає логічним те, що
цивільно-правове визначення поняття «об’єкт» також характеризується
суттєвими відмінностями у правовій доктрині, яка зорієнтована на парадигму
речі та право власності на річ.
Для прикладу, в Україні «об’єктами цивільних прав» розглядають «усе
те, з приводу чого виникають та здійснюються цивільні права та обов’язки,
тобто все те, що є предметом або результатом діяльності учасників
цивільного обігу» [496, с. 127]. Водночас, у західноєвропейській доктрині
побутує думка, що «об’єкт цивільного права» як юридичний об’єкт виникає
завдяки відповідному «абсолютному праву панування», яке упорядковує
приналежність «об’єкта цивільного права» відповідному носієві, котрий
може використовувати предмет цих панувань всеохоплюючим способом,
зокрема позбавити всіх інших суб’єктів користування, та зазвичай тим, що
носій може розпорядитися ними. Законодавча прерогатива полягає саме у
визнанні прав панування, об’єктом яких є право [588, s. 80]. На думку
П. Кройца, характерна ознака суб’єктивного права панування проявляється
лише там, де соціальне середовище, в якому засновується та реалізовується
назване право, пролонгує це суб’єктивне право. Право панування суб’єкта
над об’єктом повинно визнаватися, а цей стан має пролонгуватися.
Іншими словами автентичне право панування суб’єкта над об’єктом
набуває суб’єктивне право лише в контексті правової спільноти, через
суспільне схвалення та повагу суспільства до цього права панування [573,
s. 33]. Про таку теоретичну модель згадує О. Іоффе, коли пише, що
«невизначеність кола зобов’язаних осіб, які протистоять володарю
абсолютного суб’єктивного права, породила теоретичну концепцію, згідно
якої суб’єктивне право власності та йому подібні існують поза
правовідносинами» [154, с. 124–126].
Незрозумілою вона є і для В. Тархова та В. Рибакова. Зокрема, вони
зауважують, що «…у наведеній концепції спірним залишається питання про
те, чи дійсно для реалізації абсолютного суб’єктивного права, коли його
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порожній контур наповнений предметним змістом, необхідним є панування
носія абсолютного права над волею інших осіб. …ми повертаємося до
вищезгаданого та відкинутого нами міркування А. Екснера про можливість
ідеального

правового

зв’язку

суб’єкта

з

речовим

матеріальним

об’єктом» [206; 457]. Обґрунтовуючи природу абсолютного суб’єктивного
права, В. Лапач зауважив, що «поширена думка про існування так званих
абсолютних правових відносин спирається значною мірою не на реалії
юридичної дійсності, а швидше на міркування ідеологічного порядку про те,
що економічно важливі суспільні відносини власності, що становлять основу
предмета

цивільно-правового

регулювання,

повинні

обов’язково

відтворюватися в праві юридичними відносинами власності. За такої
вихідної позиції відмову від категорії абсолютного пропрієтарного
правового

відношення

розглядають

майже

як

методологічне

віровідступництво» [206].
На завершення, словами Ю. Толстого можна сказати, що марксистська
теорія права принципово не сприймала твердження про можливість
існування прав без кореспондуючих їм обов’язків та обов’язків без прав [466,
с. 72]. Нерозривний взаємозв’язок прав та обов’язків виражає суспільний
характер відносин, які опосередковані правам. Проте, якщо суб’єктивне
право важко собі уявити без кореспондуючих йому обов’язків (марксистська
теорія права), які покладено, або на конкретну особу, або на невизначене
коло пасивно зобов’язаних суб’єктів, підпорядкованих відповідному
правопорядку, то суб’єктивне право неможливе поза правовідносинами.
Відлуння щойно згаданої теорії знаходимо у В. Тархова та В. Рибакова,
які вважають, що «неправильно розуміти правове відношення власності як
відношення кожного власника з усім населенням держави. Пасивними
учасниками цього відношення є лише особи, які мають фактичну можливість
(«хто може або хотів би») порушення прав власника та зобов’язані
утримуватися від цих порушень» [457, с. 90–91].
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Після наведених аргументів, зокрема К. Вендехорст [нім.: Christiane
Wendehorst], В. Канаріса [нім.: Claus-Wilhelm Canaris], К. Ларенца [нім.: Karl
Larenz] та багатьох інших, стає зрозумілим, чому ст. 177 ЦК України має
назву «Види об’єктів цивільних прав», а не «Види об’єктів цивільних прав та
обов’язків», як багато хто наполягає (виокремлення шрифтом. – Ф. Р.).
Ще раз наголошуємо, що специфіка відмінності двох згаданих назв
полягає саме у тому, що в доктрині по-різному ставляться до тлумачення
правового

змісту

«об’єкт

цивільних

прав»

та

«об’єкт

цивільних

правовідношеннь». Як бачимо, ототожнення цих двох понять фігурує в
Є. Суханова. На його думку, «…об’єктом цивільних правовідносин, а отже,
суб’єктивних прав та обов’язків, що входять до його складу, є діяльність
(поведінка) суб’єктів правовідношення. Проте у науковій і навчальній
літературі існують традиції, що сформувалися під впливом законодавчих
аксіом (див.: ст. 128 ЦК Росії), об’єктом правовідношення усе частіше
визнають предмет діяльності суб’єктів цивільного права» [101, с. 396–397].
Зокрема, Є. Суханов стверджує, що «об’єктом правового регулювання
може виступати ніщо інше, як поведінка (діяльність) людини, тому саме вона
(поведінка) є об’єктом цивільних правовідносин. Самі ж по собі явища
об’єктивної дійсності (речі, результати творчої, інтелектуальної праці)
об’єктами правовідносин не є, однак вони є об’єктом (предметом) поведінки
учасників правовідносин» [105, с. 294–295]. Отже, ці блага, з позиції
вказаного науковця, насправді стають об’єктами і прав, і обов’язків, які в
сукупності становлять зміст цивільного правовідношення. Узагальнюючи
дослідження Є. Суханова, І. Шимон акцентував увагу на його висновку, що
«…або

категорії

об’єктів

цивільних

прав

та

об’єктів

цивільних

правовідносин співпадають, або поняття об’єкта цивільних прав слід визнати
умовним і вельми неточним…» [520, с. 221].
Посилаючись на згаданих західноєвропейських дослідників, ще раз
наголошуємо, що правовідношення, які створюють відповідне право
панування не варто ототожнювати з правовідношенями, які виникають після
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входження права панування на відповідний об’єкт цивільного права в
оборот.
Видається, що законодавець невдало сформулював назву («Види
об’єктів цивільних прав») для ст. 177 ЦК України («1. Об’єктами цивільних
прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові
права…..» [173]), оскільки йдеться про цивільні права, які можуть бути
об’єктами актів розпорядження і тому там немає місця обов’язкам. Наочним
підтвердженням цьому є і те, що, наприклад, в ЦК Голландії [нідерл.:
Burgerlijk Wetboek] сказано, що об’єктами «визнаються всі речі та всі інші
майнові права» (див.: Article 3:1, BW) [555; 556]. Використовуючи метод
дедукції, робимо висновок, що в Art. 3:1 BW термін «річ» використовують як
аналог «права власності» («майнове право»). Те саме ми спостерігаємо в ЦК
України, де ст. 316 «Поняття права власності» вже не свідчить про «річ», а
про «право власності на річ (майно)».
Зауважимо, щоб бути точним, наш переклад Art. 3:1 BW [555; 556]
зроблено на основі англомовної версії. Первинна - голландською мовою
дещо відрізняється: «Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen. Titel 1.
Algemene bepalingen. Afdeling 1. Begripsbepalingen. Artikel 1. Goederen zijn
alle zaken en alle vermogensrechten» [555; 556]. Отже, переклад з голландської
мав би звучати так: «…благами є всі речі та всі майнові права…». Як бачимо,
у запронованому перекладі термін «інші» уже відсутній. Очевидно
перекладач, який працював з англомовною версією був обізнаний у правових
тонкощах голландського права та притримувався думки, що «речі» є
аналогом «права власності».
Ще одним підтвердженням нашої позиції є зміст абз. 3 част. 2 ст. 3 Закону
України № 2658-III від 12.07.2001 року «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», де зазначено, що «майновими
правами, які можуть оцінюватися, визнаються будь-які права, пов’язані з
майном, відмінні від права власності (виокремлення шрифтом. –
Ф. Р.)…» [385]. Право власності є теж майновим правом, але, коли ми говоримо
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про «право власноті», ми говоримо про «річ» як про своєрідну точку відліку
(див.: П. Кройнц [573, s. 65]).
У зв’язку з цим Р. Саватьє [фр.: Rene Savatier] у своїй праці «Теорія
зобов’язань» [фр.: La theorie des obligations] пише про «концепцію
безтілесного майна», яка враховує виклики як юридичного, так і
економічного життя, де активи виступають уже не як речі, а як права [418,
п. 44]. Згадані активи [англ.: assets / нім.: Vermögenswerte – майнові цінності]
стають майном завдяки тим правам [Ф. Р. - правам панування], які існують
щодо них. Тож, активи, з яких формується усе майно, завжди є правами, які
або стосуються конкретних речей, або абстракцій.
На думку Р. Саватьє, «…реальні речі у правовому житті присутні
опосередковано через права, які здійснюються щодо таких речей...» та
«…будь-яке майно складається з прав, з тією особливістю, що право
власності часто поєднується з тією річчю, об’єктом якого вона є. Замість
того, щоб сказати: «У мене є право власності на це майно», кажуть: «У мене
є це майно»; сказати так простіше і швидше. Однак таке використання не
повинно створювати ілюзій. Майно - це не реальне майно, а майнові права»
[418,

с. 53,

56].

Отже,

у

цьому

дослідженні

потрібно

постійно

притримуватися такого розуміння поняття «майна». В іншому ж випадку
окремі його положення можна витлумачити некоректно. Наочним прикладом
може стати висновок Д. Мурзіна, де він зауважив, що «... у сучасній
юриспруденції найбільш затятим прихильником ідеї безтілесного майна є
Р. Саватьє, який висловив думку, що з моменту, коли виникає можливість
продажу права, це право стає річчю (безтілесної, зрозуміло)…» [55, с. 327].
Відповідно, керуючись такою позицією Р. Саватьє, бачимо вираження
особливостей цивільно-правової природи майнових прав. Подібне знаходить
підтримку у висновках А. Рибалова, який зауважував, що «…у правовій
картині світу, в якій існують суб’єктивні права, тільки вони і виступають
об’єктами обороту, а не речі, роботи або послуги, які своєю чергою повинні
вважатися об’єктами таких суб’єктивних прав…» [415, с. 78].
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1.3 Правовий режим як ідентифікація «об’єкта цивільного права»
Беручи за основу наукові висновки К. Вендехорст, що нескінченній
множинності уявлюваних матеріальних або ж нематеріальних благ
протистоїть порівняно мало типів «абсолютних прав панування», які не
існують самі собою, оскільки потребують правової легалізації та окреслення
у правовому полі [588, s. 79–80], ми переходимо до розгляду категорії
«правовий режим».
Юридична природа поняття «правовий режим» є багатою за змістом та
вживається в різних сенсах і контекстах. Для прикладу, у Конституції
України термін «режим» згадується у таких словосполученнях: «правовий
режим власності» – п. 7 част. першої ст. 92; «економічний чи міграційний
режим» – п. 8 част. другої ст. 92; «правовий режим державного кордону» –
п. 18 част. першої ст. 92 та «правовий режим воєнного і надзвичайного стану,
зон надзвичайної екологічної ситуації» – п. 19 част. першої ст. 92 [180]. На
відміну від Цивільного Кодексу України, де про «правовий режим»
(«режим») згадується лише як «правовий режим речі» – п. 1 ст. 180 та
«режим нерухомої речі» – абз. другий п. 1 ст. 181, у Господарському Кодексі
України (далі: ГК України) це поняття є більш уживане («режим іноземного
інвестування» –

ст. 116;

«правовий

режим

майна

суб’єктів

господарювання» – ст. 133; «правовий режим власності» – п. 3 ст. 134;
«правовий режим майна» – п. 2 ст. 140, п. 4 ст. 145; «правовий режим
державного майна» – ст. 141 або «правовий режим державного майна» – п. 4
ст. 163) [167].
Більше того, з цього приводу Д. Фолошня зазначає, що «…у юридичній
літературі привертається увага на множинність видів такого режиму, таких
як правовий режим сім’ї, подружжя, батьків і дітей, правовий режим майна
сім’ї, подружжя, батьків і дітей, правовий режим майна часткової спільної
власності а також режим спільності і роздільності майна подружжя тощо.
Отже, поширення використання категорії правового режиму майна в
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юридичній доктрині обумовлена тим, що з її допомогою можна визначити
низку правових засобів, які застосовуються в регулюванні різних сфер
суспільних відносин…» [484, с. 12–13].
Множинність законодавчого наповнення поняття «правовий режим» є
відображенням множинності доктринального тлумачення. Витоки спору,
щодо юридичного змісту згаданого поняття сягають ще середини минулого
століття. Водночас наукові дослідження правового режиму, як юридичної
категорії, вели винятково з позиції законності (Н. Александров [6],
С. Березовська [32], І. Самощенко [419] та ін.). Згодом, вже у працях
С. Алексєєва [9; 12], О. Іоффе [149], В. Горленка [94] «правовий режим»
розглянуто саме в контексті поєднання типів правового регулювання.
Окрім

сучасних

Г. Бєляєвої [30,

31],

Ю. Тихомирова [463],
предметом:

або

монографічних
А. Малько [218;
окремі

аспекти

дисертаційних

Н. Бочарова [40],

досліджень

М. Матузова [226],

219],

«правового

досліджень,

режиму»

зокрема,

О. Даниленко [119],

А. Ліманської [208],

В. Бєляєва [29],
ставали

Є. Басоса [24],

Д. Женакова [139],

В. Попондопуло [309],

В. Сапуна [420],

Л. Терещенка [460], Е. Шамсумова [508], і т. д.; або окремих публікацій:
Ю. Ващенка [64],

Ю. Дружиніна [130;

В. Жорнокуя [141],

131],

Н. Матузова [226], Т. Подшивалова [305] та ін.
На практиці таке поняття здебільшого використовують з метою
визначення характерних ознак об’єктів правового регулювання. Для
прикладу, «правовий режим інформації – це характеристика такого об’єкта
правовідносин,

як

інформація,

що

випливає

з

її

нематеріальної

природи» [460, с. 14]. Також існує думка, що «правовий режим» уособлює
функціональну характеристику права – певний порядок правового
регулювання, який втілюється в комплексі правових засобів, за допомогою
яких досягаються цілі правового регулювання [208, с.11–12].
Навіть у межах вузькогалузевих досліджень поняття «правовий
режим» часто використовують як таке, що є загальновідомим та не потребує

69

додаткового уточнення. На жаль, в окремих дослідженнях поняття
«правовий режим» нерідко згадується тільки в назві самої роботи. І як
результат, зростає кількість наукових праць, у яких це поняття вживається
стосовно об’єктів правового регулювання, видів діяльності, суб’єктів права і
т. д. відносно довільно та часто невиправдано, без урахування призначення
та сутності цієї категорії в системі правового регулювання.
Актуальність проблеми «правового режиму» посилюється з огляду на
сучасні тенденції розвитку доктринального розуміння «об’єкта цивільного
права».
Як ми уже згадували у попередньому параграфі, узагальнюючи сучасні
доктринальні

дослідження

сутності

об’єкта

цивільного

права,

Т. Подшивалов зауважив наявність декількох доктринальних підходів у
розкритті сутності об’єкта цивільних прав: «об’єкт – благо»; «об’єкт –
поведінка учасників відносин»; «об’єкт – поведінка учасників відносин з
приводу благ»; «двоїстий об’єкт – юридичний і матеріальний об’єкт»;
«об’єкт – правовий режим» [305]. Одним із результатів дослідження
Т. Подшивалова є твердження про те, що підхід «об’єкт – правовий режим»
набуває все більшого поширення, у межах якого об’єктом цивільного права
є правовий режим таких категорій, як майно (включаючи речі та майнові
права),

роботи,

послуги,

результати

інтелектуальної

діяльності,

нематеріальні блага [305].
Висновок про те, що «об’єктом цивільного права є правовий режим»,
не дає відповіді на запитання щодо правової визначеності змісту поняття
«правовий режим». Будь-який об’єкт цивільного права характеризується
наявністю відповідного правового режиму.
Матеріальні та нематеріальні блага можуть виступати в якості об’єктів
цивільного права тільки у випадку визнання законодавством відповідного
правового режиму, завдяки якому встановлюється відповідне право
панування щодо таких об’єктів, та визначаються особливості його
здійснення. Отже, не всі предмети матеріального світу можуть виступати в

70

якості об’єкта цивільного права, оскільки для цього необхідна їх легалізація.
І лише в такому випадку вони стають об’єктами.
Існує правова позиція, що «законодавством встановлюється певний
порядок користування та межі розпорядження річчю, що є правовим
режимом речей» [496, с. 129]. Проте твердження «розмежування об’єктів
цивільного права за змістом правовідносин, що виникають з приводу цих
об’єктів, має важливе юридичне значення, оскільки є основною підставою
для визначення правового режиму існування та обігу конкретних об’єктів,
може виявитися хибним, бо законодавством встановлено певний порядок
користування та межі розпорядження річчю, що є правовим режимом
речей [496, с. 128–129].
Залежно від особливостей правового режиму речей, їхнього цільового
призначення, інших критеріїв відбувається класифікація речей. До основних
груп такої класифікації, крім класифікації за ознаками оборотоздатності речей,
можна віднести: речі рухомі і нерухомі; …речі споживні та неспоживні… [496,
с. 128–129].
Звісно ж, концепція правового режиму як об’єкта цивільних прав
найбільш об’єктивно і послідовно розкриває проблему визначення єдиного
об’єкта цивільних прав.
Правовий

режим

визначається

як

«нормативно

встановлені

правила» [464, с. 379]. На жаль, наведене визначення не розкриває усього
спектру юридичної природи поняття «правовий режим». Аналізуючи праці
науковців бачимо, що найабстрактніше зміст згаданого поняття описав
С. Алексєєв, визначивши правовий режим «як соціальний режим деякого
об’єкта, закріплений правовими нормами і забезпечений сукупністю
юридичних засобів» [13, с. 48]. Завдяки такому баченню поняття «правовий
режим» охоплює будь-які об’єкти цивільних прав. При цьому варто
відзначити, що С. Алексєєв використовує поняття «правовий режим», у тому
числі для узагальнюючої характеристики галузей права [14, с. 18–19].
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Перший підхід орієнтований на визначення правового режиму через
предмет суспільних відносин. І. Бачило узагальнено визначає правовий
режим як «нормативно встановлені правила щодо певного предмета відносин
або ситуації, які повинні дотримуватися учасниками відносин з приводу
цього предмета (об’єкта або певної ситуації)». На його думку, «правовий
режим дає визначення юридичної природи предмета відносин та містить
вимоги і принципи поведінки суб’єктів у певній ситуації» [534, с. 812].
Зв’язок правого режиму з предметом цивільних відносин відзначила
Д. Шмельова: «…Правовий режим – це юридична характеристика майна,
зокрема

встановлений

законодавством

порядок

його

використання,

допустимі способи і межі розпорядження майном, права і обов’язки суб’єктів
правовідносин, предметом яких виступає те чи інше майно…» [527, с. 13].
Другий підхід у визначенні категорії «правовий режим» заснований на
регулюючому значенні цього правового явища. На думку О. Городова, немає
будь-яких пояснень того, що вкладається в поняття «правовий режим»,
вживання його відбувається в значенні [лат.: regimen] – встановлений
порядок [95, с. 66]. Характерно, що це поняття охоплює правові засоби
впливу на об’єкт цивільного права. Саме зважаючи на це А. Малько вказує,
що «…правовий режим – це не стільки результат, скільки система умов і
методик здійснення правового регулювання, певний розпорядок дії права,
необхідний для оптимального досягнення відповідних цілей…» [219, с. 206–
207]. Як слушно зауважив В. Шундіков, таке різноманіття підходів
відображає етап становлення сучасного цивільного права як складову
процесу формування спеціальних понять, що відбивають інструментальні
характеристики правової форми («функції права», «правове регулювання»,
«механізм правового регулювання», «механізм дії права», «мета в праві»,
«правовий засіб») [528, с. 12].
У межах згаданого підходу запропоновано охарактеризувати правові
режими

такими

ознаками:

«…1) встановлені

в

законодавстві

і

забезпечуються державою; 2) мають на меті специфічним способом
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регламентувати конкретні галузі суспільних відносин, виділяючи в
тимчасових і просторових межах ті чи інші суб’єкти й об’єкти права;
3) представляють собою особливий порядок правового регулювання, що
складається з юридичних засобів і характеризується певним їх поєднанням;
4) створюють конкретний ступінь сприятливості або несприятливості для
задоволення інтересів окремих суб’єктів права» [226, с. 17–18].
Прихильники третього підходу керуються як об’єктною, так і
функціональною характеристикою правого режиму. Так, Е. Шамсумова
визначила правовий режим як «…особливий порядок законодавчого
врегулювання діяльності, дій або поведінки фізичних і юридичних осіб в
різних сферах суспільних відносин або на певних об’єктах, що включає в
себе встановлення механізму забезпечення фактичної реалізації системи
стимулів, нормативів, гарантій, заборон, зобов’язань, обмежень, а також їх
компетентне виконання, застосування примусових заходів і притягнення
винних до відповідальності…» [509, с. 15].
Як

видається,

найбільш

практичне

визначення

запропонував

В. Сенчіщев: «…правовий режим – це сукупність всіх позитивних приписів,
що містяться в імперативних і диспозитивних нормах, і заснованих на них
(або не суперечать їм) суб’єктивно правових домагань, існуючих і дійсних з
точки зору права і в відповідних випадках визначають права, обов’язки,
дозволи, заборони та приписи абсолютно всіх осіб (або щодо всіх осіб) з
приводу того предмета (явища), щодо якої вони установлені…» [422, с. 114].
Дозволи,

заборони

і

зобов’язування,

будучи

способами

правового

регулювання, лежать в основі правових режимів. Своєю чергою за
С. Алексєєвим, правові засоби є ніщо інше, як «…юридичні норми,
суб’єктивні права, пов’язані з ними обов’язки і т. п., що утворюють механізм
правового регулювання…» [8, с. 71].
Для визнання предмета річчю потрібна можливість звернення його у
власність [145, с. 13], тому не буде річчю і предмет, що перебуває поза дією
будь-якої правової системи, але тільки доти, поки він не буде залучений у
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цивільний оборот і не потрапить таким способом під дію певних правових
норм. «Речі перетворюються в майно завдяки тим правам, які існують щодо
них» [418, с. 89], у зв’язку з чим неможливо уявити собі річ у правовому сенсі
під час відсутності права власності на неї. Саме завдяки вищенаведеним
обставинам законодавець вимушений говорити про наявність «безхазяйного
майна» (ст. 335 ЦК України), «знахідки» (ст. 337 ЦК України), «бездоглядної
домашньої тварини» (ст. 340 ЦК України), «скарбу» (ст. 343 ЦК України) та
набуття права власності на них. Оскільки наявність «речі» у юридичному
розумінні кореспондується «праву власності», то за умови відсутності
власника, законодавець цілеспрямовано виокремлює «безхазяйне майно»,
«знахідку», «бездоглядну домашню тварину», «скарб» в окремі об’єкти
цивільного права, надавши їм відповідний правовий режим речі.
Зокрема, Е. Суханов уважає, що «сенс категорії об’єктів цивільних
правовідносин (об’єктів цивільних прав) полягає у встановленні для них
відповідного

цивільно-правового

режиму,

тобто

можливості

або

неможливості виконання з ними певних дій (правочинів), що тягнуть за
собою відомий юридичний (цивільно-правовий) результат»; іншими
словами, правовий режим визначає «поведінку учасників правовідносин, що
стосується відповідних матеріальних і нематеріальних благ» [105, с. 294–
295]. На підставі цього Е. Суханов доходить висновку, що «об’єктом
цивільних правовідносин (або об’єктом цивільних прав) можна було б
визнати правовий режим різноманітних благ, а не самі ці блага. Адже саме
цим, а не своїми фізичними властивостями, відрізняються один від одного
різні об’єкти цивільного обороту, і саме ця їхня сторона має значення для
цивільного права» [105, с. 295].
Для прикладу, коли покупець укладає угоду купівлі-продажу на
будинок, який збудовано поруч з іншими сусідніми будинками «А», «Б», «С»
і т. д., то керуючись приміткою (об’єкт-правовий режим), виникає запитання:
«Що саме покупець набуває? Якщо набуває «правовий режим», то, як він
знатиме, що саме такий-то «об’єкт» з подібним правовим режимом є
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відповідним

будинком

«А»?»

Укладаючи

угоду «купівлі-продажу»,

покупець набуває право власності (право панування) на будинок «А», яке
визначається відповідним правовим режимом згідно зі ст. 316 ЦК України і
т. д, а також ст. 179 ЦК України і т. д. Правовий режим формує право
панування. У юридичному сенсі розпорядитися можна виключно правами
[див.: П. Кройц]. Об’єкт розпорядження та об’єкт цивільного права
перебувають у тісній взаємодії. Тим більше, що об’єкт розпорядження навіть
охоплює об’єкт цивільного права. І кожний об’єкт кожна точка відліку
виглядає трохи інакше, бо там є різні параметри (наприклад: поштова адреса,
загальна площа і т. д.)
Можна погодитися з думкою Т. Подшивалова, який зауважив: «…коли
ми говоримо, наприклад, про речі як про об’єкт цивільних правовідносин, ми
маємо на увазі не річ в її природному стані (частина матеріального світу), а
річ, щодо якої встановлено правовий режим, в силу чого вона стає об’єктом
права. Зокрема, саме тому найпоширеніший об’єкт цивільних прав – річ –
слід визначити як існуючий незалежно від суб’єкта, просторово обмежений,
матеріальний, фізично відчутний предмет, що визнається законодавством як
об’єкт суб’єктивних прав, шляхом встановлення правового режиму щодо
даного предмета…» [305, с. 52].
Отже, саме правовий режим визначає оборотоздатність об’єктів
цивільного права, тобто правила і порядок участі об’єктів у цивільному
обороті. Для прикладу, положення част. 1 ст. 178 «Оборотоздатність об’єктів
цивільних прав» ЦК України «…об’єкти цивільних прав можуть вільно
відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку
правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені
з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід’ємними від
фізичної чи юридичної особи…» встановлюють правовий режим вільного
обороту об’єктів цивільного права, а не його дефініцію.
Однак самі собою речі не можуть ставати предметом правочину, для
цього необхідний суб’єкт цивільних правовідносин, який має володіти
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певним правовим статусом для виконання дій з речами. У цьому виявляються
зв’язок і відмінність правового режиму та правового статусу. Поняття
«правовий

статус»,

на

відміну

від

поняття

«правовий

режим»,

використовують для характеристики суб’єктів, а не об’єктів правовідносин.
Під правовим статусом зазвичай розуміють систему прав і обов’язків
особи, які закріплені та гарантовані їй законом. Ю. Новикова запропонувала
таке визначення: «…правовий статус – це юридично закріплене правове
становище суб’єкта, тобто його суб’єктивні права і юридичні обов’язки,
відображені в нормах права…» [268, с. 21]. Характерно, що все більша
кількість авторів розглядає правовий статус особистості як складне явище,
яке, крім юридичних прав і обов’язків, об’єднує ще низку елементів.
Наприклад, Н. Матузов визначив правовий статус особистості як «складне,
збірне поняття, що відображає весь комплекс соціальних зв’язків людини і
включає в себе: а) правові норми, що встановлюють даний статус;
б) правосуб’єктність; в) основні права і обов’язки; г) законні інтереси;
д) громадянство; е) юридичну відповідальність; ж) правові принципи;
з) правовідносини загального (статутного) типу» [459, с. 147–148].
Носієм правового статусу є суб’єкт права. Наявність правового статусу
є передумовою участі в цивільному обороті, за допомогою чого можна
набути суб’єктивних прав та юридичних обов’язків щодо об’єктів цивільних
прав, на які встановлено відповідний правовий режим.
Правовий «режим речі» встановлюється ЦК України у Главі 13 «Речі.
Майно». У цій Главі виділено різні групи речей за визначеними критеріями
(фізичні ознаки або в силу закону). Це дає можливість законодавцеві
встановлювати відповідний правовий режим - особливий порядок правового
регулювання, що виражається у певному поєднанні юридичних засобів і
створює бажаний соціальний стан та конкретний ступінь сприятливості чи
несприятливості для задоволення інтересів суб’єктів права. Погоджуємося з
думкою В. Жорнокуя про те, що «правовий режим – це система норм права,
яка регулює діяльність, відносини між людьми з приводу певних
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об’єктів» [141, с. 4]. При цьому варто виділяти юридичну сторону режиму
(систему правил) і фактичну сторону (реальне виконання режимних норм).
Правовий режим – це нормативно встановлений порядок набуття і
припинення прав, володіння, користування та розпорядження явищами
об’єктивної дійсності (благами, поведінкою осіб), виражений у комплексі
правових засобів, за допомогою яких можливо впливати на ці явища.
Отже, «правовий режим» – наслідок правового визнання «об’єкта»
законодавством, який виникає через визнання відповідного «право
панування», яке є відповідним об’єктом розпорядження (в юриспруденції
об’єкт розпорядження – завжди право). Тож, як тільки «право панування»
визнається правовою системою, воно формує відповідну групу з
нескінченної кількості явищ як потенційного об’єкта і таким способом
робить це законним об’єктом, але не навпаки. Якщо право є ніщо більше, ніж
широка кількість (система) правил поведінки для людей (rules of conduct), то
об’єкт – правовий режим є законодавчо обумовлена підсистема правил
поведінки для певного типу права панування.
Підсумовуючи дослідження аспекту «правовий режим» хотілося б
навести наочний приклад його практичного застосування.
Під режимом «Речі. Майно» ми знаходимо положення та визначення
для різних категорій речей (наприклад: подільні/неподільні ст. 183 ЦК
України; споживні/неспоживні ст. 185 ЦК України, головна річ та
приналежність ст. 186 ЦК України і т. д.). Проте особливого значення
набуває категорія «складові частини речі» ст. 187 ЦК України, основною
метою якої є «збереження економічних цінностей, не дозволяючи тим самим
мати окремі права на особливі складові частини речі» [582, s. 72–73].
Враховуючи наведене, можна вважати, що до особливих складових
частин земельної ділянки належать споруди, які зведені на земельній ділянці
і настільки тісно з нею пов’язані, що не можуть бути відокремлені від ділянки
без їх пошкодження або істотного знецінення. І як наслідок, з правового
погляду, відповідно до ст. 187 ЦК України не можна мати окреме право
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власності на споруду, яка зведена на землі, оскільки власність на таку
земельну ділянку одночасно поширюється на цю споруду («superficies solo
cedit»). Такий режим унеможливлював би фінансування будівництва
квартир. Це стає можливим завдяки чинності част. 2 ст. 190 ЦК України, на
що в подальшому ми будемо акцентувати.
Отже, наповнення змісту поняття «правовий режим» обумовлено
сучасними теоретичними дослідженнями «абсолютного права панування» у
контексті його взаємодії з об’єктом цивільного права. Юридичну природу
«правового режиму» можна розглядати як у широкому, так і у вузькому сенсі
(розумінні). У широкому сенсі (розумінні) «правовий режим» описує об’єкт
цивільного права, який виступає своєрідною точкою відліку, та право
панування, яке ідентифікує, визнає об’єкт цивільного права та виступає
об’єктом розпорядження. У вузькому сенсі (розумінні) – встановлює
відповідний порядок для права панування (об’єкта розпорядження або
об’єкта у юридичному розумінні): зокрема, особливості його виникнення
(первісне або похідне), набуття, припинення тощо.
1.4 Поняття «майно» у заставних відносинах та його тлумачення в
правовому режимі «Речі. Майно»
У своєму дослідженні «Система римського цивільного права»
Ю. Барон зауважує, що на початку «pignus» (лат.: застава) та «hypotheca»
(лат.: договірна застава) поширювалися лише на тілесні речі, оскільки
заставне право надавало довіреній особі винятково право володіння; проте у
класичному (та сучасному) праві уже надається довіреній особі важливіше
право продажу. Тепер застосовують правило, відповідно до якого «quod
emptionem venditionem recipit, etiam pignerationem recipere potest» [ I. 9. § 1.
D. de pign. 20, 1.], «усе, що можна продати, можна і заставити» [21, с. 470].
Тож, ця давня аксіома спонукає нас ретельніше розглянути ключові
положення ЦК України. Зі змісту аксіоми бачимо, що «купівля-продаж»
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перебуває в особливому взаємозв’язку зі «заставою» та відповідно
«заставними відносинами».
Проаналізувавши положення част. 1 ст. 655, част. 1 ст. 316 та част. 1
ст. 177 ЦК України, звертаємо увагу, що ст. 177 ЦК України говорить про
«речі», а ст. 655 ЦК України вже про «майно (товар)» та «власність», які
передають покупцеві. Далі вважаємо за корисне досліджувати зміст поняття
«майно», про яке йдеться у цих згаданих ключових статтях ЦК України,
оскільки правильне розуміння терміна «майно» у різних значеннях
практично важливе для визначення конкретних прав та обов’язків сторін у
правовідносинах.
Поняття «майно» є одним із наріжних каменів усієї системи
приватного права. До його однойменного терміна вдається законодавець,
формулюючи ключові положення ЦК України (наприклад: част. 1 ст. 316 ЦК
України та част. 1 ст. 655 ЦК України) [173].
У законодавстві України термін «майно» використано у різних
нормативних контекстах.
Відповідно до ст. 190 ЦК України «майном як особливим об’єктом»
вважається окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки.
Уперто тримається думка про те, що ця стаття визначає структуру «майна як
об’єкта права власності» [437, с. 9]. Це може дати підстави для розширеного
тлумачення поняття «майно» і відповідно охоплювати будь-які види
майнових прав та обов’язків у коло об’єктів права власності, що врешті може
призвести до юридичної помилки. Проте «не можуть належати на праві
власності нереалізовані майнові права та невиконані договірні обов’язки
(наприклад, несплачена винагорода за продане майно), а відтак вони можуть
бути об’єктом зобов’язальних чи інших прав» [262, с. 531]. Можна
погодитися з останнім, адже це безпосередньо випливає із положень ЦК
України:
–

част. 1 ст. 761 ЦК України – «право передання майна у найм має

власник речі або особа, якій належать майнові права» [173];
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–

част. 2 ст. 583 ЦК України – «заставодавцем може бути власник

речі або особа, якій належить майнове право, а також особа, якій власник речі
або особа, котрій належить майнове право, передали річ або майнове право з
правом їх застави» [173].
Отже, згадуючи у ст. 583 та ст. 761 ЦК України терміни «власник
майна», «власник речі» та «особа, якій власник речі або особа, якій належить
майнове право …» законодавець наводить наочний приклад наявної
відмінності між «річчю» та «майновими правами».
Цивільне право радянського періоду відкинуло багато сентенцій щодо
поняття «майно», які свого часу були напрацьовані ще далеко у дорадянській
правовій науці. Воно сприяло поширенню поглядів про матеріальний
характер майна та про те, що поняття «майно» цілком може вживатися як
синонім поняття «речі». Таке розуміння знайшло своє відображення у
положеннях Цивільного Кодексу УРСР 1922 року [175].
Науковці

дорадянського

періоду

дотримувалися

думки

про

неприпустимість ототожнення майна з речами або іншими благами, взятими
окремо. Основний наголос робили на тому, що під «майном» доцільно
розуміти всю «сукупність юридичних відносин особи (суб’єкта права), яку
можна грошово оцінити, або відомий комплекс цих відносин...» [150, с. 28].
Тим самим відзначався синтезуючий, узагальнюючий характер цієї категорії
цивільних прав. На окресленому підході будувалось абстрактне визначення
поняття «майно». При цьому зазначалося, що майно не можна зводити до
простого перерахування елементів, які його формують. Так, К. Побєдоносцев
пропонував визначати «майно» як «сукупність усіх прав і обов’язків, що
належать особі щодо всіх предметів, які входять в коло його юридичної
особи, юридичної влади» [302, с. 255] і як «зовнішні блага ... що складають,
щодо людської особистості зовнішню її приналежність, зовнішнє її
доповнення» [303, с. 1].
Аналізуючи зміст складу майна, увагу звертали на два його
аспекти [517, с. 95]: з економічного погляду майно – це сукупність певних
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економічних благ (речей, а також чужих дій щодо передачі речей, надання
послуг, виконання робіт), що перебувають у володінні відповідної особи. З
юридичного погляду це не тільки сукупність речей, що належать особі на
праві власності (і в силу інших речових прав), і сукупність прав на чужі дії,
але також сукупність зобов’язань особи. Тобто з юридичного погляду зміст
майна полягає у взаємозв’язку «активу» та «пасиву» [105 с. 112, 299; 529,
с. 4].
Сьогодні досить часто трапляються наукові дослідження, у яких
проводять порівняльно-правовий аналіз поняття «майно» за ст. 190 ЦК
України з однойменними поняттями, які випливають зі змісту ст. 177 ЦК
України [77, с. 81–83; 192, с. 21; 240, с. 240; 437, с. 9] або абз. 1 ст. 139 ГК
України [167]. Але, між іншим, для науковців залишається незрозумілим,
чому обов’язки не входять до переліку, який визначено ст. 177 ЦК України.
У контексті сказаного пропонується вилучити обов’язки зі змісту ст. 190 ЦК
Кодексу [413, с. 65–66].
Але, на нашу думку, лише за місцем знаходження ст. 177 та ст. 190 ЦК
України можна зробити висновок про те, що згадані статті виконують різні
функції. Якщо перша – ст. 177 розміщена у Главі 12 «Загальні положення про
об’єкти цивільних прав», то друга – ст. 190 у Главі 13 «Речі. Майно», якою
встановлюється відповідний «правовий режим об’єкта», де є лише точкою
відліку для юридичного простору у сенсі правового панування.
Зауважимо, що закріплюючи в назві Глави 13 поруч із терміном «речі»,
які відповідно до ст. 177 ЦК України є об’єктами, термін «майно»,
законодавець

вказує

на

існування

«майна»

як

юридичного

явища - самостійного об’єкта, а не тільки як поняття «майно» - перелік
об’єктів, що входять у майно, про що далі ми будемо писати.
За потреби тлумачення правового змісту поняття «майно», науковці, як
правило, звертаються до ст. 190 ЦК України, оскільки лише сама її назва –
«Майно» спокушає вбачати у її змісті загальне правове визначення
«майна» [82, с. 116–117; 192, с. 21; 266 с. 162; 505, с. 25]. Посилаючись на

81

ст. 190 ЦК України, вони оперують поняттям «майно» як універсальним
поняттям; розглядають зміст ст. 190 ЦК України як «легальне визначення
поняття майна» чи «перелік об’єктів, які підпадають під це поняття») [192,
с. 21].
Цивільне законодавство України регулює особисті немайнові та
майнові відносини (част. 1 ст. 1 ЦК України). У ЦК України законодавець
відводить ключову роль саме майновим відносинам, особливістю яких є
майново-вартісний (економічний) характер [214, с. 87]. Зауважимо, що на
час написання цієї роботи, лише у тексті чинного ЦК Україні термін
«майнові права» вживався у 66 випадках, термін «немайнові права» – 35;
«майнових прав» – 65, «немайнових прав» – 12; «майновими правами» – 17,
«немайновими правами» – 2 і т. д. [173].
Розглядаючи правовідносини як взаємодію суб’єктів з приводу об’єкта,
ми розуміємо, що об’єктом майнових відносин є майно. Зі змісту ст. 177 ЦК
України «Види об’єктів цивільних прав» проявляється також своєрідне
визначення поняття «майно» [400, с. 163].
Встановлюючи логічний ряд об’єктів цивільного права, зокрема
«речі», «гроші», «цінні папери», «інше майно», «майнові права», «результати
робіт», «послуги», «результати інтелектуальної, творчої діяльності»,
«інформація» та «інші матеріальні і нематеріальні блага» у ст. 177 ЦК
України, законодавець дедуктивним методом підводить нас до розуміння
змістового наповнення понять «майно з речей» та «інше майно».
Останнє [«інше майно»] розглядаємо як особливу категорію об’єктів
(майнових благ). Таку категорію характеризуємо як «реєстраційне майно»,
оскільки для упорядкування його приналежності необхідно зробити
відповідний запис у публічному реєстрі. Особу, на яку зроблено запис у
реєстрі, не називають власником. Її варто визнавати управомоченою особою.
В англійському праві така особа індентифікається як «Rightholder»; у
німецькому – «Rechteinhaber»; російському – «правообладатель». Це
зроблено з метою уникнення вживання поняття «власник права», щоб не
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створювати підстав говорити про «право власності на право». Нерозуміння
«зобов’язальних

прав

як

об’єктів

цивільних

прав»

та

природи

«реєстраційного майна» проглядається у вже згаданій нами «Заяві в порядку
ст. 273 КПК РФ до Хамовничеського районного суду міста Москви від
Лебедєва Платона Леонідовича», де зазначено: «…бездокументарній акції, у
силу відсутності речових ознак, форми та змісту (реквізитів) до майна закон
(ЦК РФ та КК РФ) не відносить, а відносини з бездокументарними акціями
регулюються нормами зобов’язального права, викладеними у розділі III ЦК
РФ “Загальна частина зобов’язального права”…» [144].
Ідеї для тлумачення поняття «інше майно» ми запозичили з ЦК
Нідерландів (BW), який можна охарактеризувати як прекрасний зразок
сучасної юридичної кодифікації та результат новітніх наукових правових
досліджень. ЦК Нідерландів використовує класифікації «нерухомих і
рухомих речей» та «зареєстроване і незареєстроване майно». У першій
класифікації BW розрізняє поняття нерухомих і рухомих речей. Нерухомими
речами визнано: землю, не добуті корисні копалини, рослини на корені,
будівлі та споруди, з’єднані з землею. Усі інші речі є рухомими (див.: ст. 3
книги 3 BW). Друга класифікація - зареєстроване майно (згідно зі ст. 10
книги 3 BW - майно, передача або створення якого вимагає внесення запису
до публічного реєстру) та незареєстроване майно. Burgerlijk Wetboek (BW)
оперує обома класифікаціями, причому для регулювання виникнення та
припинення прав на майно, здійснення угод з ним використовують
переважно другу класифікацію [96; c. 331; 555].
Категорія «реєстраційне майно» не є однорядною до категорій «речі»
або ж «майнові права». Це пояснюється тим, що «реєстраційне майно»
знаходиться порядком вище і може охоплювати як «майнові права», так і
«речі».
Вказуючи на особливості ЦК Нідерландів, німецький науковець
М. Леманн [нім.: Matthias Lehmann] зауважив, що реєстраційним майном
можуть бути рухомі або нерухомі речі, стосовно яких реєструється
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правомочності, як, наприклад, земельні ділянки або права на повітряні та
морські судна, судна внутрішнього плавання або космічні об’єкти. В
українському законодавстві подібне ми зустрічаємо саме в абз. 2 п. 1 ст. 181
ЦК України: «режим нерухомої речі може бути поширений законом на
повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти,
а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації», а також у
ст. 182 «Державна реєстрація прав на нерухомість» ЦК України. Далі може
йтися також про майнові права, такі як «частки на саме реєстраційне майно
(активи [англ.: assets / нім.: Vermögenswerte – майнові цінності])». У деяких
випадках, навіть введення запису в реєстрі є підставою для упорядкування до
категорії майнових прав, бо саме шляхом реєстрації багато нетілесних прав
стають такими, що їх можна передати [578, s. 243–244].
Узагальнюючи свої дослідження М. Леманн пише, що Burgerlijk
Wetboek (BW) «не лише визнає, але й докладно регулює права на нетілесні
майнові предмети» [578, s. 244]. Описану М. Леманном модель можна
відшукати в окремих положеннях чинного ЦК України1. Проте, на жаль, з
огляду на особливу юридичну техніку доводиться витрачати досить багато
часу на пошук у чинному законодавстві України взаємопов’язаних та логічно
обумовлених цивільно-правових положень, які не раз наявні у різних
частинах нормативно-правового акту, якщо взагалі не в різних за назвою
актах.
Підводячи підсумки з приводу ст. 177 ЦК України, поняття «майно»
варто розглядати як узагальнююче поняття (категорію), що наповнюється
різними видами об’єктів, вартість яких можна об’єктивно оцінити. У ст. 190
ЦК України, яка знаходиться у Главі 13 «Речі. Майно» законодавець
наголосив уже не на змістовому наповненні поняття [категорія] «майно», як
це вже зроблено у ст. 177 ЦК України, а на «майно, як особливий об’єкт». В

1

Див.: Додаток B, Додаток Д, Додаток Е.
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іншому ж випадку, законодавець спровокував би своєрідне дублювання
(непорозуміння між ст. 177 та ст. 190 ЦК України, бо те, що майно є річчю,
ми вже знаємо зі ст. 177 ЦК України ) або ж підміну поняття «майно», що є
неправильно та нелогічно.
Іншої думки притримується С. Шимон, яка вважає, що у ст. 177 ЦК
України «…до складу майна внесено категорію «інше майно» (поряд з
речами та майновими правами). Проте в ст. 190 такого згадування немає, а
йдеться виключно про «речі» та «майнові права». Враховуючи те, що в
ст. 190 мова йде про майно як особливий об’єкт цивільних правовідносин,
зміст майна у ст. ст. 177 та 190 ЦКУ не може не збігатися. А з аналізу ст. 177
слід дійти висновку, що законодавець виділяє «майно» (речі, в тому числі
гроші та цінні папери, інше майно) та «майнові права»; таким чином, або ця
норма виводить майнові права за межі поняття «майно», або під «іншим
майном» у ній законодавець має на увазі «інші речі», що було б більш
логічним. Отже, ст. 177 також поділяє всю сукупність майна на дві категорії
– речі та майнові права, тому її слід читати так: «Об’єктами цивільних прав
є речі (в тому числі гроші та цінні папери, інші речі), майнові права ...»» [518,
с. 122].
У част. 1 ст. 190 ЦК України йдеться про майно у розумінні
«юридичної сукупності/єдності» – «universitas iuris» [21, с. 131–132]. Об’єкт
характеризується наявною множинністю структурних «об’єктів-елементів».
Єдине, що зв’язує усю множинність прав та обов’язків, не дивлячись на зміну
їх складу, єдність, є правовий суб’єкт. Один суб’єкт – одне майно [416, с. 49].
З усього вищенаведеного та положень чинного ЦК України,
«викристалізовується» два різні контексти застосування поняття майно –
«майно як узагальнююче поняття» [майно як категорія] та «майно як
особливий об’єкт цивільних прав» (част. 1 ст. 190 ЦК України). Вживаючи
поняття «майно» без попереднього визначення його контексту завжди
існуватиме потенційна небезпека непорозумінь та підміни його правового
змісту.

85

Науковці або нехтують або не розшифровують зміст терміна
«особливий» [210] у понятті «особливий об’єкт» за част. 1 ст. 190 ЦК
України. Також сам законодавець не дає відповіді на запитання: «Чому він
використовує термін «особливий» і чому саме «майно» має бути «особливим
об’єктом»?». Варто зауважити, що у чинному ЦК України поняття
«особливий об’єкт» вживається винятково у двох статтях ЦК України,
зокрема у ст. 180 «Тварини» та ст. 190 «Майно». Зауважимо, що наведені
статті подані в одній і тій же Главі 13 «Речі. Майно». Можливо, вдаючись до
такої юридичної техніки, законодавець прагнув акцентувати не на
випадковості використання саме поняття «особливий об’єкт» у ст. 180 та
ст. 190 ЦК України та наявність спільного знаменника для них.
Загалом на тварин поширюється «правовий режим речі», крім
випадків, встановлених законом. Правила поводження з ними встановлено
Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження», яким
держава гарантує «захист від страждань і загибелі тварин унаслідок
жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав…» [373]. Проте,
проголосивши

наявність «природничих

прав тварин», законодавець

«суб’єктивував» об’єкт цивільних прав. Фактично, у такий спосіб суб’єктом
права було визнано його об’єкт. А точніше, в контексті згаданого закону
стало можливим говорити про «часткову правосуб’єктність» [нім.: TeilRechtssubjektivität] тварини [592]. Проте у наукових колах дотепер немає
єдиної позиції про визнання тварини як суб’єкта права.
У випадку з підприємством ми також спостерігаємо конгруентність [лат.:
congruens] «суб’єкта» та «об’єкта». Тобто, йтиметься про їх збіг, ідентичність,
тотожність, тощо. За ЦК УРСР 1963 року підприємство розглядалося як суб’єкт
цивільного права (ст. ст. 24, 34, 159, 240, 255, 277, 450, 483, 567) [174]. Проте з
прийняттям у 1991 році «Основ цивільного законодавства Союзу РСР і
республік» (ст. 4) [289], підприємство стало уже, як самостійний суб’єкт та
самостійний об’єкт цивільного обороту. Тенденцію збігання було продовжено
Законами УРСР 1991 року «Про підприємства в Україні» (ст. 1) [386] та «Про
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власність» (ст. ст. 20, 34, 35) [346]. Саме цю проблематику в контексті ґенези
становлення сучасного статусу підприємства було докладно досліджено у статті
Є. Глущенко [88, с. 13 14].
Закріпивши у част. 1 ст. 191 ЦК України положення про те, що
«підприємство є єдиним майновим комплексом, що використовується для
здійснення підприємницької діяльності» [173, час. 1 ст. 191], законодавець
створив передумови для виникнення наукових дискусій з приводу змісту
самого поняття «підприємство». Так відбувся відхід від розуміння
підприємства як «земельної ділянки, на якій є будівлі, у яких здійснюється
господарська діяльність».
На практиці, роблячи формальні відсилання до положень част. 1 ст. 62
ГК України № 436-IV «підприємство - самостійний суб’єкт господарювання,
створений компетентним органом державної влади або органом місцевого
самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та
особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науководослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку,
передбаченому цим Кодексом та іншими законами» [167, част. 1 ст. 62],
почали вести розмову про наявність різних змістових наповнень поняття
«підприємство» як у цивільному, так і в господарському законодавстві.
Очевидно такий підхід є спірним, оскільки низка нормативно-правових
актів (Митний Кодекс України, акти ЄС та ін.), які на сьогодні вважаються
чинними джерелами права, містять у собі визначення підприємства, які
конгруентують з визначеннями поняття «підприємство» відповідно до
Закону від 27.03.1991 року № 887-XI «Про підприємства в Україні».
Нагадаємо, що Закон № 887-XI розглядав підприємство як основну
організаційну

ланку

народного

господарства

та

«…самостійний

господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи та
здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою
одержання відповідного прибутку (доходу)» [386, част. 1 ст. 1].
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Для прикладу, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від
30.11.2016 року

№ 878

підприємство

розглядають

як

«суб’єкт

господарювання, єдиний майновий комплекс або пакет акцій якого підлягає
приватизації» [370]; Митного Кодексу України «будь-яка юридична особа, а
також громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення
юридичної особи (п. 38 част. 1 ст. 4 МК України № 4495-VI)» [170, п. 38
част. 1 ст. 4]; Директиви Ради 2013/59/Євратом від 05.12.2013 року
«…фізичну або юридичну особу, яка несе юридичну відповідальність згідно
з національним законодавством за провадження практики або за джерела
випромінювання (у тому числі у випадках, коли власник або утримувач
джерела випромінювання не провадить пов’язані з цим види діяльності
людини)…» [126, п. (98) ст. 4].
Окремий інтерес для нас становлять положення ст. 86 «Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони» згідно з якими « …право фізичної особи України
або Сторони ЄС розпочинати та здійснювати економічну діяльність у якості
самозайнятих осіб, а також створювати підприємства, зокрема акціонерні
товариства, діяльність яких вони в належний спосіб контролюють…» [474,
b) п. 9 ст. 86]. Відповідно до згаданої ст. 86 акціонерні товариства і є
підприємствами.
Науково-практичні дебати стосовно змісту поняття «підприємство»
обумовлюються особливостями розуміння завданнями та змістом поняття
«юридична особа». Зауважимо, що основним завданням цієї «фінансової
інституції є розробка організаційно-правових форм ведення підприємницької
діяльності, що дозволяють не тільки об’єднати особисті зусилля окремих
підприємців, а й з дрібних частин концентрувати гігантські капітали» [96, с. 23].
Підприємство існує як в економічній, так і в юридичній категоріях. У
західній економічній науці воно в цілому характеризується як економічна
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єдність, в якому об’єднуються та координуються людські та матеріальні
чинники господарської діяльності.
Юридичне поняття «підприємство» використано в законодавстві,
доктрині та судовій практиці зарубіжних держав у двох різних значеннях. У
першому випадку воно означає суб’єкт підприємницької діяльності (суб’єкт
права). В іншому - воно означає майновий комплекс, що належить суб’єкту
як сукупність матеріальних, нематеріальних і окремих елементів, належно
організованих для досягнення певних економічних цілей (виробництва
товарів, виконання робіт, надання послуг) [96, с. 172–174].
В основу такого розуміння підприємства, яке свого часу отримало
широке визнання і поширення в законодавстві та на практиці різних держав,
лягла розроблена у германській правовій доктрині концепція підприємства
як об’єкта права [нім.: Untemehmen als Rechtsobjekt] [96, с. 172–174].
У всіх правових системах підприємство може бути предметом різного
роду угод. Найпоширенішим видом угод з підприємством є купівля-продаж,
яка може відбуватися як у процесі звичайної економічної діяльності, так і при
застосуванні

процедур

банкрутства.

Крім

купівлі-продажу

щодо

підприємства можуть відбуватися інші види угод: оренда, користування,
довірче управління, застава та ін. Варто, однак, зауважити, що не всі із
зазначених видів угод визнаються допустимими у згаданих державах. Так,
судова

практика

Німеччини

виходить

з

неприпустимості

застави

підприємства як єдиного об’єкта. Водночас така можливість щодо торгового
фонду за правом Франції прямо випливає із Закону 1909 року [96, с. 179–
180].
Зазначені угоди, предметом яких є підприємство як сукупність
майнових елементів, отримали в західній правовій доктрині назву «asset
deal». При їх вчиненні фактично відбувається передача майна. Тож,
відмовляючись від підприємства, яке в конкретних економічних умовах вже
не приносить планованої віддачі, продавець отримує грошову суму, яка може
бути вкладена в розвиток інших, більш перспективних напрямів діяльності.

89

Аналогічно продаж підприємства при банкрутстві комерсанта, якому воно
належало, дозволяє передати майновий комплекс особі, яка буде в змозі
вести бізнес на його основі, в обмін на грошову суму, за рахунок якої можна
буде задовольнити вимоги кредиторів неспроможного боржника. Продаж
підприємства сам собою не тягне ні припинення статусу комерсанта, ні
статусу юридичної особи. Він не впливає на права участі в торговому
товаристві [96, с. 179–180].
Керуючись змістом част. 1 та част 2 ст. 191 ЦК України підприємство
доцільно розглядати як «universitas iuris». Зокрема част. 2 ст. 191 ЦК України
закріплює невичерпний перелік структурних «об’єктів-елементів» (усі види
майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі,
споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги,
а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, якщо
інше не встановлено договором або законом). Останні об’єднані як єдине
ціле (особливий об’єкт, єдиний майновий комплекс) і є нерухомістю (част. 3
ст. 191 ЦК України) [402, с. 167]. Наперед зауважуємо, що мова тут про
«режим нерухомості», тобто відбувся відхід від сприйняття підприємства
виключно завдяки його фізичним властивостям (земельна ділянка, на якій
розміщені будівлі та на якій/у яких/ відбувається відповідна господарська
діяльність).
Юридичну фікцію в сучасному цивільному праві розглядають як засіб
юридичної техніки, який визначається або положеннями договору між
сторонами, або відповідною правовою нормою. У своєму дисертаційному
дослідженні Е. Джазоян зауважує, що «традиційне розуміння фікції як
недостовірного твердження, що суперечить дійсності, є продуктом
історичного розвитку права, і не відповідає реаліям сьогоднішнього
цивільного обороту» [122, с. 11]. Розуміння фікції [лат. Fictio, від
fingere - вигадувати] з тієї позиції, що це «плід уяви», «те, що не відповідає
дійсності», «не існує або видаване з певною метою за дійсне», «вигадка»,
«обман», «підробка» досить часто зустрічається на практиці. Проте не можна
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нехтувати тим, що поряд із «фікцією» має місце «юридична фікція», яку
доцільно розглядати вже з іншої позиції, як «прийом, за допомогою якого
дійсність підводиться під відповідну умовну форму з певною метою» або ж
«вигадану юридичну дію, за допомогою якої впроваджуються покращення в
право згідно новим викликам (потребам) без зміни букви закону» [295,
с. 2706], або «свідомо неправдивий стан, що використовується для
оформлення відповідних правовідносин, що не можуть виникнути через
юридичний факт в силу певних обставин» [531].
Застосування цивільно-правових фікцій переслідує різні цілі, які
залежно від функціональної спрямованості фікцій можуть бути поділені на:
фікції прирівнювання (поширення правового режиму); фікції вдосконалення
структури фактичних складів; фікції зміни майново-правового становища
особи; фікції визнання неіснуючого існуючим (або навпаки); фікції штучного
конструювання суб’єкта цивільного права [122, с. 11]. Розвиваючи наведене,
Е. Джазоян пише, що фікції прирівнювання (поширення правового режиму)
об’єктів цивільних прав та юридичних фактів є особливим різновидом фікцій
в цивільному праві, представляючи собою історично найпрогресивніший тип
фікції, найчастіше використовуваний у сучасному законодавстві всіх
розвинених

правопорядків.

Тож,

лише

завдяки

такому

правовому

інструменту, як юридична фікція, відповідний об’єкт цивільних прав
залишає свій первинний правовий режим та переходить у якісно новий
(інший) правовий режим. Для прикладу, майнове право оренди може стати
нерухомістю.
Правова основа для встановлення «режиму нерухомості» закладається
абз. 2 част. 1 ст. 181 ЦК України: «Режим нерухомої речі може бути
поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього
плавання, космічні об’єкти, а також інші речі, права на які підлягають
державній реєстрації». Передумовою введення «режиму нерухомості» є
наявність речі. У част. 3 ст. 191 ЦК України встановлене для підприємства,
як цілісного майнового комплексу, «режим нерухомості». Проте правове
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оформлення підприємства як «затребуваної речі» відбувається через част. 1
ст. 190 ЦК України, якою «майном як особливим об’єктом» є «окрема
річ» [400, с. 166].
У зв’язку з вищеописаним К. Кучеренко та Т. Лассен [нім.: T. Lassen]
вважають, що «підприємство не може бути предметом іпотеки», оскільки
відповідно до абз. 3 част. 1 ст. 5 Закону «Про іпотеку» («предметом іпотеки
можуть бути один або декілька об’єктів нерухомого майна за таких умов: …
нерухоме майно зареєстроване у встановленому законом порядку як окремий
виділений у натурі об’єкт права власності, якщо інше не встановлено цим
Законом…» [378]), підприємство має бути реєстровано як окремий предмет
майна і така реєстрація у підприємства відсутня [574, s. 211].
Проте, відповідно до п. 3 ст. 191 ЦК України, «підприємство як єдиний
майновий комплекс є нерухомістю» [правова фікція] та відповідно до ст. 190
ЦК України, яка фіксує «особливий об’єкт» підприємство як «окрема річ»,
що проходить державну реєстрацію як «суб’єкт» і завдяки дії част. 1 ст. 190
ЦК України стає об’єктом. Відповідно до ст. 181 ЦК України «нерухомі та
рухомі речі» підлягають державній реєстрації, проте це не означає, що
підприємство має бути внесене в «Державний реєстр речових прав на
нерухоме майно» [241], оскільки ст. 180 конкретно не вказує, про який саме
«державний реєстр» йдеться, тобто не про «реєстр нерухомості».
Підприємство вже зареєстроване як суб’єкт у «Єдиному державному реєстрі
юридичних

осіб,

фізичних

осіб-підприємців

та

громадських

формувань» [243].
Нерозуміння вищенаведеного зв’язку між част. 1 ст. 190 ЦК України
(окрема річ/особливий об’єкт) та п. 3 ст. 191 ЦК України стає однією з
передумов породження різних пропозицій de lege ferenda. Зокрема, на думку
Є. Глущенка, ст. 190 ЦК України треба доповнити ч. 3 такого змісту:
«Особливим видом майна є цілісний майновий комплекс - господарський
об’єкт із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) та з
наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними
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інженерними комунікаціями, системою енергопостачання (підприємства,
установи, організації, навчальні заклади тощо)». На його думку, «…такий
варіант нормативного закріплення на практиці забезпечить чітке розуміння
того, що може бути віднесено до цілісного майнового комплексу, а що не
може – майнові комплекси (садиба, житловий будинок, система нежитлових
приміщень тощо)» [88, с. 16].
Вищезгаданий алгоритм (правове оформлення «затребуваної речі»)
можна спостерігати і тоді, коли йдеться про част. 8 ст. 5 Закону «Про
іпотеку» («Предметом іпотеки може бути право оренди чи користування
нерухомим майном, яке надає орендарю чи користувачу право будувати,
володіти та відчужувати об’єкт нерухомого майна [400, с. 166]. Таке право
оренди чи користування нерухомим майном для цілей цього Закону
вважається нерухомим майном» [378]). Коли йдеться про част. 8 ст. 5 Закону
«Про іпотеку» [378], яка перебуває в діалектичному взаємозв’язку зі ст. 190
ЦК України (див.: § 2.1.), ми розуміємо, що встановлюється «режим
нерухомості» на право оренди, котре є зобов’язальним правом і зрозуміло не
є річчю. Також зауважимо, що законодавець ототожнює поняття «нерухоме
майно» та «нерухомість» (ст. 1 Закону «Про іпотеку»).
Із вищесказаного ми бачимо, що річ всупереч част. 1 ст. 179 ЦК
України («річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати
цивільні права та обов’язки») не завжди є матеріальною, тілесною [294].
Тілесність є однією з можливих ознак правових благ. Тілесним є те, що
можна фізично відчувати. Звідси, енергія, різного роду випромінювання
(звукові, радіохвилі, радіація тощо), навіть людська праця, мали б бути
тілесними речами. Проте значення тілесності полягає в тому, що через неї
проходить просторове виділення (окреслення) речі. Через тілесність, яка
робить із відповідного «предмета» відповідну «річ», якою можна володіти,
«річ» стає предметом речових прав[400, с. 166]. Вирішальним є не відчуття
дотику, а сприйняття чогось, як можливо окремо виділеної матерії.
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Окрім того, існують ще «ідеальні об’єкти», на які поширюється «режим
речі» в силу закону [157] (наприклад, «підприємство», «право забудови»
(див.: § 2.2.) та «бездокументарні цінні папери». Щодо останнього, то така
позиція є спірною [417, с. 31–32]. «Ідеальні об’єкти» розглядають уже не як
«тілесні об’єкти». Австрійські науковці вважають, що «нетілесним» є «те, що
не можна сприймати через простір. Нетілесними є послуги, підприємство
(якщо нерухомість не є базовою основою цієї одиниці), частка товариства,
матеріальні блага і всі майнові права за винятком права власності» [571,
S. 449–459]. Зауважимо, що право власності є теж майновим правом, але коли
ми говоримо про право власності, закон говорить про «річ», як про своєрідну
точку відліку.
Підприємство як «особливий вид майна» [192, c. 21.] та «об’єкт
цивільних прав» визнається в цілому нерухомістю не через фізичні свої
властивості (існування нерозривного зв’язку із землею або неможливість
переміщення у просторі), а через рішення законодавця поширити на цей
об’єкт особливості правового режиму, які встановлюються для нерухомого
майна» [192, с. 34–35]. У такому контексті Є. Суханов зауважував, що
«нерухомість в силу закону», яка виокремлюється не за фактичним, а за
формально-юридичним критерієм: спеціальна вказівка закону, згідно якого
доцільно надати відповідним речам такого правового режиму. Згадані
об’єкти також підлягають державній реєстрації в особливих реєстрах та за
особливими процедурами [101, с. 201–202].
Правовий «режим речі» встановлюється ЦК України у Главі 13 «Речі.
Майно». У цій Главі виділено різні групи речей за визначеними критеріями
(фізичні ознаки або в силу закону). Це дає можливість законодавцю
встановлювати відповідний правовий режим – особливий порядок правового
регулювання, що виражається у певному поєднанні юридичних засобів і
створює бажаний соціальний стан і конкретний ступінь сприятливості чи
несприятливості для задоволення інтересів суб’єктів права. Погоджуємося з
думкою В. Жорнокуя про те, що «правовий режим – це система норм права,
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яка регулює діяльність, відносини між людьми з приводу певних
об’єктів» [141, с.4]. При цьому варто виділяти юридичну сторону режиму
(систему правил) і фактичну сторону (реальне здійснення режимних норм).
Особливою ознакою різних груп окремих речей та їх правових режимів
є так званий принцип «спеціалізації» [102, с. 11]. Це означає, що речове право
поширюється лише на окремі, визначені речі, але не на їх сукупності. У науці
побутує думка про те, що принцип «спеціалізації» ставить під сумнів
існування такого особливого об’єкта речового права як «майно» [489, с. 78].
На перший погляд це виправдано, бо майно складається з різних
«об’єктів-елементів», які перебувають в окремих правових режимах. Проте
намір законодавця полягав у іншому [400, с. 169].
Част. 1 ст. 190 ЦК України законодавець вводить об’єкт «майно», який
проявляється в різних цивільно-правових інститутах, зокрема у спадковому
праві. Загальновідомо, що у спадковому праві усі права та обов’язки
переходять зі смертю від померлого до спадкоємця шляхом універсального
правонаступництва. Універсальне правонаступництво ми спостерігаємо
також унаслідок реорганізації юридичної особи (злиття і т. д.).
Додатково ст. 190 ЦК України, яка наявна у Главі 13 «Речі. Майно»,
формується нормативна база для правового інструменту передачі «майна» під
режимом речі, наприклад: підприємство як єдиний майновий комплекс (або
його частина). За нашим розумінням майновим комплексом є виокремлення за
законом сукупності речей, а також прав та обов’язків як функціональної єдності
для задоволення потреби. Аналогічний правовий інструмент можна відшукати
у законодавстві Швейцарії - Art. 69 і т. д., зокрема част. 2 art. 73 «5. Kapitel.
Vermögensübertragung {Передавання майна} Bundesgesetz über Fusion, Spaltung,
Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, FusG). Vom 3. Oktober
2003 (Stand am 1. Januar 2014) [544; 554].
Відповідно до ст. 316 ЦК України, суб’єкт, як власник, здійснює своє
право відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.
Отже, у нашому випадку, «майном під режимом річ» власник може
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розпорядитися як «одним пакетом». Без такого правового режиму є
неможливим передання майна як єдиного цілого, бо, наприклад, «об’єктелемент» обов’язок (зобов’язання) передається лише за згодою кредитора
(част. 1 ст. 520 ЦК України). Правовий режим «річ» додатково посилюється
режимом «нерухомість», що забезпечує реалізацію принципу публічності
через (запис у державному реєстрі) та добросовісності як загальної засади
цивільного права (п. 6 част. 1 ст. 3 ЦК України) [400, с. 169].
Отже, в контексті ст. 316 ЦК України поняття «майно» можна розуміти
як «майно під правовим режимом речі». Тому част. 1 ст. 190 ЦК України не
визначає структуру майна як об’єкта права власності. Тож, ми спробували
розкласти загальну картину навколо поняття «майно» відповідно до част. 1
ст. 190 ЦК України. Але ще залишається широкий простір для дослідження,
особливо коли йдеться про передання майна (asset-deals) підприємства як
єдиного майнового комплексу, зокрема його частини [96, с 179; 499, с. 138–
139]. Для цього, ще раз наголошуємо, потрібне правильне розуміння змісту
част. 1 ст. 190 ЦК України, зокрема значення терміна «особливий об’єкт».
Наприклад, подаючи у тексті тезу про те, що «…відповідно до ст. 190 ЦК
України майном як особливим об’єктом вважаються окрема річ, сукупність
речей, а також майнові права та обов’язки. В юридичній науці цивільного права
майно розглядається як особлива правова форма належності матеріальних благ
приватній особі у вигляді сукупності належних певним фізичним та юридичним
особам майнових прав і обов’язків (які можуть бути оцінені в грошовому
вираженні), що розглядається як сума активних та пасивних цінностей, тісно
пов’язаних між собою…» можна було б припускати, що автори здогадуються
про сутність «особливого об’єкту» [141, с. 6; 414, с. 301–303; 495, с. 228–229].
Проте, читаючи далі цей текст: «…а) корпорація, в оплату часток (акцій),
отримує від учасників (акціонерів) майно (у розумінні ст. 190 ЦК України)» [141,
с. 20], ми бачимо, що, на нашу думку, правильне сприйняття згадуваного поняття
«особливий об’єкт» відсутнє.
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Ми зауважуємо, що відповідно до змісту част. 1 ст. 316 ЦК України
«правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно
до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб» [173]. На наше
переконання, згадане формулювання, у якому термін «майно» подано у
дужках, на перший погляд, є досить невдале, оскільки воно не лише створило
низку незручностей для системного розуміння змісту част. 1 ст. 316 ЦК
України, але й сприяло появі спірних висновків.
По-перше, не можна залишати поза увагою спільний корінь цивільних
кодексів, які встановлювалися приблизно 100 або 200 років тому,
незважаючи на їх різну географію, їхні відмінності та тих модифікацій, що
вони зазнали з плином часу.
До зазначених модифікацій (які відбулися під кін. XX ст. – Ф.Р.)
належить подальший розвиток речового права до більш об’ємного «права
про блага» [нім.: Güterrecht] [571, s. 759]. Зауважимо, що до згаданого
«Güterrecht» - «права про блага», іншими словами - «благового права»,
входить і «майнове право» [англ..: property law]) як самостійний інститут
цивільного права. Рольф Кнійпер пише, що така модифікація вбачається в
німецькому BGB (§§ 99 і наступні / §§ 854 і наступні) в російському (ст. 128
і наступні) та грузинському (ст. 147 і наступні) цивільних кодексах, але
також у нідерландському BW (Книга 3 ст. 1) і в Квебекському Code Civil
(ст. 899). Цивільні кодекси України, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану
та Таджикистану йшли в цьому пункті практично буквально за російською
«моделлю», та цивільні кодекси Туркменістану, Молдови й Монголії за
грузинською [571, s. 759].
По-друге,

поняття

«property

rights»,

що

часто

неправильно

перекладається як «права власності» (або «property» ототожнюють із
«власністю», як це помічається в дослідженні «Гражданское и торговое право
зарубежных государств», де «Property Act» перекладається як «Закон про
власність») [97, с. 189], є правами (згідно з Г. Демзец [нім.: H. Demsetz])
будь-якого виду на обмежені ресурси будь-якого роду.
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Доказом того, що існує непорозуміння на рівні несвідомого сприйняття
окремих положень ЦК України стосовно категорій «майно», «право
власності», «майнові права», «речові права» і т. д., є проведений нами
вибірковий порівняльний аналіз ключових положень «Книги Третьої» ЦК
України в українській та англійській офіційних редакціях. Ми виявили, що в
українській редакції Книга третя має назву «Право власності та інші речові
права», а Глава 29 - «Захист права власності». Тоді як в англомовній версії
Книга третя називається «Ownership right and other proprietary rights», а Глава
29 «Protection of proprietary rights» (див.: Рис. 1.2.).

Рис. 1.2. «Книга Третя» ЦК України в українській та англійській офіційних
редакціях

Аналізуючи національне законодавство та доктрину С. Шимон, теж
бачимо наявність термінологічної проблеми понять «майно», «власність»,
«майнові права», «право власності» у тлумаченнях практики ЄСПЛ щодо
застосування відповідних положень Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод 1950 року, Першого Протоколу та протоколів № 2,
№ 4, № 7 та № 11 до Конвенції [179; 388; 394]. Зокрема, назва ст. 1
Протоколу № 1 до Конвенції вказує на її спрямованість винятково на захист
права власності, натомість ЄСПЛ поширює її дію й на інші практичні
ситуації. Хоча в перекладах постанов ЄСПЛ про застосування положень ст. 1
Протоколу № 1 фігурує термін «власність», суд визначає, зокрема, що за
змістом ст. 1 власністю може вважатися й «судовий позов», й інші явища.
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Істотні відмінності проступають і в баченні цих понять у різних правових
системах: якщо у вітчизняному праві зберігається класичне римсько-правове
розуміння права власності, то доктрина сучасних зарубіжних держав
тлумачить це поняття значно ширше [518, с. 158]. Окрім того, порівнюючи
російськомовний та україномовний варіанти офіційного перекладу Конвенції
1950 року, С. Шимон вказала на термінологічну нечіткість автентичних її
перекладів. Зокрема, вона зауважила, що в російськомовному варіанті
офіційного перекладу зафіксовано: «…Каждое физическое или юридическое
лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто не может быть
лишен своего имущества…». Звідси висновок, що російський та український
варіанти перекладу не збігаються у використанні термінів «майновласність» [518, с. 158].
Підхід, на якому будується ідея «property rights» [майнових прав],
полягає в тому, щоб товари сприймалися як комплекс прав та обмін товарами
як обмін комплексів прав. Цей підхід походить від А. Елкен [нім.: A. Alchian]
та Г. Демзец [нім.: H. Demsetz], які наприкінці 1960-х років продовжили
розвиток теорій Р. Кауза [нім.: R. Coase] [580]. «Property rights» вважаються
тоді ефективно інституціоналізованими, якщо приналежність наслідків їх
використання може бути чітко упорядкована та їх обмін відбувається
винятково

відповідно

до

правила

очікування

збільшення

вартості

(збільшення вигоди) або відповідно до економії витрат на трансакцію.
Одним із напрямів дослідження «нової інституційної економіки», який
є поруч із «теорією вартості транзакцій», «теорією основних агентів» та
«теорією публічного вибору» є «теорія «property rights» («теорія прав
панування»)». Метою останньої є мікроекономічне дослідження структури
прав панування особи над товарами. При цьому вид прав панування над
товаром поділяється на п’ять окремих прав:
–

використання товару (майно) [лат.: usus];

–

право змінювати товар (майно), за формою і змістом [лат.:

abusus];
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–

право залишати собі приростаючий прибуток або нести збитки

[лат.: usus fructus];
–

право продати товар (майно) та отримати доходи від ліквідації;

–

право

унеможливити

використання

товару

іншими

особами [580].
Цінність товару (майна) визначається з економічного погляду не лише
її речовністю, але, насамперед, тим, як хтось може використовувати майно.
Наприклад, земельна ділянка, яка розташована у найбільш привабливому
місці населеного пункту, коштує

значно менше, якщо її можна

використовувати лише як сад. Носій права панування унеможливлює іншим
використання товарів, наявність яких обмежена. Виникаючі транзакційні
витрати, конфлікти інтересів та їх вирішення є предметом теорії «Property
rights» («теорія прав панування»).
Поряд із правами на речі, які стосовно об’єкта є абсолютними,
знаходяться права на інше майно (товари, блага). Для прикладу, це можуть
бути права на результати інтелектуальної або творчої діяльності (патенти,
твори). При цьому речове право, як правовий інститут, розглядають як
абсолютне право пануванням над речами та правами (В. Канаріс), а не
винятково лише «права на речі» [587].
У джерелах українського цивільного законодавства можна виявити, що
існують різні визначення поняття «товар». Для прикладу, товар визначається
як «будь-який предмет господарського обігу, в тому числі продукція, роботи,
послуги, цінні папери, об’єкти права інтелектуальної власності» (ст. 1 Закону
№ 270/96-ВР від 03.07.1996 року «Про рекламу» [389]); «будь-яка продукція,
послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права,
призначені для продажу (оплатної передачі)» (ст. 1 Закону № 959-XII від
16.04.1991 року «Про зовнішньоекономічну діяльність» [375]); «будь-яка
продукція, призначена для продажу» (ст. 1 Закону № 331-XIV від
22.12.1998 року

«Про

захист

національного

товаровиробника

від

субсидованого імпорту» [372]) або «будь-яка продукція, інше нерухоме та
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рухоме майно (у тому числі цінні папери), роботи, послуги, права
інтелектуальної власності, інші майнові та немайнові права, призначені для
продажу (оплатного передавання)» (Абз. 11 п. 1.4 глави 1 Постанови НБУ
№ 483 від 14.10.2004 року [367]).
Заслуговує на увагу доктринальна позиція авторів «Науковопрактичного коментаря Цивільного кодексу України», які не погоджуються
з думкою М. Бригінського та В. Вітрянського, що «у цивільно-правовому
розумінні під товаром слід розуміти лише речі, не включаючи до нього
майнові права» [45, с. 17]. Аргументи доктринальної позиції будуються на
тому, що обґрунтування М. Бригінського та В. Вітрянського «безпідставно
обмежує предмет договору купівлі-продажу» та суперечить змісту ч. 2
ст. 656 ЦК України «…яка чітко зазначає, що предметом договору купівліпродажу можуть бути також і майнові права…» [263, с. 189].
Встановлення

прав

панування,

що

упорядковують

абсолютну

приналежність іншого майна (товарів, благ) відмінного від речей, належить
до особливого цивільно-правового регулювання (правового режиму).
Я. Вільгельм [нім.: J. Wilhelm] зауважив, що «положення речового права із
його захисними нормами повинні застосовуватися принаймні аналогічно, як
і положення про відшкодування шкоди та положення про набуття,
збереження майна без достатньої правової підстави, якщо особливе
регулювання (правовий режим) не або не повністю закріплює захист
прав» [591, s. 136]. Отже, враховуючи аргументи Я. Вільгельма щодо
українського цивільного законодавства, це має виглядати так: положення
книги третьої ЦК України (положення речового права) застосовують за
аналогією, як і положення глави 82 (положення про відшкодування шкоди)
та глави 83 ЦК України (положення про набуття, збереження майна без
достатньої правової підстави), якщо особливе регулювання (правовий
режим) не або не повністю закріплює захист прав. Такий підхід відкриває
нам шлях до більш якісного розуміння смислового наповнення терміна
«(майно)», який у част. 1 ст. 316 ЦК України використано в дужках поряд із
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терміном «річ». Така ж юридична техніка – фіксація терміна в «дужках»,
застосована законодавцем у тексті ст. 8 ЦК України, де згадано
аналогію [173]. Отже, якщо відповідний правовий режим право панування не
або не повністю забезпечує належний захист прав, то можна застосувати
відповідні положення речового права принаймні за аналогією. У такому
контексті формулювання, у якому термін «майно» подається у дужках,
виглядає більш вдалим та наповнюється новим сенсом.
Подібної думки притримується Г. Харченко, коли пише, що «…за
своїми ознаками витребування майна як спосіб захисту речового права мало
чим по-справжньому відрізняється від того, що являють собою ці вимоги в
зобов’язальних чи суто речових правовідносинах. Різниця передусім у
підставі, на яку ці вимоги опираються, однак мета при цьому ставиться
однакова – повернення майна з чужого незаконного володіння…» [487,
c. 381].
Підсумовуючи викладене, варто зазначити:
1. Вживаючи поняття «майно» без попереднього визначення його
контексту, завжди існуватиме потенційна небезпека непорозумінь та підміни
його правового змісту. Отже, як правило, поняття «майно» варто розглядати
у нижченаведених контекстах, як:
- узагальнююче поняття (категорію), що наповнюється різними видами
об’єктів, які мають цінність та є оборотоздатними (ст. 177 та ст. 178 ЦК
України);
- особливий об’єкт (ст. 190 ЦК України).
2. У част. 1 ст. 190 ЦК України йдеться про майно у розумінні
«юридичної сукупності/єдності» – «universitas iuris» [21, с. 131–132]. Об’єкт
характеризується наявною множинністю структурних «об’єктів-елементів».
При чому, одне майно упорядковується одному суб’єкту. Законодавче
визначення «особливого об’єкта» у ЦК України обумовлене конгруентністю,
де суб’єкт є і об’єктом (підприємство, тварина).
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3. Стаття 190 ЦК України формує нормативну базу для правового
інструменту передачі «майна» під режимом речі/нерухомості, як наприклад:
підприємство як єдиний майновий комплекс (або його частина) [част. 1
ст. 190 – «окрема річ» пов’язано з частинами 3 та 4 ст. 191 ЦК України].
Передача майна відбувається шляхом універсального правонаступництва як
«uno actu» i «ex lege».
4. Новітні цивільні кодекси модифіковані, оскільки речове право під
кінець ХХ століття зазнало подальшого розвитку до більш об’ємного
«майнового права» як інституту цивільного права - «property law».
5. Термін «майно» у част. 1 cт. 316 ЦК України можна розглядати в
контексті майнового права, як інститут «property law», з потенційною
можливістю застосування положень Книги Третьої ЦК України «Право
власності та інші речові права» на різні права панування (майнові права).
Оскільки за відсутності чіткого регулювання для відповідної групи права
панування, застосовують правила Книги Третьої за аналогією.
1.5 Майнові права на прикладі права вимоги у заставних
відносинах
У тексті ЦК України поняття «майнові права» лише в називному
відмінку вживається шістдесят сім разів, проте в самому ЦК України ми не
побачимо визначення змісту поняття «майнові права». На відміну від
«законодавчої скупості», у цивільно-правовій доктрині на основі абз. 2
ст. 190 ЦК України намагаються розвинути тлумачення цивільно-правового
явища «майнові права» (докладніше про це у параграфі 2.1.).
Тлумачення поняття «майнові права» ми зустрічаємо у Законі № 2658III від 12.07.2001 року «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні» [385]. В абз. 3 част. 2 ст. 3 згаданого закону
фігурує - «майновими правами, які можуть оцінюватися, визнаються будьякі права, пов’язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі
права, які є складовими частинами права власності (права володіння,

103

розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на
провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права
вимоги».
Водночас за ст. 177 ЦК України «майнові права» є об’єктами цивільних
прав. З попередніх аргументів ми знаємо, що «продаж» та «застава»
взаємопов’язані: «усе, що можна продати, можна і заставити» [лат.: quod
emptionem venditionem recipit, etiam pignerationem recipere potest].
За чинним законодавством України такі об’єкти передають шляхом
«цесії», яка передбачена положеннями п. 1 част. 1 ст. 512 ЦК України,
відповідно до якого кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою
особою внаслідок «передання ним своїх прав іншій особі за правочином
(відступлення

права

вимоги)».

Проте,

ще

в

1855 році

К. Блунчлі

[нім.: C. Bluntschli] стосовно «допустимості» інституту цесії в кантоні
Цюрих (Швейцарія), яка переводить зобов’язальне право вимоги у якісно
новий вимір, зауважував, що «…сучасна правова свідомість (і це станом на
1855 рік. – Ф. Р.) розглядає права вимоги через їх об’єктивну вартість, як
складову частину активу майна і, отже, подібно до права власності на речі,
як об’єкт обороту» [590, s. 286].
У цьому контексті, з часу виходу в світ праці Рене Саватьє [фр.: René
Savatier] – «La Théorie des obligations: Vision juridique et économique» [Теорія
зобов’язань. Юридичний та економічний нарис], на сторінках юридичних
видань трапляється думка, «…що майнове право стає річчю (безтілесною) з
моменту, коли виникає можливість продажу прав» [213, c. 39]. Проте на
цитованій сторінці перекладу на російську оригінального тексту Р. Саватьє
ми бачимо протилежне: «С того момента, когда возникает возможность
такой продажи, права становятся имуществом» [418, c. 53–54]. У
російському оригінальному тексті йдеться не про річ, тим більше про
безтілесну річ. А про «права», які «стають майном, як тільки виникає
можливість їх продажу».
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Ми вважаємо, що поняття «безтілесна річ» не несе жодного
юридичного навантаження. Це поняття лише закріплює те, що, окрім речей
тілесних, існують інші об’єкти. Історично сформована правова сентенція «усі
об’єкти є речами», сьогодні лише сприяє хибному сприйняттю законодавчої
дійсності. Адже «права вимоги», або «інші майнові права», не є речами, тим
більше вони за своєю природою є безтілесними.
Порівнюючи особливості правового регулювання об’єктів цивільних
прав за законодавством України (ст. 177 ЦК України) та Росії (ст. 128 ЦК
РФ), ми бачимо своєрідну їх тотожність - права віднесено до числа об’єктів
цивільних прав. Звідси, у цій частині дослідження можна успішно
використовувати наукові тлумачення, як російських, так і українських
науковців. Зокрема, А. Яковлєв вважає, що «…існування в російському праві
безтілесних речей (у розумінні прав) на сьогоднішній день немає ніякого
сенсу, оскільки права (безтілесні речі в римському праві) відповідно до
ст. 128 ЦК РФ прямо передбачені законодавцем як об’єкти цивільних прав і
для їх обороту не потрібно створювати ніяких штучних конструкцій» [541,
с. 47].
Звертаючись до висловлювання К. Блунчлі [нім.: C. Bluntschli] майнові
права є складовою частиною активу майна, яка подібна до власності на речі,
отже, до них застосовують правовий режим, подібний до права власності.
Проте це не означає, як багато хто стверджує, що вони є речами та на них
можна мати право власності. Таке стереотипне уявлення добре проглядається
в аргументах К. Скловського, коли він зауважив, що: «…майнові права
зводяться до суб’єктивних майнових прав, певним чином формалізованих і
названих речами. Зокрема, коли права вимоги розглядаються як об’єкти
права (безтілесні речі - res incorporales), стає можливим застосовувати до цих
прав, вважаючи їх за речі, режим речового права; цей прийом визнається
іноді ефективним, а з точки зору юридичної техніки – зручним» [213, с. 40;
428, с. 59].
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На підставі вищесказаного, зробимо короткий екскурс до радянської
доктрини суб’єктивного права, основні положення якої були викладені на
сторінках енциклопедичних видань [38; 39; 65; 136; 503; 692; 710], зокрема
«Великої Радянської Енциклопедії» (далі: «БСЭ»). Ця енциклопедія
розглядає суб’єктивне право, як «…конкретне право певної особи (фізичної
або юридичної), тобто закріплена законом можливість діяти певним
способом і вимагати певних дій (або утримання від дій) від ін. осіб. Так,
власник може володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном і
вимагати від ін. осіб утриматися від зазіхання на його право. Володар
суб’єктивного права в разі його порушення будь-ким може вдатися до
примусової сили держави для реалізації та захисту свого права (наприклад,
звернутися до суду)…» [38].
В

енциклопедії

також

зазначено,

що

«…при

абсолютному

суб’єктивному праві володар може вимагати конкретних дій або утримання
від дій від невизначено широкого кола осіб. Так, автору належить право на
недоторканність твору, і він може заборонити будь-якій особі вносити в
нього будь-які доповнення, скорочення або зміни, а також вимагати
вчинення дій, необхідних для відновлення порушеного права … За
відносного суб’єктивного права вимоги володаря суб’єктивного права
можуть бути звернені тільки до конкретної особи чи кола осіб (наприклад,
права кредитора до боржника)…» [38].
Оскільки в радянський період було особливе розуміння «власності»
(фактична відсутність приватної власності, планова економіка на основі
всеохоплюючої державної власності, т. п.) та специфічний господарський
оборот, якими заперечувалося «речове право» у сучасному розумінні,
доктрина однобічно розглядала «відносне суб’єктивне право вимоги»,
нехтуючи його суб’єктивною стороною впорядкованої приналежності, яку
можна передати через розпорядження (цесію).
На відміну від К. Блунчлі, автори «БСЭ» у відносному суб’єктивному
праві не бачили «об’єктивної вартості, як складової частини активу майна і,
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отже, подібної до власності на речі, як об’єкта обороту». Беручи за основу
якісно інше розуміння об’єкта, радянська цивільна доктрина не вдавалася до
«парадигми речі та права власності на річ», а сам «об’єкт» розглядали в
контексті зобов’язальних відносин («об’єкт виконання»).
Порівнюючи Книгу п’яту ЦК України «Зобов’язальне право» з Книгою
третьою ЦК України «Право власності та інші речові права» складається
враження, що предмет Книги третьої суперечить Книзі п’ятій. Відповідно до
част. 1 ст. 509 ЦК України зобов’язальне правовідношення, з урахуванням
предмета, прав та обов’язків, є «iuris vinculum inter personas», тобто
відносним. Отже, зобов’язальне правовідношення, зокрема таке, що виникає
на основі правочину п. 1 част. 2 ст. 11 ЦК України (договори та інші
правочини) та п. 3 част. 1 ст. 3 ЦК України (свобода договору) може бути
вільно сформованим. На відміну до сказаного, речове право як інститут
регулює права, які, у тому числі, є абсолютними щодо предмета, відповідно
приналежність яких кожен має поважати, у тому числі кредитори у разі
примусового стягнення або в процедурі банкрутства. З цієї причини,
усупереч довільному формуванню зобов’язального права, речове право
характеризується

об’єктивно

жорстким

[лат.:

numerus

clausus]

встановленням речових прав та типами їх регулювання. Але співвідношення
речового права та зобов’язального права не є таким, що виражається повною
суперечливістю. Права як право вимоги, так і речові права, загалом містять
суб’єктивну сторону впорядкованої приналежності [нім.: Zuordnung], яку
можна передати розпорядженням, якщо це не суперечить змісту права або
закону [591, s. 5].
Іншими словами, на думку К. Вендехорст, є сенс визнати права
панування на права, які [права панування] цим визнанням стають об’єктами
розпоряджень, приналежність яких упорядковується до відповідного права
[право власності (право панування) на річ; об’єктом розпорядження є право
власності (право панування)], добре проявляється на прикладі права вимоги.
Вирішальна відмінність між об’єктами цивільного права та відповідними
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об’єктами розпорядження полягає в тому, що сам зміст об’єкта
розпорядження

трансформується

(змінюється,

переноситься

або

скасовується) вчиненням розпорядження. У той час, як об’єкти цивільного
права внаслідок вчинення розпорядження залишаються незмінними.
Заклавши таке розуміння в основу, розглянемо право вимоги, як об’єкт
цивільного права у вузькому сенсі [588, с. 80].
Навіть тоді, коли право вимоги передається або обтяжується заставою,
воно залишається чітко індивідуалізованим об’єктом, оскільки вихідні
положення правової історії згаданого права вимоги (юридичний факт, що
кредитор надав позику боржнику і т. д.) залишаються незмінними. Для
прикладу, якщо «К.»-кредитор уступає «Т.» свою вимогу до «Б.»-боржника
щодо повернення грошової суми (згідно з част. 1 ст. 1046 ЦК України), як це
передбачає кредитний договір, що укладений між «К.» та «Б.» у м. Києві від
24.09.2015 року, то право вимоги, яке зараз належить «Т.», залишається у
подальшому тим самим, як це передбачено статтями Глави 47 ЦК України.
Зрозуміло, що «К.» більше не є кредитором, оскільки втратив своє право
стягнення вимоги. Проте він залишається первісним кредитором тією мірою,
в якій це необхідно для індивідуалізації вимоги, з метою для оцінювання
заперечення проти права вимоги тощо.
Доречно тепер звернутися до праці С. Шимон, яка подаючи наочнотеоретичний аналіз правовідносин із відчуження (відступлення) права
вимоги, зробила висновок про наявність п’яти груп правовідносин, у межах
яких реалізується ця процедура. Зокрема, вона пише про «зовнішні
абсолютні», «зовнішні відносні» та «внутрішні відносні» правовідносини.
На її думку, «зовнішні абсолютні правовідносини» виникають між:
– правоволодільцем (первісним кредитором) та всіма третіми особами,
які не в змозі перешкоджати йому розпорядитися своїм правом вимоги як
об’єктом;
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– новим кредитором (цесіонарієм) та всіма третіми особами, які є
носіями пасивного обов’язку утримуватися від посягань на право вимоги та
його об’єкт.
«Внутрішні правовідносини» виникають між відчужувачем права
(первісним кредитором, цедентом) та набувачем права (новим кредитром,
цесіонарієм).
«Зовнішні відносні правовідносини» виникають між:
– первісним кредитором та боржником, у межах яких виникло право
вимоги (яке є об’єктом правовідносин);
– новим кредитором (цесіонарієм) та боржником [518, с. 601].
Отже, згадані «зовнішні абсолютні правовідносини» є доказом того,
що запропоноване К. Вендехорст поняття «право панування» існує.
Зауважимо, що витоки теорії К. Вендехорст сягають досліджень В. Канаріса
[Claus-Wilhelm Canaris]. У своїх наукових пошуках вона пішла на крок далі,
ніж В. Канаріс у 70–80-х роках ХХ століття (див.: стор. 43, 44).
На жаль, в українських наукових дослідженнях поняття «право
панування», про яке пише К. Вендехорст не використовують. Такий стан
можна хіба що пояснити особливостями становлення та розвитку української
цивільно-правової доктрини у частині юридичного розуміння «об’єкта». Для
прикладу, у своєму дисертаційному дослідженні С. Шимон фактично
визнала факт існування цього права через тлумачення змісту «зовнішніх
абсолютних правовідносин», які виникають між новим кредитором
(цесіонарієм) та всіма третіми особами, зауважуючи, що останні, будучи
носіями пасивного обов’язку, зобов’язані утримуватися від посягань на
«право вимоги та його об’єкт». Формулювання «право вимоги та його
об’єкт» вказує на вплив радянської цивільної школи. Відповідно до положень
цивільного законодавства право вимоги є майновим правом, а отже об’єктом
цивільних прав відповідно до ст. 177 ЦК України. «Право вимоги та його
об’єкт» в контексті формулювання С. Шимон є нічим іншим як об’єктом
виконання.

109

На думку Н. Голубєвої, зобов’язальне майнове право, на відміну від
речових і виключних майнових прав, передбачає, що кредитор пов’язаний із
майновим благом не прямо, а побічно – через дії боржника, які якраз і
забезпечують

можливість

автономного

відчуження

правовласником

належного йому права вимоги [90, с. 54].
Відчутний вплив сентенції радянського права, а також теоретичне
нехтування «парадигмою речі та права власності на річ» унеможливили
«західне» розуміння «права панування», функцією якого є упорядкування
приналежності об’єкта до суб’єкта.
Звертаючись до висновку Н. Голубєвої про те, що «кредитор
пов’язаний з майновим благом не прямо, а побічно – через дії боржника» [90,
с. 54], зауважимо, що у цьому ключовому положенні знехтувано «правом
панування».
Саме зобов’язальне право є результатом дій сторін договору, які,
дотримуючись встановлених правових приписів, окреслюють предмет та
умови договору, яким створюється зобов’язальне право. Таке право може
мати цінність, яку об’єктивно можна оцінити на підставі відповідних
правових приписів [385]. На думку Г.Ф. Шершеневича, відносини є
майновими настільки, наскільки можуть бути оцінені в грошах, що і
виступило критерієм їх відмежування від відносин особистих [515, с. 94–95].
Оцінивши таке зобов’язальне право, ми дивимося на нього уже крізь
призму майна. Тобто розглядаємо його з позиції уже іншої категорії – не з
позиції зобов’язального права, а з позиції майнового права, в основу якого
закладено «парадигма речі та права власності на річ». Вищезгадана
«цінність» є точкою відліку для відповідного права панування.
Тому, досліджуючи природу зобов’язальних прав, В. Байбак зауважив,
що «майнова цінність зобов’язальних прав поступово зробила їх
повноправними об’єктами цивільного обороту». Еволюція юридичної думки
стосовно «рухливості» зобов’язань розвивалася відповідно до потреб
економіки та йшла у напрямі поступового підвищення оборотоздатності прав
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(вимог): від римського принципу винятково особистого характеру
зобов’язань

до

створення

спеціальних

правових

механізмів,

що

опосередковують активне залучення зобов’язальних прав (вимог) в
оборот [20, с. 7].
Отже, дві ознаки майнових прав - оборотоздатність та економічна
цінність, тісно взаємозалежні одна від одної. Відсутність першої ознаки
(оборотоздатності) тягне визнання таких прав непридатними до обороту,
відсутність другої ознаки (економічної цінності) виключає такі права зі
сфери цивільного обороту, тобто такі права взагалі або не мають цінності,
або ці права є цінністю, але немайновими [121].
На думку К. Вендехорст, «…якщо ми обтяжуємо вимогу заставою, то
це

може

відобразитися

виокремленням

(відщепленням)

окремих

правомочностей від носія повного права. Це скоріше вказує на те, що має
існувати щось, що відірване від самого права вимоги; подібне до права
власності, від якого можна відщеплювати окремі повноваження. В іншому
випадку ми мали б справу з двома «розколеними» вимогами, які б
замінювали б первинну вимогу, тобто остання перестала б існувати [588,
s. 80].
Право панування над правом вимоги, яким розпоряджається, подібне
до права власності на річ у Німеччині, розуміють як «правову компетенцію»
[нім.: Rechtszuständigkeit, Inhaberschaft] та вважають синонімом поняттю
«носій права» [557, s. 23]. Зауважимо, що оскільки поняття «власник»
кореспондується поняттю речі/річ, то коли йдеться про «права» з метою
повноцінного відображення нами пропонуємо використовувати поняття
«носій (володар) права». У цьому сенсі, можна було б говорити про цесію
(відступлення права вимоги), як про передачу правової компетенції
(передачу права панування). Для факту, що таке абсолютне право панування
над правом вимоги існує, свідчить і те, що приналежність права вимоги, як
складової частини майна, упорядковане його носієві з наслідком проти третіх
осіб, у чому, до речі, при згадуванні Art. 14 GG [Grundgesetz Deutschland]
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ніхто не сумнівається [588, s. 81]. Згадана стаття Конституції Німеччини є
аналогом ст. 41 Конституції України [180]. Вищенаведені аргументи є
корисними для розуміння поняття «майнове право» в українському праві. У
доктрині під майновим правом розуміється «…міра можливої поведінки
уповноваженої особи, змістом якої є панування майновим об’єктом (речами,
грошима,

майновими

вимогами,

об’єктом

інтелектуальної

власності)…» [518, с. 174]. Завдяки такому розумінню вищезгадане поняття
«право панування» можна ототожнювати з майновими правами за ЦК
України, бо як «право власності» стосовно речей є «правом панування», так
і «майнове право» є «правом панування» та упорядковує приналежність
певної майнової цінності (наприклад: зобов’язальне право, виключне право і
т. д.) відповідному суб’єкту. Те, що за Законом України № 2658-III «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
(далі: Закон № 2658-III від 12.07.2001 року) [385] право власності не є
майновим правом, пояснюється тим, що об’єктом за ст. 177 ЦК України є
«річ». Але насправді, як ми уже доводили, право власності та річ
перебувають у взаємодії (як це, до речі, видно із част. 1 ст. 316 ЦК України).
У ст. 177 ЦК України законодавець з міркувань більш простішого подання
говорить лише про річ, а не про «право власності на річ».
Узагальнюючи вищенаведене, ми бачимо, що неповне розуміння
цивільно-правового явища «майнові права» загалом та внаслідок спроби,
наприклад, безпосереднього тлумачення окремого зобов’язального права
вимоги в об’єктивованому вигляді категорією «майнових прав», прагнуть
здійснювати вибірково-фрагментарно посилаючись на положення част. 2
ст. 190 ЦК України (не згадуючи про «неспоживну річ»): «…речові права
можуть існувати й реалізовуватися не лише в абсолютних, а й у
зобов’язальних, відносних за своїм характером, відносинах. Тому й майнові
права, відповідно до ч. 2 ст. 190 ЦКУ, визнаються у нас речовими…» [487,
c. 381].
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На наше глибоке переконання, природа зобов’язального права вимоги
не змінюється. Усе ж таки зобов’язальне право вимоги можна відобразити
об’єктивно, оскільки, як ми вже докладно описували, існує «право
панування» над «правом вимоги», яким розпоряджаються, яке подібне до
права власності на річ, але це не означає, що зобов’язальне право вимоги
стало речовим та річчю, що опосередковано підтверджує С. Шимон, коли
пише: «…традиційна тріада правомочностей власника у справжньому сенсі
до майнових прав застосована бути не може…». Однак після цього
висловлення С. Шимон повертається до думки, що майнове право є річчю
відповідно част. 2 ст. 190 ЦК України. Проте таке бачення част. 2 ст. 190 ЦК
України можна розглядати як вибіркове, оскільки в тексті йдеться про
«майнові права» [категорія числа – множина], якими є «неспоживна річ»
[категорія числа – однина], а не «неспоживними речами» [519, с. 321–322;
524, с. 186–187].
На думку Г. Харченко «…за своїми ознаками витребування майна як
спосіб захисту речового права мало чим по-справжньому відрізняється від
того, що являють собою ці вимоги в зобов’язальних чи суто речових
правовідносинах. Різниця передусім у підставі, на яку ці вимоги опираються,
однак мета при цьому ставиться однакова – повернення майна з чужого
незаконного володіння…» [487, c. 381].
Визнання абсолютних прав панування над правом вимоги ще не
означає, що абсолютне право панування упорядковує приналежність до
кожного права. Перш за все, не кожне правове положення настільки
автономне, що воно може бути самостійним об’єктом абсолютного права
панування, так само, як не кожне фізичне явище можна розглядати як річ за
цивільним правом. У згаданому контексті С. Шимон говорить про те, що
правоволоділець наділяється майново-розпорядчою самостійністю [518,
с. 325]. Наприклад, згадані у ст. 681-1 ЦК України права не є автономними і,
як наслідок, не можуть бути об’єктами цивільного права. Більше того,
визнання прав панування над правами панування було б безглуздим
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дублюванням абсолютних правових позицій із наслідком проти всіх, які не
мали б практичної корисності та пізнавальної цінності, як, наприклад:
правова компетенція на право власності [588, s. 81].
Іншої позиції з того приводу дотримувався Д. Мейер. На його думку,
якщо розуміти під речами права, то необхідно розуміти або «права на речі»
або «права на чужі дії»; але оскільки майно становить об’єкт права, то
значить і «право на річ» чи «право на чужі дії» - складові майна є тільки
об’єктом іншого права - у результаті отримуємо «право на право на річ»,
«право на право на чужі дії». Своєю чергою і це «право на право на річ» чи
«право на право на чужі дії» теж необхідно буде визнати майном, що є тільки
об’єктом права. Тож, можна продовжувати до безкінечності, так що особа,
яка має тільки одне майнове право, стане суб’єктом багатьох прав. А звідси,
визнання права майном спричиняє безглуздий результат [229, с. 140].
Аргументи Д. Мейера спростував Є. Суханов, який обґрунтував
неможливість існування «права власності на право». Зокрема він
запропонував такі міркування: майнові права не є об’єктом права власності
їхніх носіїв (володарів), оскільки такий підхід додатково ускладнює реальну
ситуацію і нічого не додає до статусу управомочених осіб. Оскільки, на
відміну від суб’єкта права власності, який може вимагати від інших
учасників цивільних правовідносин (всіх третіх осіб) не перешкоджати в
реалізації ним своїх можливостей, носій права вимоги може пред’явити цю
вимогу лише до конкретно визначеної зобов’язаної особи [452, с. 97].
Аналогічної позиції дотримуються і М. Брагінський та В. Вітрянський [44,
с. 402; 417, с. 34–35], які у своїх наукових висновках опиралися на сентенції
ще радянської цивілістики.
У той час, К. Вендехорст зауважила, що немає сенсу визнавати «прав
панування над правами панування», оскільки тут відсутня практична
корисність та пізнавальна цінність [588, s. 81].
Тому для нас абсолютно незрозуміло, чому С. Шимон, загалом,
пізнавши правильно, на нашу думку, сутність майнових прав: «…як міру
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можливої поведінки уповноваженої особи, змістом якої є владування
майновим об’єктом (речами, грошима, майновими вимогами, об’єктом
інтелектуальної власності)….» [518, с. 174], одночасно прагне визнавати усі
майнові права речами, коли наводить «…будь-яке об’єктоздатне майнове
право є або правом на річ, або правом вимоги щодо речі (речей); отже,
майнове право – це або речове (абсолютне) право, або майбутнє (потенційне)
речове (абсолютне) право, звідси, всі майнові права як об’єкти є речовими
правами; а отже – як об’єкт усі майнові права слід прирівнювати до речей.
Об’єктами можуть виступати виключно такі майнові права, які входять до
складу майна. Тому формулювання ст. 190 ЦКУ, в якому майнові права
визнано речовими правами і речами, цілком відповідає природі майнового
права як об’єкта…» [518, с. 252].
Отже, закріплюючи кваліфікуючі ознаки «майнових прав», Закон
№ 2658-III є надто оглядовим, оскільки лише фіксує перелік різних майнових
прав за походженням (із речового, зобов’язального, корпоративного і т. д.) та
декілька характерних ознак для наявності майнового права, проте не
розкриває всієї «механіки майнових прав», точніше, не подає конкретного
визначення майнових прав. На жаль, у довідкових джерелах Верховної Ради
України («Термінологія законодавства») [462] ми також не можемо
відшукати адекватного визначення поняття «майнові права». Запропоновані
варіанти тлумачення терміна дають змогу лише більш-менш узагальнено
побачити окремі аспекти «механіки майнових прав» - приналежність
суб’єкта

економічного

блага

та

можливість

суб’єкта

винятково

користуватися таким благом [усунути всіх від користування]. Для прикладу,
«майновим правом» власника сорту є його виняткове право на використання
власного сорту і на дозвіл чи заборону використання сорту іншими особами.
Тож, оскільки в сучасному законодавстві України відсутнє системне
(комплексне) визначення поняття «майнові права», завдяки догматичному
методу наукового дослідження ми самостійно моделюємо найбільш
прийнятне тлумачення поняття «майнові права».
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Закон № 2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні» [385] вказує на можливість об’єктивного
оцінювання майнового права.
Отже, перша ознака наявності майнового права – цінність, яка
визначається відповідно до процедур, встановлених законом.
Друга ознака наявності майнового права логічно походить з того, що
«майнові права», пов’язані з майном. Такі права комусь належать, а отже
спостерігаємо,

що

існує

«упорядкована

приналежність

об’єкта»

відповідному суб’єкту цивільного права (див.: Wendehorst Christiane
«Rechtsobjekte» [588, s. 78–82]). До речі, аргументи К. Вендехорст поділяє
А. Рибалов, який зауважував, що «…майнове суб’єктивне право - юридичний
інструмент розподілу майна. Завдяки йому закріплюється приналежність
певного економічного блага та забезпечується його подальший перерозподіл.
Іншими словами, майнове суб’єктивне право - це опис приналежності
економічного блага…» [415, с. 82].
Третя ознака – це те, що «майнові права» є самостійним правом (не
залежать від іншого права, і не мають особистого характеру [див.: п. 3 ст. 656
ЦК України]).
Четверту ознаку становить те, що вагома більшість майнових прав є
оборотоздатними, а це означає, що їх можна продати.
Варто пам’ятати, що, окрім оборотоздатних майнових прав, існують
особисті майнові права, які належать винятково відповідному суб’єкту і не
можуть перебувати в обороті.
Після наведеного, погоджуємося з думкою С. Шимон, яка вважає, що
«майнові права» як категорію варто тлумачити в широкому та вузькому
сенсі. У широкому значенні вона охоплює речові права, зобов’язальні права,
майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права, а також інші
специфічні права (права на провадження діяльності, використання
природних ресурсів тощо) [518, с. 186].
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У вузькому сенсі термін «майнове право» характеризує абсолютне
суб’єктивне цивільне право панування, що стосується майнових цінностей,
має грошову оцінку та упорядковує відповідним суб’єктам приналежність
згаданих цінностей та здатне бути самостійним об’єктом цивільного
обороту, відповідно до ст. 177 ЦК України. Майнові права закладають
невидимий зв’язок між (юридичною або фізичною) особою – суб’єктом, з
одного боку, та майновою цінністю, з іншого боку.
Подавши аргументи, щодо формування об’єкта у цивільно-правовому
сенсі (завдяки праву панування) та прав вимоги, які є майновими правами та
згідно зі ст. 177 ЦК України є об’єктами цивільних прав, у нас відкривається
можливість підійти до оцінки природи застави та заставних відносин.
Питання

застави

досліджено

у

працях

А. Афанасьєва [18],

У. Владичина [73], Н. Грищук [117], М. Дякович [134], О. Євтуха [135],
О. Кізлової [162], Д. Мальцева [221], С. Нижнього [266], І. Проценко [395],
В. Сидора [425], Н. Тимочка [461], T. Шкрума [526] і т. д. Проте особливість
нашого дослідження полягає у тому, що заставні відносини розглянуто в
контексті об’єкта цивільних прав. Г. Шершеневич вказував на приналежність
застави до речових прав, «…заставним правом, - писав він, - визнається право
на чужу річ, що належить вірителю у забезпечення його прав вимоги за
зобов’язанням і таке, що полягає у можливості виключного задоволення з
цінності речі» [516, с. 240]. До речі, такої ж позиції дотримувався й
Я. Шевченко

[445,

с. 7].

Про

речовий

характер

застави

писали

О. Підопригора [299, с. 130], Ч. Азімов [4, с. 10], Є. Харитонов і О. Кізлова
[498, с. 225], І. Севрюкова [421, с. 104], Ю. Заіка [497, с. 487–494], С. Шимон
[522, с. 122], Є. Суханов [102, с. 147] та ін.
Існує невелика група речових прав, покликана обслуговувати, головно,
потреби майнового обороту. У сучасній пострадянській літературі їх нерідко
почали відносити до зобов’язальних, а не речових прав. Не раз говорять про
їх особливу «змішану» («речово-зобов’язальну») природу [101; 102]. Проте
саме у цьому випадку, йдеться про заставне право, яке з часів попередньої
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кодифікації цивільного права (60-х років XX століття) було прийнято
розглядати уже не як речове право, а як спосіб забезпечення належного
виконання зобов’язання. У сучасних вітчизняних дослідженнях про
«змішану» природу іпотеки пишуть В. Стратійчук [443, с. 21, 31, 50, 52–53],
Г. Харченко [488, с. 279] та ін.
Сучасна європейська доктрина розрізняє три основні групи обмежених
речових прав. Перша, це права користування чужими речами, витоки яких
сягають ще часів римського права, а це: сервітути - [лат.: Servitus],
емфітевзис – [лат.: Emphyteusis, jus in agro vectigali] та суперфіцій [лат.:
Superficies]. Друга - права на отримання відомої цінності з чужої речі
(заставне право або право на отримання ренти за рахунок вартості нерухомої
речі). Третя - права на набуття відомої речі (переважне право купівлі
нерухомої речі або частки у праві на неї).
Пострадянська цивілістика внаслідок згаданих раніше подій, які
відбулися у 20–60-ті роки ХХ століття, була вимушена відійти від цих
класичних підходів. Беручи за основу радянський правовий досвід, було
створено конструкцію обмежених речових прав, система яких суперечить
традиційній європейській моделі. Проте на цей час (у чинній кодифікації
цивільного права) вона робить спроби відродити їх. Описуючи цей стан,
Є. Суханов зауважив, що «…з однієї сторони, з’явилися штучно створені для
потреб одержавленої економіки обмежені речові права «оперативного
управління» та «господарського відання», що не мають аналогів в
розвинутих правопорядках та не відповідають традиційним цивілістичним
баченням. З іншого боку, ряд відомих раніше обмежених речових прав
виявився просто забутим у цій якості (переважне право купівлі нерухомості
чи обтяження її рентою) або незатребування внаслідок нерозвинутого
обороту нерухомості, особливо – земельних ділянок і прав на них (право
забудови та узуфрукт), а застава почала розглядатися законом лише як спосіб
забезпечення належного виконання зобов’язання, що поставило під сумнів її
речову природу…» [102, с. 146].
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Європейська

доктрина

(В. Канаріс [587],

К. Вендехорст [588],

Ф. Штайнер [557], П. Кройц [573] та ін.), про що ми вже згадували,
вибудувала теоретичну модель, згідно з якою «існують зобов’язальні права,
які мають речовий або абсолютний характер». При цьому «у випадку права
застави на право вимоги мова йде про справжнє речове право». Більше того,
«речове право є абсолютним правом пануванням над речами та правами». На
таких засадах вибудовується доктрина Е. М. Мейєрса [нім.: Eduard Maurits
Meijers] з приводу класифікації речових прав на такі, які винятково
стосуються речей, та такі, які, окрім того, і стосуються прав, знайшла своє
відображення у Книзі третій «Book 3. Property law in general» ЦК Нідерландів
(BW) [555; 556]. Виходить, що категорія «речове право» набуває якості
«майнове право як над-категорія [property law]» з подальшим наслідком, за
якого окреме речове право перейменовано в «майнове право» та уже
розглянуто як «абсолютне право панування над речами та правами».
За законодавчим задумом у цей розділ було внесено положення з
речового права, якими регулюються такі об’єкти цивільних, як речі та
майнові права. Більше того, в Article 3:1, BW бачимо - «майно як об’єкти,
якими визнаються всі речі та всі інші майнові права» [555; 556]. При чому,
відповідно до ст. 3:8 заставне право подано як «обмежене майнове право».
Таке право, яке походить від більш повного (всеосяжного) права. Повне
(всеосяжне) право обтяжене обмеженим майновим правом («Article 3:8
‘Limited property rights’. A ‘limited property right’ is a right that is derived from
a more comprehensive right, which is encumbered with the limited property
right» [555; 556]).
У контексті сказаного інтерес викликає част. 1 ст. 27 Закону України
«Про заставу», де йдеться, що застава «зберігає силу, якщо за однією з
підстав, зазначених в законі, майно або майнові права, що складають предмет
застави, переходять у власність іншої особи» [363, част. 1 ст. 27]. Вважаємо,
що використання тут терміна «власність» є недоречним, оскільки воно
стосується винятково речового права, точніше речей, а майнові права явно
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не є речами. На наше глибоке переконання, законодавець прагнув поняттям
«власність» відобразити юридичний зміст «property», що є значно ширшим
поняттям, ніж поняття «власність», оскільки охоплює як речі, так і права. І
саме тут постає питання, чи часом у законодавстві України не було розпочато
процес запозичення окремих інститутів голландського права. Проте,
започаткувавши такий процес, законодавець лише дуже фрагментарно
використав потенціал згаданої правової системи, запозичивши лише
понятійний апарат.
Зміст поняття застави майнових прав обумовлюється предметом такої
застави, а отже, майновим правом. З позиції західноевропейської доктрини
можна погодитися з думкою Бремера [нім.: Bremer], який уважав, що
«заставодержатель отримує, в силу угоди, не саму вимогу, а право щодо такої
вимоги, причому вказане право не є таким, що існувало раніше, а виникає
лише внаслідок заставної угоди. Заставодержатель, таким чином, отримує
нове, до того часу неіснуюче право, але об’єктом застави є все-таки відоме
право» [444, с. 198]. Проте таке бачення зазнало критики у радянській та
пострадянській літературі, де основним недоліком у ній вбачали те, що
«…вона, наділяючи заставодержателя лише правами щодо предмета застави,
не передбачає надання такому заставодержателю жодних прав щодо
безпосередньо боржника заставодавця…», а також «…передбачаючи певний
правовий зв’язок між заставодержателем та заставодавцем та наділяючи
заставодержателя правом на предмет застави, не дає заставодержателю прав
вимоги

та не

встановлює

кореспондуючий

такому праву вимоги

суб’єктивний обов’язок третьої особи – боржника заставодавця майнових
прав…» [266, с. 31–32]. Цю критику можна зрозуміти винятково з позиції
радянської доктрини, яка тлумачила об’єкт, що перебуває в зобов’язальних
відносинах, точніше як об’єкт виконання. Розглядаючи об’єкт як «об’єкт
цивільних правовідносин», ця доктрина не бачила «об’єкт цивільного права»
у контексті ст. 177 ЦК України, більше того, вона не сприймала таке правове
явище, як «об’єкт розпорядження». Також не варто забувати про
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«особливий» цивільно-правовий оборот, який був притаманний цьому
періоду.
Отже, керуючись поглядами Бремера, коли право вимоги обтяжується
заставою, це означає, що відщеплюється правомочність на реалізацію від
повного права (від права панування). Суть такої правомочності можна
описати як таке, коли «кредитор (заставодержатель) має право в разі
невиконання

боржником

(заставодавцем)

забезпеченого

заставою

зобов’язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно
перед іншими кредиторами» [364].
Свого часу Лев Кассо (08.06.1865–26.11.1914) зауважував, що
«…застава

породжує

два

види

відносин

–

між

заставодавцем

і

заставодержателем, та між заставодержателем і річчю…» [159, с. 33]. Тож, з
одного боку, застава – спосіб забезпечення зобов’язання боржника шляхом
встановлення відносного правового зв’язку з кредитором (зобов’язальне
право), а з іншого – безпосередній правовий зв’язок заставодержателя з
річчю та майновим правом.
Заставні відносини можна розглядати у вузькому та широкому
спектрах. У широкому значенні заставу розглядають як з позиції
зобов’язального, так і речового права. Проте у вузькому сенсі, заставні
відносини варто розглядати лише з позиції речового, точніше майнового
права як «над-категорії».
Відповідно, право панування тісно пов’язане зі заставою, оскільки
завдяки

першому

юридично

формується

об’єкт.

Право

застави

є

«відщепленням» (відщепленою правомочністю на реалізацію) від права
панування. Отже, заставне право, як підстава для заставних відносин,
упорядковує (встановлює) приналежність: якщо власність упорядковує
приналежність речі, то застава на нерухомість (іпотека) упорядковує
приналежність іпотечної заборгованості.
Заставне право розглядаємо як «відщеплене право з права панування»
(відщеплена правомочність на реалізацію). Дивлячись на наведені
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аргументи, на нашу думку, недоречним є те, що в сучасному українському
праві застава регулюється положеннями зобов’язального права (див.: ст. 572
«Поняття застави» § 6 «Застава» Книги п’ятої «Зобов’язальне право» ЦК
України). Такий стан речей можна розглядати лише як «релікт» радянської
правової доктрини, яка ставила основний акцент на заставі, як «способі
забезпечення» належного виконання зобов’язання у цивільно-правових
відносинах.
Висновок до розділу 1
1. Проаналізувавши доктринальну правову літературу з питання
«об’єкта»,

«об’єкта

цивільного

права»

та

«об’єкта

цивільного

правовідношення», виявлено множинність наукових поглядів, які є
суперечливими та спірними з позиції сучасної європейської цивілістики.
Повернувшись до класичних догматичних питань: «Що саме формує «об’єкт
права»?», «Завдяки чому «об’єкт» перетворюється на «об’єкт права»?», ми
зробили власну спробу вибудувати теоретичну модель «об’єкта цивільного
права» за ЦК України. Порівняльно-правовий аналіз цивільно-правової
категорії «об’єкт права» ми провели на основі парадигми, яка розглядається
як «модель постановки та рішення проблем» або ж «сукупність знань,
методів і цінностей» (Томас Самуель Кун).
2. У вітчизняній літературі акцент зроблено на парадигму «майнових
прав як об’єктів цивільних правовідносин», проте західноєвропейська
доктрина будується на парадигмі «речі та права власності на річ». Згадані
парадигми суттєво різняться між собою, а їх доктринальне застосування не
раз породжує діаметрально протилежні наслідки. На основі парадигми речі
та права власності на річ доходимо висновку, що саме завдяки ключовій ролі
«права панування» породжується «об’єкт цивільного права» (див.: ст. 177 ЦК
України), що є об’єктом у юридичному сенсі, а саме в розумінні ст. 177 ЦК
України.
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У цьому контексті може навіть виникнути питання: «Де в ЦК України
згадано про «право панування»?» Антитезою до цього питання може бути:
«А де в ЦК України прямо вказано на «суб’єктивне право» або «абсолютне
право»?». Очевидно, що у цьому випадку «право панування», «суб’єктивне
право» і т. д. є результатом доктринального тлумачення, зокрема
інструментом парадигми. Кожна з парадигм творить відповідні інструменти,
застосування яких породжуватиме відповідний результат. Найяскравішим
прикладом цього є доктринальне тлумачення поняття «суб’єктивне право» у
контексті різних парадигм та його подальший потенційний вплив на
розуміння «цивільно-правового обороту», юридичної природи «застави»,
«майнових прав» і т. д.
3. Вихідним положенням для розуміння права панування є те, що ми
можемо мати справу з різними об’єктами. Отже, на основі парадигми «речі
та права власності на річ» об’єктом цивільного права є те, на що визнається
право

панування

і

це

право

панування

абсолютно

упорядковує

приналежність [нім.: Zuordnung] об’єкта суб’єкту (див.: Клаус-Вільгельм
Канаріс [нім.: Von Claus-Wilhelm Canaris], Крістіане Вендехорст [нім.:
Christiane Wendehorst], Петер Кройц [нім.: Peter Kreutz] та ін.). Крім того,
абсолютні суб’єктивні права панування характеризуються тим, що вони
призначені відповідному носію, який може використовувати об’єкт цих
панувань всеохоплюючим способом.
4. Спостерігається розбіжність між конструкціями законодавчого
регулюванням категорії «об’єкт цивільних прав» (ст. 177 ЦК України) та її
доктринальним тлумаченням в Україні. Оскільки модель української
цивілістики побудована на засадах романо-германського права, яка дуже
чітко розмежовує речові та зобов’язальні права, власне речі та майнові права,
ми не можемо нехтувати романо-германською доктриною, на якій це право
засноване. Аналоги об’єктів цивільних прав (ст. 177 ЦК України) романогерманська

доктрина

розглядає,

як

«абсолютні

права

панування»,

характерною ознакою яких є те, що їх приналежність підпорядкована
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відповідному суб’єкту. Окрім того, К.-В. Канаріс, К. Вендехорст, П. Кройц
та інші розмежовують юридичний зміст понять «об’єкт цивільного права» та
«об’єкт цивільного правовідношення». Оскільки «об’єкт цивільного права»
враховує правовий механізм творення «юридичного об’єкта» через «право
панування», то «об’єкт цивільного правовідношення» передбачає потенційну
можливість вступити

в цивільно-правовий оборот або

з приводу

упорядкованої приналежності [нім.: Zuordnung] об’єкта суб’єкту вступити у
суспільні відносини. Вищезгаданий механізм творення «юридичного
об’єкта»

через

«право

панування»

словами

В. Лапача

означає

«правооб’єктність» (здатність речей підкорятися режиму особливого
правового панування над ними).
5. На основі парадигми «речі та права власності на річ» та
догматичного правового аналізу відповідних положень чинного ЦК України
(част. 1 ст. 177; ст. 179; част. 1 ст. 316) зауважуємо наявність двох об’єктів,
які К. Ларенц [нім.: Karl Larenz. «Allgemeiner Teil des Deutschen Bürgerlichen
Rechts» (Мюнхен, 1967 року)]; К. Вендехорст [нім.: Christiane Wendehorst]
«Rechtsobjekte» (Штутгарт, 2005 року)], П. Кройц [нім.: Peter Kreutz] «Das
Objekt Und Seine Zuordnung» (Баден-Баден, 2017 року)] та інші представники
класичної романо-германської доктрини окреслюють, як «об’єкт цивільного
права» (наприклад: «річ» за ст. 177 ЦК України) та «об’єкт розпорядження»
(наприклад: «право панування / право власності» за ст. 316 ЦК України).
Зауважимо, що «об’єктом розпорядження» можуть виступати виняткові
«права» (наприклад, право панування). Зважаючи на наведене, доцільно
розуміти, що «об’єкт виконання» (згідно з українською цивільно-правовою
доктриною - «об’єкт цивільних правовідносин») не є «об’єктом цивільних
прав» у розумінні ст. 177 ЦК України.
6. Виявлено взаємозв’язок права панування та застави, завдяки якому
юридично

формується

об’єкт.

Право

застави

є

«відщепленням»

(відщепленою правомочністю на реалізацію) від права панування. Тож,
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право застави є відщепленням від (повного) права панування, яке є
об’єктоформуючим.
7. Керуючись давньоримською аксіомою «усе, що можна продати,
можна і заставити» [лат.: quod emptionem venditionem recipit, etiam
pignerationem recipere potest], ми ретельно розглянули ключові положення
(част. 1 ст. 655, част. 1 ст. 316 та част. 1 ст. 177) чинного ЦК України. У
згаданих положеннях поняття «майно» є ключовим, а правильне його
розуміння у різних значеннях є практично важливим для визначення
конкретних прав та обов’язків сторін у цивільних правовідносинах.
Вживаючи поняття «майно» без попереднього визначення його
контексту завжди існуватиме потенційна небезпека непорозумінь та підміни
його правового змісту. Поняття «майно» варто розглядати як узагальнююче
поняття (категорію), що наповнюється різними видами об’єктів, що мають
цінність та є оборотоздатними (ст. 177 та ст. 178 ЦК України), а також як
особливий об’єкт (ст. 190 ЦК України).
8. «Майно» у част. 1 ст. 190 ЦК України подано у розумінні
«юридичної

сукупності/єдності»

–

«universitas

iuris».

Об’єкт

характеризується наявною множинністю структурних «об’єктів-елементів».
При чому, одне майно упорядковується одному суб’єкту. Законодавче
визначення «особливого об’єкта» у ЦК України обумовлене конгруентністю,
де суб’єкт є і об’єктом (підприємство, тварина).
9. Стаття 190 ЦК України формує нормативну базу для правового
інструменту передачі «майна» під режимом речі/нерухомості, як наприклад:
підприємство як єдиний майновий комплекс (або його частина) [част. 1
ст. 190 – «окрема річ» пов’язано з частинами 3 та 4 ст. 191 ЦК України].
Передача майна проходить шляхом універсального правонаступництва як
«uno actu» i «ex lege».
10. Новітні цивільні кодекси модифіковані, оскільки речове право під
кінець ХХ століття зазнало подальшого розвитку до більш об’ємного
«майнового права» як інституту цивільного права - «property law». Термін
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«майно» у част. 1 cт. 316 ЦК України можна розглядати в контексті
майнового права, як інститут «property law», з потенційною можливістю
застосування положень Книги Третьої ЦК України «Право власності та інші
речові права» на різні права панування (майнові права). Оскільки за
відсутності чіткого регулювання для відповідної групи права панування
застосовують правила Книги Третьої за аналогією.
11. Категорію «майнові права» доцільно тлумачити як у широкому, так
і у вузькому сенсі. У широкому значенні вона охоплює речові права,
зобов’язальні права, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні
права, а також інші специфічні права (права на провадження діяльності,
використання природних ресурсів тощо). У вузькому сенсі термін «майнове
право» характеризує абсолютне суб’єктивне цивільне право панування, що
стосується майнових цінностей, має грошову оцінку та упорядковує
відповідним суб’єктам приналежність згаданих цінностей та здатне бути
самостійним об’єктом цивільного обороту, відповідно до ст. 177 ЦК України.
Майнові права закладають невидимий зв’язок між (юридичною або
фізичною) особою – суб’єктом, з одного боку, та майновою цінністю, з
іншого боку.
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РОЗДІЛ 2
МАЙНОВІ ПРАВА ПІД РЕЖИМОМ НЕРУХОМОСТІ,
ЯК ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
2.1 Регулювання майнових прав за частиною 2 статті 190
Цивільного кодексу України
15 грудня 2015 року юридична громадськість відзначила десятиріччя
від дня прийняття Закону України № 3201-IV «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» (далі – Закон 15.12.2005 року № 3201-IV) [353].
Цим нормативно-правовим актом було внесено зміни до «трьох кодексів
України (Кодексу про адміністративні правопорушення; Господарського та
Цивільного) та двадцяти одного закону («Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обмежень»; «Про інвестиційну діяльність»;
«Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди)»; «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при
будівництві житла та операціях з нерухомістю»; «Про проведення
експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії
«Київміськбуд»»; «Про іпотеку»; «Про іпотечне кредитування, операції з
консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»; «Про цінні
папери і фондову біржу»; «Про державне регулювання ринку цінних паперів
в Україні»; «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом»; «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг»; «Про Державну програму приватизації»; «Про
приватизацію державного майна»; «Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)»; «Про нотаріат»; «Про виконавче
провадження»; «Про порядок погашення зобов’язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами»; «Про банки і
банківську діяльність»; «Про страхування»; «Про податок з доходів фізичних
осіб»; «Про недержавне пенсійне забезпечення»)» [407, с. 299].
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Вивчивши

зміст

законодавчих

новел,

передбачених

Законом

15.12.2005 року № 3201-IV [353], можна зауважити, що «червоною ниткою»
через них проходить спроба законодавця забезпечити системний розвиток
«належної інфраструктури фінансового сектора економіки та інструментів
фондового ринку, які б сприяли залученню довгострокових фінансових
ресурсів у кредитну систему України для розширення операцій банків та
небанківських фінансових установ у сфері іпотечного кредитування у цілому
та житлового кредитування, зокрема» [477].
Пакетом новел було передбачено принципово нові моделі інвестування
житлового будівництва – через «фонди фінансування будівництва (далі:
ФФБ), фонди операцій з нерухомістю (далі: ФОН), інститути спільного
інвестування (далі: ІСІ), а також шляхом випуску цільових облігацій» [353;
376; 377 ; 380]. Активна діяльність «нових посередників в особі ФФБ, ФОН
та ІСІ у відносинах між забудовником та інвестором не могла не позначитися
на їх ціновій політиці та фінансових інтересах» [407, с.300].
Проте створений законодавцем механізм призвів лише до збільшення
вартості житла й ускладнив процедуру взаємодії між забудовником
(підрядником) та покупцем нерухомості (інвестором, замовником) [301,
с. 58].
З метою уникнення втручання посередників незадоволені забудовники
створили альтернативну модель – укладення напряму з інвестором договору
«купівлі-продажу майнових прав на об’єкт нерухомості» (квартири). До речі,
уперше модель такої правової можливості було зафіксовано під час розгляду
в комітеті Верховної Ради України 13.12.2005 року – за два дні до прийняття
Закону № 3201-IV від 15.12.2005 року. Правовим підґрунтям цієї можливості
стала новела, викладена у част. 2 ст. 190 ЦК України, – «Майнові права є
неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами».
Зміст част. 2 ст. 190 ЦК України дотепер залишається джерелом
юридичних баталій. З часу внесення доповнень до ст. 190, інтерес до
особливостей механізму її застосування проявляло широке спеціалістів у
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галузі права. У наукових дослідженнях проблематика част. 2 ст. 190 ЦК
розглядалась Д. Бусуйок [53, с. 132]; В. Валах [59, с. 45]; М. Венецькою [65,
с. 434];

Е. Волков [75,

с. 3-7];

О. Дзерою [262,

с. 323-324];

Ю. Корнієнком [183, с. 141]; С. Нижний [266, с. 35]; М. Пленюк [301, с. 5758];

О. Москаленко [254,

с. 44];

О. Сонін

[259,

с. 274];

І. Спасибо-

Фатєєвою [423, с. 80-84]; Р. Стефанчук [441, с. 204]; О. Сурженко [449,
с. 87]; Р. Титикало [471]; С. Шимон [518, с. 6–7, 62, 77–78, 159–160; 521,
с. 209]; Г. Харченко [487, с. 433]; Л. Чуйко [507, с. 199] та багато інших
науковців.
На думку В. Валах, до «…дестабілізації української наукової думки
привело положення, що міститься в ч. 2 ст. 190 ЦКУ: «Майнові права є
неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами»». Ці
безапеляційні твердження українського законодавця спростовує як він сам у
наступних статтях ЦКУ, так і доктринальні положення цивілістики [59,
с. 45]. Далі, В. Валах пише, що під час коментування цієї статті вчені та
практики обмежуються лише констатацією існування згаданої норми, не
розкриваючи її суті.
З цього приводу С. Шимон зауважує, що «…на сьогодні легального
тлумачення поняття майнових прав не існує і раніше в цьому не було
особливої потреби, оскільки такі права лише згадувалися в окремих нормах
ЦКУ. Однак після внесення змін до загальної норми ст. 190 ЦКУ, якими
визначено, що майнові права є неспоживною річчю і що вони визнаються
речовими правами, термін «майнові права» набув нового значення і
конкретизації. До введення цієї норми з положень закону можна було
зробити висновок, що під майновими правами слід розуміти права
зобов’язальні (наприклад, право вимоги) та речові. Нині назріла необхідність
наукової розробки цих законодавчих положень та дослідження природи
майнових прав, які не зовсім вписуються в традиційну систему об’єктів
цивільних правовідносин, однак посіли в ній стабільне місце…» [518, с. 159].
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У своєму дослідженні С. Нижній зауважував, що «розкриття змісту
вказаної норми і досі залишається не вирішеним завданням як для науки
цивільного права, так і для правозастосовчої практики» [266, с. 35].
Узагальнюючи застосування норм ЦК України, Р. Стефанчук писав,
що зміни до ст. 190 ЦК України є «нелогічними», оскільки «вони визнали за
майновими правами якість неспоживної речі» та «ототожнили поняття
майнове право та речове право» [441, с. 204]. Критичні погляди, щодо змісту
ст. 190 ЦК України висловив С. Нижний, зазначивши, що тут «має місце
помилка законодавця, у якого не було жодної підстави робити такий
категоричний та необґрунтований висновок про речовий характер усіх
майнових прав» [226, с. 36].
Зокрема, І. Спасибо-Фатєєва констатує, що «част. 2 ст. 190 ЦК України
прирівнюючи майнові права до речей, викликає непогодження через
спірність конструкції «право на право» (тобто права власності на
право)…» [433, с. 80].
Натомість С. Шимон відзначає стосовно положень ст. 190 ЦК України,
«… які фактично поширюють правовий режим права власності на всі майнові
права, засвідчують аналогічні процеси в правовій системі України, за якої будьяке майнове право набуватиме аналогічного до права власності правового
захисту» [518, с. 174]. У подальшому, спираючись на положення ст. 190 ЦК
України, вона доходить висновку, що «…майнове право – це або речове
(абсолютне) право, або майбутнє (потенційне) речове (абсолютне) право,
звідси, всі майнові права як об’єкти є речовими правами; а отже – як об’єкт усі
майнові права слід прирівнювати до речей. Об’єктами можуть виступати
виключно такі майнові права, які входять до складу майна. Тому
формулювання ст. 190 ЦКУ, в якому майнові права визнано речовими правами
і речами, цілком відповідає природі майнового права як об’єкта…» [518, с. 252].
Учений Ю. Гладьо вважає положення ч. 2 ст. 190 ЦК України, в якій
закріплено, що майнові права є неспоживною річчю, не зовсім правильним,
бо в ньому не розмежовуються поняття «річ», «майно», «майнове право»,
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тоді як «майно» є ширшим та охоплює як речі, так і майнові права [85, с. 106].
Щодо

частини

першої

згаданої

статті,

науковець

зауважив,

що

«…законодавець виокремлює майнові права, відводячи їм самостійне місце
в системі об’єктів… » [87, с. 187–188].
Аналогічну критичну оцінку положення част. 2 ст. 190 ЦК України
висловила також В. Другова; з позиції авторки, це «повністю руйнує
матеріальну концепцію речі в законодавстві України» [129, с. 165].
На думку О. Яворської, майнові права не можуть «ототожнюватися з
річчю, тому їх визначення через неспоживну річ у ст. 190 ЦК України є
некоректним; у самому ж ЦК України неодноразово розмежовують речі як
вид майна та майнові права» [537, с. 226].
У контексті част. 2 ст. 190 ЦК України Г. Харченко пише: «…перелік
речових прав на чуже майно, визначений у ст. 395 ЦКУ, є невичерпним, а
част. 2 ст. 190 ЦКУ майнові права визнає правами речовими, а тому окремі
види цих прав також можна долучати до групи речових прав на чуже майно,
причому незалежно від того, на рухому чи нерухому річ вони виникають,
включно з майновими правами також – право оренди, право застави, право
довірчого управління майном тощо. Завдяки такому підходу законодавець,
по суті, зняв проблематику, що постійно розбурхує думки багатьох науковців
у полеміці щодо того, які права доцільно чи недоцільно приєднувати до
групи речових прав на чуже майно…» [487, с. 174].
Окрім того, він зауважив, що част. 2 ст. 190 ЦК України «…слід
розуміти як презумпцію речовності майнових прав, а її зміст треба
розкривати в контексті змісту ч. 1 ст. 190 ЦКУ, тобто речовими мають
визнаватися лише ті майнові права, об’єктом яких виступає не поведінка
зобов’язаної особи, а річ, сукупність речей або інше майнове право, в тому
числі право вимоги. …» [487, с. 433].
На думку Д. Фолошні, «питання включення майнових прав до кола
об’єктів права власності є дискусійним, виходячи із їх сутності (оскільки до
майнових прав в науковій літературі відносять речові, зобов’язальні,
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виключні та корпоративні права), та у зв’язку з неоднозначністю визначення
майнових прав в нормах діючого законодавства» [484, с. 62–63].
Зокрема, О. Бєліков пише, що ЦК України «через ототожнення
майнових і речових прав встановив якусь правову даність, з якою нам,
формально, не можна не рахуватися. Проте поки йдуть дискусії щодо
абсурдності

цієї

«інновації»,

відсутність

якого-небудь

детально

розробленого режиму правового регулювання згаданих «речових прав
взагалі» (зокрема обмежень у частині їхнього обороту) дає змогу в
практичній діяльності переносити цю ситуацію більш-менш безболісно,
продовжуючи експлуатувати загальні норми ЦК, які допускають оборот
майнових прав, речей (коли вже майнові права є речами), майна тощо» [35,
с. 96].
На думку Л. Чуйко, відповідно до ст. 190 ЦК України «майнові права є
неспоживною річчю. Майнові права визнають речовими правами. Тобто,
законодавець одночасно закріплює, що категорія «майнові права» визнається
й різновидом майна – неспоживною річчю – та речовим правом і є об’єктом
цивільного обороту (ст. 177, 190 ЦК України). Хоча у ст. 179 ЦК України річ
розуміють як предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати
цивільні права та обов’язки» [507, с. 199].
У своєму дослідженні Ю. Корнієнко, посилаючись на Р. Стефанчука,
зауважує, що «за період короткого часу існування ЦК України до нього було
внесено 75 (!) змін та доповнень, до Закону України «Про іпотеку» – 17 (!),
які в переважній більшості є просто незрозумілими для фахівців у сфері
цивільного права» [442, с. 440; 184, с. 47]. Погоджуючись із Р. Стефанчуком,
він говорить про «сумнівні зміни» до ст. 190 ЦК України, які «не тільки
визнали за майновими правами якість неспоживної речі, а й поставили між
поняттям «майнове право» та «речове право» знак тотожності, ігноруючи
при цьому такі різновиди майнових прав, як зобов’язальні, корпоративні,
виключні та інші цивільні права» [184, с. 47].
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Тож, у чому ж складність розуміння змісту ст. 190 ЦК України ?
Відповідь одна – «недотримання банальних правил юридичної техніки.
Об’ємна робота (внесення змін та доповнень до двадцяти чотирьох
нормативно-правових актів) увінчалася некоректною фіксацією правового
припису у чинному нормативно-правовому акті» [407, с. 301]. Знехтування
законодавцем правилами візуального донесення законодавчої ідеї, створило
ґрунт для хибного тлумачення. Відсутність спеціальних словесних уточнень
та зрозумілої нумерації структурних підрозділів ст. 190 ЦК України є
першопричиною того, що її положення розглядають як «загальне», а не
«виняток».
Част. 1 ст. 190 ЦК України передбачається, що «майном як особливим
об’єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та
обов’язки» [173]. І це положення є «загальним правилом для особливих
об’єктів»! Читаючи безпосередньо далі част. 2 ст. 190 ЦК України, яка
логічно керується змістом частини 1, формується думка, що законодавець
наводить ним загальне визначення для майнових прав – вони є
«неспоживними речами» та додатково ще визнаються «речовими». Але слід
прийняти те, що «унаслідок змін до ЦК України через Закон № 3201-IV від
15.12.2005 року част. 2 ст. 190 ЦК України законодавець урегульовує
виняток, а не загальне правило для майнових прав» [407, с. 302].
На сьогодні, новелу 2005 року, яка чинна дотепер, можна розглядати
по-різному, як у вузькому, так і широкому сенсі.
«Вузьке бачення» змісту положень ст. 190 ЦК України полягає у тому,
що до уваги береться винятково текст згаданої статті без «системної
прив’язки» до законодавчих актів, що приймалися в контексті внесення змін
та доповнень до ЦК України, а звідси, занепокоєння науковців з приводу
«нелогічності» [441, с. 204] або «законодавчої помилки» [266, с. 36], з чим
категорично не можна погодитися. Адже як можна пояснити положення
«майнові права визнаються речовими правами» [173], розуміючи, що в коло
майнових прав входять, окрім речових прав, ще виключні «права на
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результати інтелектуальної діяльності, корпоративні права та зобов’язальні
права

(вимоги)» [385]

(абз. 2

част. 2

ст. 3

Закону

№ 2658-III

від

12.07.2001 року).
Загалом, «ототожнюючи «майнові права» з «речовими правами», ми
формуємо неправильне правове мислення, що в подальшому призведе до
хибних цивільно-правових конструкцій. Через неадекватне розуміння змісту
майнового права рано чи пізно виникне неправильне тлумачення договорів,
предметом яких є або «майнове право», або «майнові права»» [407, с. 302].
Для «широкого бачення» змісту положень част. 2 ст. 190 ЦК України,
що є більш доречним, нам варто зрозуміти логіку мислення законодавця. Із
прийняттям Закону № 3201-IV від 15.12.2005 року було введено в оборот
майнові права на об’єкти будівництва (як правило, квартири), продаж яких
розпочинався уже на стадіях планування чи під час будівництва, ще задовго
до реєстрації права власності на них.
Як правило забудовники не купують земельні ділянки, на яких
планується будівництво, а лише укладають договори оренди з правом
будувати. Для них це вигідно, оскільки такий шлях не потребує великих
капіталовкладень. Доповнивши Законом № 3201-IV від 15.12.2005 року
частиною сьомою ст. 5 Закону України «Про іпотеку» (далі: Закон «Про
іпотеку»), законодавець передбачив можливість «залучення коштів на
фінансування будівництва зі самого його початку» [378].
Отже, яке правове положення складалось у забудовника? Як правило,
він перебуває у зобов’язальних відносинах з власником землі. Внісши зміни
до Закону «Про іпотеку», Законом України від 15.12.2005 року № 3201-IV
законодавець визнав, що «предметом іпотеки може бути право оренди чи
користування нерухомим майном, яке надає орендарю чи користувачу право
будувати, володіти та відчужувати об’єкт нерухомого майна» [378, речення
перше част. 8 ст. 5 Закону «Про іпотеку»]. Таке «право оренди чи
користування нерухомим майном для цілей цього Закону було визнано
нерухомим майном» [378, речення друге част. 8 ст. 5 Закону «Про іпотеку»].
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Оскільки «предметом іпотеки є завжди нерухоме майно», а «право оренди,
право будувати, володіти та відчужувати очевидно не є насправді таким, то
лише через законодавчу фікцію можна було вирішити проблему залучення
коштів у будівництво через іпотеку» [407, с. 303].
До речі, у згаданому прикладі право «володіти та відчужувати
квартиру» є очевидно зобов’язальним. Звичайними словами, це лише
обіцянка можливості мати майбутню квартиру.
Треба уважніше дивитися на юридичну природу у випадку, коли мова
про право володіти та відчужувати квартиру. Носій цих прав повинен
визнати, що може йтися про звичайні зобов’язальні права, бо квартири не
існує. Отже, власника немає і тому той, хто йому пообіцяв, не може передати
більше прав, ніж він має [лат.: Nemo plus iuris transferre potest quam ipse
habet]. Ми маємо справу з «комплексом» здебільшого зобов’язальних прав.
На думку С. Шимон, «будь-яке майнове право є або правом на річ, або
правом вимоги щодо речі (речей, коштів)»; «практично майнове право – це
або наявне, або майбутнє речове право, звідси – всі майнові права є речовими
правами. Як об’єкти усі майнові права слід прирівнювати до речей. З цієї
точки зору, положення ст. 190 ЦК України, яка визнає майнові права
неспоживною річчю, видаються теоретично обґрунтованими» [521, с. 209].
Таке тлумачення заслуговує на увагу, якби не було одного суттєвого «але».
У част. 2 ст. 190 ЦК України йдеться лише про запровадження цих майнових
прав (комплексу прав) у цивільно-правовий оборот – його відчуження як речі
(у тому числі, продаж та застава), як це видно з рис. 2.1.
Факт, що завдяки новелі 2005 року до ст. 190 ЦК України майнові
права «визнаються» речовими (реч. 2 част. 2), є доказом того, що їх цивільноправова природа до згаданого «визнання» була іншою. Отже, завдяки методу
дедукції, можна стверджувати (як загальне правило для всіх майнових прав),
що «майнові права можуть бути не лише речовими».
Майнові права прирівнюються до речей. Відповідно до реч. 1 част. 2
ст. 190 ЦК України «майнові права є неспоживною річчю». Якби це було так,
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як уважають науковці – майнові права є неспоживними речами, то
законодавець мав би бути послідовним і повинен би записати, що «майнові
права є неспоживними речами». Те, що він цього не зробив, свідчить, що
законодавець хотів врегулювати майнові права, які описано в част. 8 ст. 5
Закону «Про іпотеку». Так, він увів в оборот «комплекс» згаданих майнових
прав. Розташування законодавчого положення у тексті ЦК України (част. 2
ст. 190) є доказом того, що цей «комплекс» став оборотоздатним. Це
означає, наприклад, що забудовник може продавати покупцю згаданий
«комплекс майнових прав» уже як «квартиру». І далі, покупець має право

Ст. 190 ЦК
України

Част. 8 Ст. 5
ЗУ «Про
іпотеку»

«КОМПЛЕКС» МАЙНОВИХ ПРАВ НАБИРАЄ
ОБОРОТНОЗДАТНОСТІ

Закон України № 3201-ІV від 15.12.2005 р. «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України»

«відчужувати (продаж, застава і т. д.)» такий «комплекс майнових прав».

речення
1
част. 2

майнове
право

+

майнове
право

=

НЕСПОЖИВНА
РІЧ

=

НЕРУХОМЕ
МАЙНО

МАЙНОВІ ПРАВА
ВИЗНАЮТЬСЯ РЕЧОВИМИ
речення
2 част. 2

«для цілей цього
Закону»

Уречевлення для обороту
ЗОБОВ′ЯЗАЛЬНІ ПРАВА

право
оренди
(користува
ння)

+

право
будувати,
володіти та
відчужувати
об’єкт
нерухомого
майна

ІПОТЕКА МАЙНОВИХ ПРАВ

Рис. 2.1. Зміст майнових прав за частиною 2 статті 190 ЦК України

У випадку, коли мова йде про іпотеку «комплексу майнових прав», то
нам треба звернутися до спеціального закону. Част. 8 ст. 5 Закону «Про
іпотеку» «для цілей цього закону майнові права (право оренди чи
користування нерухомим майном, яке надає орендарю чи користувачу право
будувати, володіти та відчужувати об’єкт нерухомого майна) вважаються
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нерухомим майном» [378]. Част. 4 ст. 6 Закону «Про іпотеку» передбачає
врегулювання уже того конкретного випадку, коли «земельна ділянка
належить

іншій

особі

та

була

передана

іпотекодавцю

в

оренду

(користування), після звернення стягнення на будівлі (споруди) їх новий
власник набуває прав і обов’язків, які мав іпотекодавець за правочином, яким
встановлено умови оренди цієї земельної ділянки (користування нею)» [378].
І хоча у згадані статті зміни вносили різними законами (№ 3201-IV від
15.12.2005 року та № 3273-IV від 22.12.2005 року), вони відбулися в тому
самому контексті, що й частина 2 ст. 190 ЦК України – сприяння розвитку
іпотечного кредитування в цілому та житлового кредитування зокрема [381].
Вищезгадане

є

яскравим

прикладом

«уречевлення»

законодавцем

зобов’язальних відносин з метою зняття бар’єрів для функціонування
безперешкодного обороту.
Досліджена

модель

стосується

винятково

«іпотеки

майнових

прав» [378, част. 8 ст. 5]. Ця сама модель зафіксована у ЦК України.
Частиною 2 ст. 190 ЦК України «комплекс» згаданих майнових прав
закріплюється, як неспоживна річ. Визнаючи майнові права з «комплексу»
речовими, законодавець сприяє їх безперешкодному обороту.
Таке бачення обгрунтування тоді, коли ми уважно придивимося до
змісту реч. 1 част. 2 ст. 190 «Майнові права є неспоживною річчю». Чи не
дивним є те, що, розкриваючи зміст поняття «неспоживної речі»,
законодавець вдається до множини – «майнові права», а не використовує
однину – «майнове право». Розмежовуючи «майнові права» та «майнове
право», законодавець диференційовано підходить до розуміння їх змісту. Для
прикладу, част. 2 ст. 583 (Сторони у договорі застави) передбачається, що
«заставодавцем може бути власник речі або особа, якій належить майнове
право, а також особа, якій власник речі або особа, якій належить майнове
право, передали річ або майнове право з правом їх застави» [173]. У нашому
ж випадку – «майнові права є неспоживною річчю», тим законодавець вказує,
що «комплекс майнових прав» формує одне єдине ціле – неспоживну річ. До
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речі, О. Шишка, як один з небагатьох, хто зауважив особливість юридичної
техніки, до якої вдається законодавець використовуючи множину (майнові
права), а не однину (майнове право) у част. 2 ст. 190 ЦК України. У своїй статті
«Майнові права як об’єкти цивільних прав: проблема визначення їх місця в
системі об’єктів цивільних прав» О. Шишка зауважує, що якщо «…звернути
увагу на част. 2 ст. 190 ЦК України, де встановлено, що майнові права [в
множині] є неспоживною річчю [в однині], а також майнові права [в множині]
визнаються речовими правами [в множині], то виходить, що неспоживною
річчю майнові права можуть розглядатися лише тоді, якщо усі майнові права
на майно чи певна їх сукупність приймають у цивільному обороті як певне
ціле…» [524, с. 186–187].
У текстах чинної редакції ЦК України після ст. 190 та Закону «Про
іпотеку» після ст. 5 знаходимо відсилання такого змісту «із доповненнями,
внесеними згідно із Законом № 3201-IV від 15.12.2005 р.» [173; 378].
Наведене є свідченням того, що част. 2 ст. 190 ЦК України доцільно
«тлумачити винятково в контексті будівництва» та згідно з «Пояснювальною
запискою до «Проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів

України

(щодо

питань

розвитку

іпотечних

відносин)» [335]

законодавець переслідує мету «врегулювання розбіжностей між окремими
положеннями

законів

України,

що

стосується

узгодження

як

термінологічного апарату, так і вирішення питань по суті щодо ефективного
запровадження механізму іпотечного кредитування» [335]. Більше того,
Закон № 3201-IV спрямований на формування «єдиного підходу в
регулюванні правовідносин, пов’язаних зі забезпеченням виконання
зобов’язань, які складаються у системі іпотечного кредитування, визначення
та встановлення принципів, правових і організаційних засад залучення
коштів фізичних і юридичних осіб в управління з метою фінансування
будівництва житла та особливості управління цими коштами» [335; 349;
353].
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Якщо «ніби дослівно» сприймати зміст част. 2 ст. 190 ЦК України та
«прирівнювати всі майнові права до речей», то виходить, що «всі майнові
права – речі». Тоді у чому законодавча логіка ст. 177 ЦК України, яка
відокремлює майнові права від речей?
Розуміння част. 2 ст. 190 ЦК України проходить не в правильному
контексті (будівництва) і як наслідок, сприймається як «загальне правило»
для всіх майнових прав. Більше того, у зв’язку з цим відсутність тлумачення
поняття «особливий об’єкт» за част. 1 ст. 190 ЦК України породжує хибне
застосування в судочинстві ст. 190. Майно. Про це свідчить безліч судових
рішень. Зокрема, наведемо два наочні приклади: витяг з Рішення
Апеляційного суду Чернігівської області від 06.06.2013 року по справі
№ 742/16/13-ц [409]

та

витяг

з

Постанови

Верховного

Суду

від

13.03.2018 року по справі № 904/9495/16 [315].
У рішенні Апеляційного суду Чернігівської області від 06.06.2013 року
зазначено: «У відповідності до ст. 177 ЦК України об’єктами цивільних прав
є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права,
результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності,
інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага.
Частиною 1 ст. 190 ЦК України встановлено, що майном як особливим
об’єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та
обов’язки.
Таким чином, частка у статутному капіталі товариства з обмеженою
відповідальністю є об’єктом цивільних прав, а саме майном або комплексом
майнових прав, як особливим об’єктом.
У відповідно до ч. 2 ст. 190 ЦК України майнові права є неспоживною
річчю. Майнові права визнаються речовими правами. Оскільки законодавець
у ч. 2 ст. 190 ЦК України розповсюдив правовий режим речі на майнові
права, до них можуть бути застосовані норми Книги III ЦК України.
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Таким чином, частка у статутному капіталі товариства з обмеженою
відповідальністю є неспоживною річчю, визначеною індивідуальними
ознаками, та відповідно може бути об’єктом права власності…» [409].
У Постанові Верховного Суду від 13.03.2018 року зазначено:
«Учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки (її
частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо статутом
товариства чи домовленістю між учасниками не встановлений інший
порядок здійснення цього права. Купівля здійснюється за ціною та на інших
умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім
особам. Якщо учасники товариства не скористаються своїм переважним
правом протягом місяця з дня повідомлення про намір учасника продати
частку (її частину) або протягом іншого строку, встановленого статутом
товариства чи домовленістю між його учасниками, частка (її частина)
учасника може бути відчужена третій особі» [315]. На підтвердження
наведеного, Верховний Суд робить посилання на текст ст. 190 ЦК України
«Стаття 190. Майно
1. Майном як особливим об’єктом вважаються окрема річ, сукупність
речей, а також майнові права та обов’язки.
2. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються
речовими правами» без додаткових загалом роз’яснень [315].
У вересні 2008 року було прийнято Закон «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву» (далі:
Закон № 509-VI) [352], завданням якого було вдосконалення порядку
продажу «земельних ділянок для будівництва» [333; 347; 352]. Однією з
чисельних новел Закону № 509-VI стали зміни до Земельного кодексу,
зокрема ст. 93 після частини третьої було доповнено новою частиною:
«Право оренди земельної ділянки може відчужуватися, у тому числі
продаватися на земельних торгах, а також передаватися у заставу, спадщину,
вноситися до статутного фонду власником земельної ділянки – на строк до
50 років, крім випадків, визначених законом» [168].
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З приводу згаданого положення знову виникла наукова дискусія [261;
480]. Проте, забігаючи наперед, доцільно зауважити, що тут ми знову
зустрічаємося з вже описаною вище моделлю.
Дехто з науковців притримується думки, що «автор законопроекту
усвідомлював, що він нововведеннями переводить право оренди із категорії
зобов’язального до категорії речового права», і зауважують, що «до такого
висновку доходиш, коли читаєш нову ч. 4 ст. 93 ЗК, згідно з якою «право
оренди земельної ділянки може відчужуватися, у тому числі продаватися на
земельних торгах, а також передаватися у заставу, спадщину, вноситися до
статутного фонду власником земельної ділянки» [480]. Вказуючи далі на те,
що «згідно з нововведення ч. 4 ст. 93 ЗК право оренди земельної ділянки
може передаватись у заставу» [480]. Саме з цим останім реченням можна
погодитися.
Вивчаючи

документи,

які

було

додано

до

Проекту

закону

№ 0883 [333], починаємо розуміти, що зміни до ст. 93 ЗК України варто
розглядати, як вдосконалення порядку продажу земельних ділянок для
будівництва [333; 347]. І знову ситуаційна модель «оренда - забудова».
Хибною буде думка про те, що з «нововведеннями» право оренди
переводиться «із категорії зобов’язального до категорії речового права»,
оскільки у цьому випадку йдеться лише про част. 2 ст. 190 ЦК України, яку
ми тлумачимо винятково в контексті «будівництва», про що ми вже писали.
Тому «не всі орендні відносини можна розглядати, як речові, оскільки вагома
частина угод оренди не пов’язана з будівництвом чи правом будівництва.
Частиною 5 ст. 93 ЗК України законодавець лише узгодив механізм взаємодії
спеціального (ЗК України) із загальним (ЦК України)» [407, с. 307-308].
З приводу част. 5 ст. 93 ЗК України, існує думка, що «відчуження права
оренди орендарем іншій особі є тим більше неможливим. І справа не лише в
тому, що в коментованому положенні сказано лише про «власника» ділянки.
Насправді причина в тому, що договір про «відчуження» права оренди між
орендарем та третьою особою встановлював би обов’язки для орендодавця,
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що стороною договору не є. Це неможливо» [261]. З наведеним також не
можна погодитися. Оскільки саме ця проблематика усувається уречевленням
«комплексу майнових прав» (до речі, в якому є право оренди). Більше того,
укладаючи угоду оренди з правами, що передбачені част. 8 ст. 5 Закону «Про
іпотеку» [378] (право оренди, користування, право будувати, володіти та
відчужувати об’єкт майбутнього нерухомого майна) орендодавець повинен
знати та розуміти правові наслідки такої угоди [407, с. 308].
Отже, невдала імплементація част. 2 ст. 190 ЦК України породила її
сприйняття «як загального правила», а не «як винятка». Унаслідок
викривленого сприйняття з’явилися хибні дедукції: «майнові права
прирівнюються до речей» або «усі майнові права є речовими». Відбулося
спотворення догматичного апарату у частині об’єктів цивільно-правових
відносин. В аналітичних матеріалах почали використовувати дедукції:
«право вимоги є майновим правом, тобто майном і неспоживною річчю, з
огляду на ст. 190 ЦК» [296], «… майнові права є майном. Відповідно,
«майнові права є речовими правами…» [224; 301, с. 58] або «… усі майнові
права визнаються речовими правами» [85 , с. 106; 431, c. 180 183], або
«згідно ч. 1 ст. 190 ЦК України майном, як особливим об’єктом вважаються
окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. Отже,
майнові права є неспоживною річчю та визнаються речовими правами» [432,
c. 32].
Отже, підсумовуючи викладене, доцільно зазначити, що част. 2 ст. 190
ЦК України варто розглядати як виняток (майнові права «для цілей цього
Закону» № 3201-IV – у сфері будівництва пов’язано з іпотечним та житловим
кредитуванням), а не загальне правило для всіх майнових прав. Допустивши
скоріше «технічну похибку» у процесі введення законодавчої новели у
чинний

текст

закону,

законодавець

створив

ґрунт

для

правових

непорозумінь [401, 59].
Тож, не «всі майнові права є речовими», а тільки тоді, коли йдеться про
«комплекс майнових прав», що виникає в процесі будівництва. На згаданий
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комплекс прав застосовують «режим речей», оскільки він є неспоживною
річчю. Неспоживною річчю можуть бути як рухомі, так і нерухомі речі.
2.2 «Право

очікування»

в

контексті

частини 2

статті 190

Цивільного кодексу України
Як уже згадувалося, част. 2 ст. 190 ЦК України доцільно розглядати в
контексті Закону № 898-IV від 05.06.2003 року «Про іпотеку» [378] зі
змінами та доповненнями, внесеними 15.12.2005 року [353]. Отже, йдеться
про «іпотечне кредитування житла» та відповідне «залучення коштів на
фінансування житлового будівництва» від самого його початку.
Важко собі наочно уявити, що «об’єкт (наприклад, «майбутня
квартира»), перебуваючи в цивільно-правовому обороті, ще не існує, ані
юридично (не виділений у натурі та без реєстрації права власності на нього),
ані фізично (будівництво його ще не розпочалося або не завершилося). Проте
виявляється, законодавець допускає можливість існування такого об’єкта в
цивільно-правовому обороті. Більше того, будівництво такого об’єкта
відбувається на орендованій земельній ділянці (будівництво на чужій
землі)» [393, с. 264]. Усі ці характерні риси проглядаються з тексту ст. 16
Закону «Про іпотеку» (передача об’єктів незавершеного будівництва шляхом
передачі прав на земельну ділянку) та част. 5 ст. 37 Закону «Про
іпотеку» [378], коли мова йде про «передачу іпотекодержателю права
власності на предмет іпотеки».
Як бачимо, у вищенаведених положеннях законодавець регулює
об’єкти нерухомого майна, незавершеного будівництва (далі: ОНБ) та
майнові права на них та їх фінансування.
У попередньому параграфі 2.1. такі майнові права на ОНБ (наприклад,
«на майбутню квартиру» ми кваліфікували як «комплекс прав». Проте, що
собою представляє цей «комплекс прав», а точніше «уречевленний»
«комплекс прав»? Структура «уречевленого комплексу прав» відображена у
Додатку Б. «Вичерпний перелік майнових прав, передбачних положеннями

143

част. 2 ст. 190 ЦК України (на прикладі договору купівлі-продажу майнових
прав на квартиру)».
Забігаючи наперед, можна стверджувати, що «уречевлений комплекс
прав» є нічим іншим, як «правом забудови» (від лат.: «superficies» –
«суперфіцій»).

Частиною

другою

ст. 190 ЦК

України

законодавець

забезпечив оборот уже згаданого «уречевленого комплексу майнових прав»
(див.: Додаток Б). Саме через уречевлення комплексу прав («майнові права
визнаються речовими») проявляється «право забудови».
Зокрема, В. Валах зауважує, що «сьогодні також досить гостро постає
питання про визнання об’єктами цивільних правовідносин прав речових та
про допустимість відчуження цих прав у відриві від речі» [59, с. 47]. Окрім
того, теза про можливість речових прав ставати об’єктом суб’єктивного
цивільного права також зазнає критики з боку російських учених. У наукових
колах російських науковців домінуючою думкою є та, що лише зобов’язальні
майнові права можуть «відриватися» від свого носія та набувати
оборотоздатності. Зокрема, С. Яковлєв вважає, що «майнові права, за
винятком прав речових, можуть бути самостійним об’єктом цивільних
правовідносин, оскільки відповідають всім ознакам об’єкта цивільних
правовідносин» [539, с. 14]. Водночас, А. Суханов уважає, що «до складу
майна включаються не тільки речі, але й майнові права, у тому числі права
корпоративного характеру (що випливають з членства в комерційних і
деяких некомерційних організаціях), права вимоги та користування
зобов’язально-правового характеру (що випливають з угод і деяких інших
юридичних фактів і входять в зміст зобов’язань) і майнові права
(правомочності), що знаходяться в складі виняткових праві» [105, с. 87].
Українське законодавство, встановлює можливість існування речових
прав на чуже майно в якості самостійних об’єктів деяких угод (договори,
заповіти) вільного волевиявлення правовласника (див. наприклад, част. 2
ст. 407, част. 2 ст. 413 ЦК України), за винятком сервітуту (част. 4 ст. 403 ЦК
України) [59, с. 48].
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На думку В. Валах, на користь можливості речових прав бути
об’єктами інших цивільних прав кажуть положення чинного законодавства
про заставу (іпотеку). У контексті цього питання становить інтерес норма
ст. 5 Закону України «Про іпотеку» про те, що «предметом іпотеки може
бути право оренди чи користування нерухомим майном, яке надає орендарю
чи користувачу право будувати, володіти та відчужувати об’єкти нерухомого
майна. Таке право оренди чи користування нерухомим майном для цілей
Закону вважається нерухомим майном» [378, ч. 8 ст. 5]. Тож, право забудови
за суперфіціарним договором і право користування за договором оренди
можуть бути предметом застави. Однак у такому випадку вони повинні
розглядатися, на думку українського законодавця, як нерухомість. З таким
твердженням законодавця погодитися досить складно [56].
Відповідно до част. 2 ст. 413 ЦК України «Право користування
земельною ділянкою, наданою для забудови, може відчужуватися або
передаватися землекористувачем у порядку спадкування, крім випадків,
передбачених частиною третьою цієї статті» [173]. Отже, таке право
виявляється самостійним правом, бо не встановлене для конкретної
особи - «може відчужуватися або передаватися землекористувачем у порядку
спадкування» та є «тривалим правом», оскільки мова тут про «право
користування для будівництва», яке переводиться під «режим неспоживної
речі» (реч. 1 част. 2 ст. 190 ЦК України), що означає: зберігає свій первісний
вигляд при неодноразовому використанні (част. 2 cт. 185 ЦК України).
Ключовий аспект для розуміння наших аргументів ми знаходимо в
цивільних кодексах держав Західної Європи. У своєму монографічному
дослідженні А. Яковлєв [541] зауважив, що в законодавстві сучасних
зарубіжних держав спостерігається втілення концепції «безтілесних речей».
Зокрема, це стосується об’єктів права власності. Для прикладу, як у Франції,
так і в Швейцарії об’єктами права власності можуть бути як матеріальні, так
звані «тілесні» речі, так і нематеріальні, «безтілесні» речі, саме права. Проте,
посилаючись на ст. 655 ZGB [585], автори використовують невдалий
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переклад. Слідуючи наведеному перекладу, виходить, що ст. 655 ЦК
Швейцарії «згадуючи нерухомість, яка може бути об’єктом права власності,
називає також самостійні та постійні права, внесені в іпотечну книгу» [98,
с. 118].
Таблиця 1
Переклад Art. 655508 Schweizerisches Zivilgesetzbuch [ZGB] (Цивільний кодекс
Швейцарії) [585]
Art. 655508

Стаття 655508

1 Gegenstand des Grundeigentums sind die
Grundstücke.
2 Grundstücke im Sinne dieses Gesetzes sind:

1 Предметом права власності на нерухомість є
земельні ділянки
2 Відповідно до цього Закону земельними
ділянками є:
1. лігеншафтен (Liegenschaften) {Зміст
даного поняття тлумачиться, як будь-який
земельний майданчик з визначеними межами
в натурі. Див.: Art. 2 Begriffe
Grundbuchverordnung (GBV) vom 23.
September 2011 (Stand am 1. Februar 2018)
[562]};
2. самостійні та тривалі права, внесені до
поземельної книги;
3. шахти/родовища;
4. частки у співласності на земельні ділянки.
3 Самостійним та тривалим правом може бути
сервітут на земельній ділянці внесений до
поземельної книги, коли він:
1. встановлений ні на користь правомочної
земельної ділянки, ні виключно на користь
певної особи; та
2. встановлений, як мінімум на 30 років або на
невизначений строк.

1. die Liegenschaften;
2. die in das Grundbuch aufgenommenen
selbständigen und dauernden Rechte;
3. die Bergwerke;
4. die Miteigentumsanteile an Grundstücken.

3 Als selbstständiges und dauerndes Recht kann eine
Dienstbarkeit an einem Grundstück in das Grundbuch
aufgenommen werden, wenn sie:
1. weder zugunsten eines berechtigten Grundstücks
noch ausschliesslich zugunsten einer bestimmten
Person errichtet ist; und
2. auf wenigstens 30 Jahre oder auf unbestimmte
Zeit begründet ist.510

Насправді, у чинному ЦК Швейцарії (ZGB) наявна ст. 655 508, в якій
розкрито зміст поняття «земельна ділянка» як «предмета права власності на
нерухомість» (див.:табл. 1.1.). Відповідно до част. 2 ст. 655 508 ZGB
розрізняють винятково чотири різновиди земельних ділянок:
перший – «лігеншафтен» [нім.: Liegenschaften];
другий - самостійні та тривалі права, внесені до земельної книги;
третій - шахти/родовища;
четвертий - частки у співвласності на земельні ділянки [585].
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Тлумачення поняття «лігеншафтен» [нім.: Liegenschaften] подається в
аrt. 2 Begriffe Grundbuchverordnung (GBV) vom 23. September 2011 (Stand
am 1. Februar 2018) [562], згідно з яким, це «будь-який земельний майданик з
визначеними межами в натурі». Аналогічний підхід ми зустрічаємо в
законодавстві України, де «земельна ділянка» розглядається як «частина
земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з
визначеними щодо неї правами» [168, ст. 79]. За ЗК України сформованою
земельна ділянка вважається з моменту присвоєння їй кадастрового
номера [168, част. 4 ст. 791]. Саме об’єктом цивільних прав земельна ділянка
може бути винятково з моменту її формування (крім випадків суборенди,
сервітуту щодо частин земельних ділянок) та державної реєстрації права
власності на неї (част. 9 ст. 791 ЗК України). Як ми ще докладніше побачимо,
у законодавстві України трапляється подібне регулювання, як у Швейцарії,
де є ширше розуміння змісту поняття «земельна ділянка» відповідно до
Art. 655508 Schweizerisches Zivilgesetzbuch п. 2 (самостійні та тривалі права)
та п. 4 (частки у співласності). До речі, це наочний приклад для аргументів
К. Вендехорст, яка визнає прерогативу законодавця самостійно визнавати
інші права панування над об’єктами незалежно від того, чи це предмети
«матеріального», чи «нематеріального» світу [588, s. 79–80]. Також це є
прикладом «реєстраційного майна», яке ми описували у параграфі 1.4.
Звичайно, тут можуть зауважити, що відповідно до змісту част. 3 Art. 655 508
ZGB «самостійним та тривалим правом може бути сервітут на земельній
ділянці, внесений до поземельної книги…» право заноситься в реєстр до
поземельної книги. В Україні на момент внесення змін до част. 2 ст. 190 ЦК
України законодавець передбачав лише реєстрацію договорів оренди, яка
ставала передумовою виникнення відповідних прав та обов’язків. І вже через
парадигму фікції майнові права визнаються нерухомим майном.
Нерозуміння положень част. 2 ст. 190 ЦК України, зокрема самого
поняття «неспоживна річ», проглядається в аргументах С. Шимон, де вона
зауважує, що «потребує перегляду положення част. 2 ст. 190 ЦКУ про те, що

147

«майнові права є неспоживною річчю». Відповідно до част. 2 ст. 185 ЦКУ
неспоживною є річ, призначена для неодноразового використання, яка
зберігає при цьому свій первісний вигляд протягом тривалого часу. Тоді як
споживна річ внаслідок одноразового її використання знищується або
припиняє існувати в первісному вигляді. Стосовно майнового права таке
«використання» означає здійснення цього права, що призводить до реалізації
його змісту. Наслідки цього залежать від виду майнового права: якщо воно
уповноважує вимагати вчинення певних дій від боржника, то реалізація його
змісту призводить до припинення цього права, що уподібнює його до
споживної речі; якщо майнове право уповноважує на власні позитивні дії
(право користування, використання), то його здійснення має триваючий
характер, що дозволяє прирівнювати його до неспоживних речей» [518,
с. 274]. Вважаючи недоцільним визначення в ЦК України «майнового права»
винятково як «неспоживної речі», вона пропонує власну редакцію част. 2
ст. 190 ЦК України, згідно з якою: «Майнові права є річчю. Майнові права
визнаються речовими правами». Саме це є свідченням того, що при нашому
підході згадану статтю доцільно розглядати, як виняток для певного
комплексу майнових прав, а не як загальне визначення для всіх майнових
прав.
Як ми бачимо, за швейцарським законодавством «право забудови»
розглядається, як «самостійна земельна ділянка», яка наочно «висить» над
реально існуючою земельною ділянкою (більше того, навіть «частки у
співласності на земельні ділянки» визнають самостійними земельними
ділянками). І саме на такій фіктивній земельній ділянці будують
багатоквартирний будинок.
Режим полісуб’єктної власності на майно багатоквартирного будинку
означає, що будинок з юридичного погляду є сукупністю житлових та
нежитлових приміщень як самостійних об’єктів права, а також загального
майна, що належить вищезазначеним особам на праві спільної часткової
власності. У кожного такого об’єкта є власник, який самостійно володіє,
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користується і розпоряджається належним йому приміщенням. За цих умов
багатоквартирний будинок перестає існувати як самостійний об’єкт не тільки
обороту, а й права. Саме у такому контексті варто розуміти зауваження «крім
багатоквартирного» у част. 1 ст. 377 ЦК України.
Окрема проблема - питання про самостійність будівель та споруд як
об’єктів прав. Згадана проблема стала наслідком приватизації початку 90-х
років минулого століття. Як правило, завдяки приватизації, власниками
будівель та споруд стали приватні особи, а земля під цими будівлями
залишилась або в державній, або в комунальній власності. Оскільки
прийняття нових цивільного та земельного кодексів затягувалося з
політичних причин, то сформувалася модель «примату права на будівлю
перед правами на землю», на відміну від тієї, яка прийнятна в усіх
цивілізованих європейських державах. Іншими словами, українська модель
означає, що право на землю слідує за правом на будівлю; інша ж, традиційна
модель вказує на те, що «той, хто має право на землю, той має право на те,
що на цій землі розташовано». Унаслідок цього, в Україні сформувався не
зовсім нормальний оборот будівель та споруд, не підкріплений обігом
земельних ділянок під відчужуваними будівлями.
Німецька цивілістична доктрина вважає, що «право забудови» не є
звичайним «правом користування» або лише «обмеженим речовим правом»
та не створює «подільне право власності» або «співвласність власника землі
та носія (володаря) права забудови». «Найімовірніше, основні правомочності
права власності на землю відокремлені від нього та усамостійнені у «праві
подібному до права власності на землю». Таке право можна відчужувати
(продавати або заставляти). Його невід’ємною складовою частиною є право
власності на споруду. Звідси, подвійна природа права забудови: право на
землю пов’язане з правом власності на споруду» [559, s. 24]. Зауважимо, що
в Україні «право забудови» регулюється ст. 413 Глави 34 ЦК України і
подібне доктринальне тлумачення мало б місце також з урахуванням
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основних наповнень права власності, які не лише обмежуються «тріадою»,
про спірність якої ми вже згадували.
Аналізуючи правову матерію, яка була використана законодавцем на
час введення абз. 2 ст. 190 ЦК України, не забуваємо про догму римського
права «superficies solo cedit» [див.: абз. 2 ст. 1 Закону «Про іпотеку» зі
змінами, внесеними згідно із Законом № 3201-IV від 15.12.2005 року:
«нерухоме майно (нерухомість) - земельні ділянки, а також об’єкти,
розташовані на земельній ділянці і невід’ємно пов’язані з нею, переміщення
яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення» [378] або
част. 2 ст. 16 Закону «Про іпотеку» в редакції Законів № 3201-IV від
15.12.2005 року, № 800-VI від 25.12.2008 року: «передача в іпотеку об’єктів
незавершеного будівництва здійснюється шляхом передачі в іпотеку прав на
земельну ділянку, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва,
об’єктів незавершеного будівництва та майнових прав на них» [378], що
проголошує «єдність земельної ділянки та будівлі, що на ній знаходиться».
Іншими словами, усе, що збудовано на земельній ділянці, приростає до неї та
є її невід’ємною частиною (див.: ст. 187 ЦК України).
Завдячуючи праву забудови забезпечується цивільно-правовий оборот
будівель, які лише планують будувати на чужій земельній ділянці, або уже
будують, або такі уже збудовані. А також формується правова ситуація, коли
власник згаданої земельної ділянки та власник згаданої споруди є різними
особами. Завдяки йому скасовується дія правила «superficies solo cedit» на
реально

існуючій

земельній

ділянці [399,

с. 266].

Водночас

вона

«піднімається вище» до фіктивної земельної ділянки, яка «висить» над
реально існуючою. Саме це можна зауважити з аналізу част. 8 ст. 5 Закону
«Про іпотеку» - («таке право оренди чи користування нерухомим майном для
цілей цього закону вважається нерухомим майном») [378]. Отже, «таке право
оренди» для цілей Закону України «Про іпотеку» вважається нерухомим
майном, бо предметом іпотеки є винятково нерухомість (за част. 2 ст. 190 ЦК
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України «таке право оренди» є «правом забудови», тобто «обмеженим
речовим правом»).
Речовий характер права забудови принципов відрізняє його від оренди.
«Договір оренди носить особистий характер, оскільки в загальному випадку
орендар не може переуступити своє право оренди (особисте майнове право)
іншій особі без згоди орендодавця. Хоча право забудови і виникає внаслідок
договору між двома сторонами, воно належить до категорії речових прав
(«еталон» майнового права – цінне, самостійне, оборотоздатне), тобто право
забудовника може бути відчужене шляхом продажу іншій особі без згоди
власника ділянки, на нього може бути звернено стягнення за речовим
позовом (лат.: Actio in rem), тому воно може бути предметом іпотечної
застави. Аналогічно наявність договору про забудову не заважає обороту
земельної ділянки та його іпотеці, оскільки зобов’язання, встановлені
договором (у тому числі і за орендною платою), діють упродовж строку
договору незалежно від зміни конкретних сторін» [504].
На думку І. Бутіної, «уречевлення зобов’язальних прав шляхом
поширення на них правил, передбачених для об’єктів речового права, є
звичайним юридично-технічним прийомом, для цього використовують
догматичну фікцію» [54; 59 с. 52]. Будучи юридичним прийняттям факту
всупереч реаліям, правова «фікція переслідує мету штучного формування
історичних або догматичних підстав для відомих юридичних правил, які
затребувані з позиції справедливості або корисності, але дотепер не можуть
бути обґрунтовані засобами досі чинного права» [454, с. 13]. Більше того,
парадигма фікції сприяє глибшому розкриттю ролі штучних конструкцій у
правовому регулюванні, визначенню їх меж та взаємодії з близькими
правовими поняттями. Визнання парадигми фікції не перешкоджає появі
суперечливих наукових поглядів в її інтерпретації [125, с. 83]. У нашому
випадку, у част. 2 ст. 190 ЦК України спостерігаємо дві фікції. За допомогою
першої фікції (див.: друге речення част. 2 ст. 190 ЦК України) «майнові права
визнаються речовими» виникає «право забудови». Завдяки другій фікції
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(див.: перше речення част. 2 ст. 190 ЦК України) – майнові права визнають
неспоживною річчю.
Доказом слушності тези, що «після уречевлення майнових прав на ОНБ
(або «комплексу прав») проявляється право забудови, є те, що останнє є
єдино можливим правовим механізмом здійснення кредитування за умови
будівництва на чужій землі. На відміну від права забудови оренда не
забезпечує

будівельникам

можливості

користуватися

інструметом

іпотечного кредиту у випадку ведення будівництва на орендованих
землях» [236, с. 2]. Саме це переслідує законодавець положеннями Закону
«Про іпотеку» [378].
Показовим

є

законодавче

регулювання

подібної

проблеми

(багатоквартирний будинок, що збудований на чужій землі) є «право
квартирної забудови», яке передбачене Законом Естонії від 15.11.2000 року
«Про квартирну власність» [275]. Відповідно до част. 3 ст. 24 згаданого
закону «предметом права квартирної забудови» вважають «розмежовані
житлові та нежитлові приміщення будівлі, а також ті частини будівлі, що
можуть окремо використовуватися». Із такими приміщеннями поєднано
ідеальну частку у праві забудови, до якої саме належить квартира.
Зауважимо, що «ідеальна частка у праві забудови» закріплена у сучасному
цивільному законодавстві окремих держав Європи. Зокрема, така «частка»
згадана у Законі Естонії «Про квартирну власність» у част. (3) ст. 24 «Право
квартирної забудови» [275, ст. 24].
На думку А. Аббасова «після завершення будівництва та реєстрації
права власності на квартиру і права користування земельною ділянкою, ми
отримуємо пов’язані між собою речові права, які не можуть бути відчужені
порізно. У такому разі, землекористувач набуває речових прав на майно, яке
складається з обмеженого за змістом та обсягом безпосереднього речового
права на земельну ділянку та права власності на збудовану квартиру у
багатоквартирному будинку» [1, с. 269].
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Але, коли ми говоримо про продаж квартири на етапі ще до завершення
будівництва та реєстрації права власності на квартиру, фактично продається
частина обмеженого речового права – «частка у праві забудови». На практиці
«частка у праві забудови» трактується як майнові права – це всі права на
квартиру, які належать продавцю у зв’язку зі спорудженням квартири на
підставі договору оренди земельної ділянки, укладеного між продавцем та
власником земельної ділянки, на якій споруджується квартира, та на підставі
договору, укладеного між підрядником та продавцем (замовником). Майнові
права відчужуються покупцю, який у зв’язку з цим набуває у майбутньому
права власності на квартиру (п. 3 ст. 1 Договору № ЕФ-Ш купівлі-продажу
майнових прав) [127]. Саме «частку у праві забудови» «доцільно розглядати
як сурогат квартири. Точніше, це замінник квартири, який має лише окремі
її

юридичні

властивості

–

неспоживна

річ,

якою

можна

лише

розпорядитися» [399, с. 268].
Донині для багатьох цивілістів залишається відкритим питанням
стосовно ст. 16 Закону «Про іпотеку» (особливості іпотеки об’єктів
незавершеного будівництва) – «Чим саме відрізняються майнові права на
об’єкти незавершеного будівництва (нерухомості, будівництво якої не
завершено) та право власності на об’єкти незавершеного будівництва,
виходячи із положень законодавства, викликає чимало запитань?» [183,
с. 143, 481, с. 15–16].
Порушення такого питання є виправданим, оскільки Закон України у
цьому випадку не є послідовним (спонукає до хибного мислення). Завдяки
системному аналізу законів України «Про іпотеку» [378] та «Про фінансовокредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях
з нерухомістю» [390] (далі: Закон «Про фінансово-кредитні механізми»), а
також завдяки порівнянню змістового наповнення ст. 16 (Закон «Про
іпотеку») та ст. 50 (Закон «Про фінансово-кредитні механізми») було
виявлено, що законодавець не зовсім точно відобразив правовий зміст
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поняття «об’єкт незавершеного будівництва», оскільки останнє може мати
різне матеріальне наповнення.
Отже, поняття ОНБ охоплює декілька можливих варіантів:
«А. Об’єкт будівництва - матеріалізований {ОНБ - «зведений об’єкт на
землі», який уже є матеріалізований, але не доведений до готовності};
Б. Об’єкт будівництва – матеріалізований, на який оформлено право
власності {«Зведений об’єкт на землі», який уже є матеріалізований, не
введений в експлуатацію. На такий об’єкт оформлено право власності};
В. Об’єкт у будівництві (об’єкт інвестування) – матеріалізований {У
«зведеному об’єкті на землі» існує окрема структурна одиниця - квартира,
яка є вже збудована, але право власності не оформлено};
Г. Об’єкт у нематеріалізованому будівництві (об’єкт інвестування)
{Над «зведеним об’єктом на землі» окрема структурна одиниця - квартира,
ще не є збудована}» [399, c. 269].
На основі наведених варіантів можна знайти відповідь на запитання:
«У чому полягає відмінність права власності на ОНБ від майнових прав на
ОНБ?»
Підтвердження цього таке.
З погляду загального закону – ЦК України:
А. «Право забудови» + «матеріали, які використані під час зведення
ОНБ» = «неспоживна річ» [173, част. 2 ст. 190];
Б. «Право забудови» + («матеріали, які використані під час зведення
ОНБ») = «право власності на ОНБ»;
В. «Частка

у

праві

забудови»

+

«об’єкт

інвестування»

(матеріалізований ОНБ) = «неспоживна річ» [складається з частини права
забудови + «те, що приростає»] [173, част. 2 ст. 190];
Г. «Частка

у

праві

забудови»

+

«об’єкт

інвестування»

(нематеріалізований ОНБ) = «неспоживна річ» + «те, що приростає» [173,
част. 2 ст. 190].
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Отже, «відмінність між «правом власності на ОНБ» та «майновими
правами на ОНБ» полягає у тому, що у першому випадку ми маємо справу з
«об’єктом цивільного права – правом власності на ОНБ» та «правом
забудови» (два речові права). У другому випадку, у нас є право забудови або
частки прав забудови (одне речове право), що визначається част. 2 ст. 190 ЦК
України - неспоживна річ (див.: «А», «В» та «Г»)» [399, с.269].
Складається враження, що як у наукових дослідженнях, так і на
практиці (у тому числі, судовій) не сприймають «майнові права на ОНБ»
(наприклад, «на майбутню квартиру») у світлі част. 2 ст. 190 ЦК України та
їй судилося перебувати поза межами правової свідомості [59, с. 45; 242; 245,
с. 38–39; 282].
До речі, як на початку цього дослідження, ще раз константуємо, що ЦК
України забезпечує оборот цивільно-правових об’єктів і част. 2 ст. 190 ЦК
України [173], та є логічно кореспондуючим регулюванням згаданих об’єктів
за Законом «Про іпотеку» [378].
Комітет з цивільного, сімейного та спадкового права ВГО «Асоціації
правників України» акцентує на актуальності продажу майнових прав на
об’єкти нерухомого майна, що будуються. Члени Комітету порушили
питання про наявність «доктрини права очікування» [471; 538].
Після прийняття Судовою палатою у цивільних справах Верховного
Суду України Постанови від 30.01.2013 року по справі № 6-168цс12 [317]
практикуючя юристи звернули свою увагу на так зване «право очікування»
Згадана Постанова заклала фундамент для подальшого розвитку доктрини
«права очікування». Проте логічне питання, а з якої правової моделі було
імплементовано юридичну категорію «права очікування» і чи належно
запозичений зміст поняття «право очікування» узгоджується зі сучасними
правовими реаліями в Україні.
Зауважимо, що до недавна в Україні не було юридичної практики
застосування «права очікування». Та й до прийняття згаданої Постанови від
30.01.2013 року по справі № 6-168цс12 [317], в українському цивільному
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праві термін «право очікування» не використовували. Доказом того є те, що
в сучасних екциклопедіях та юридичних словниках ми не відшукаємо
тлумачення терміна «право очікування» [39; 65; 89; 136; 267; 453; 475; 534;
535].
У

державах

Німеччині [546;

Західної

550;

Європи,

558]

поняття

наприклад,
«право

Австрії [584]
очікування»

або
[нім.:

«Anwartschaftsrecht»] є загальновживаним. До речі, що у цих державах, як і в
Україні, поняття «право очікування» було введено у правовий оборот
шляхом судового рішення, а не законодавчим актом. Отже, «право
очікування» є винятково винаходом судової влади. Не заглиблюючись в
аналіз практики застосування «права очікування», треба лише зауважити, що
в усіх юрисдикціях таке право є спірною правовою конструкцією.
Вживання

в

Україні

правового

терміну

«право

очікування»

сформувало підстави для непорозуміння, оскільки таке «спонукає нас думати
про те, що у цьому випадку ми маємо справу з уже згадуваним поняттям
«Anwartschaftsrecht»» [399, с. 270]. Проте у нас є інші обставини – йдеться
про відчуження об’єкта, який ще не створений. Найімовірніше «ми маємо
справи з продажем майбутньої або очікуваної речі [лат.: rei futurae sivi
speratae], що є продажем під відкладальною умовою» [399, с. 270-271].
Звідси можна говорити, що виникають непорозуміння, бо «право
набуття в майбутньому права власності на нерухоме майно (право під
відкладальною умовою») [317; 329] правом не є, а характеризується як
«очікування

права»

(що

навіть

словесно

дуже

нагадує

«право

очікування») [81, с. 765–767]. Принагідно зауважимо, що предмет «договору
іпотеки» не є «обумовленим правом» – право власності на майно в
майбутньому. В іпотеку передається «право забудови/частка у праві
забудови», яким засвідчено обумовлене право – право власності на споруду
або на квартиру.
Після введення у правовий оборот визначення майнового права як
«права очікування» була сформована «науково-практична мантра», яка стала

156

фактично ребусом для сучасної цивілістики. З часом, згадана мантра шляхом
«copy-paste» твердо закріпилась у текстах цілого ряду судових рішень. Тепер
можна відшукати приклади, коли судові органи вже інших держав,
відсилаючи до рішень судів України, застосовують цю «мантру», не
розуміючи правдивого її цивільно-правового змісту.
Використане у судових рішеннях по справах: № 6-168цс12 від
30.01.2013 р. [317]; № 6-36цс13 від 15.05.2013 р. [318]; № 6-51цс13 від
04.09.2013 р. [319]; № 6-98цс13 від 02.10.2013 р. [321]; № 6-129цс14 від
12.11.2014 р. [322]; № 6-173цс14 від 03.12.2014 р. [323]; № 6-1920цс15 від
04.11.2015 р. [324]; № 6-1858цс15 від 18.11.2015 р. [325]; № 6-3090цс15 від
02.03.2016 р. [326]; № 6-290цс16 від 16.03.2016 р. [327]; № 6-265цс16 від
30.03.2016 р. [328]; № 643/18325/15-ц (Провадження №2/643/1199/16) від
14.06.2016 р. [330]; № 522/5793/16-ц (Провадження №2/522/4790/16) від
15.08.2016 р. [331], поняття «право очікування» є некоректним та спонукає
до формування хибного юридичного розуміння. У цьому випадку, не йдеться
про право, а лише про чекання на право – «очікування права».
Сьогодні трапляються випадки, коли зміст поняття «право очікування»
ототожнюють із «легітимними («законними») очікуваннями» [396, с. 174].
Проте це хибний підхід. Спільним для цих двох понятть є сам термін
«очікування». Зміст Постанови від 18.09.2013 року у справі № 6-92цс13
стосується «права очікування» (речового права) [320], а не «легітимних
(«законних») очікуваннь» [396, с. 174], які тлумачать як особливий різновид
охоронюваних інтересів. Саме інтересів, що стосуються «певності,
стабільності й незмінності правового становища, яке виникає з актів
публічної влади». Проте це вже адміністративне (публічне) право. Зміст
поняття «право очікування» відображає виключно цивільно-правову
конструкцію, яку використовують лише у виняткових випадках. На практиці
«Anwartschaftsrecht» набув широкого застосування у випадку обороту
рухомих речей (транспортних засобів, об’єктів виробництва та ін.) та як засіб
забезпечення оплати товару.
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У згаданих рішеннях суди вказують, що «майнове право, яке можна
визначити як право очікування, є складовою частиною майна як об’єкта
цивільних прав. Майнове право – це обмежене речове право, за яким власник
цього права наділений певними, але не всіма правами власника майна та яке
засвідчує правомочність його власника отримати право власності на
нерухоме майно чи інше речове право на відповідне майно в майбутньому».
Доречно було б писати: «майнове право, яким засвідчується очікування
права, є складовою частиною майна як об’єкта цивільних прав. ЦЕ1 майнове
право – обмежене речове право2, за яким володар3 цього права наділений
певними, але не всіма правами власника майна, та яке засвідчує
правомочність володаря4 отримати право власності на нерухоме майно5 чи
інше речове право на відповідне майно в майбутньому6.
У теорії [213, с. 42–43] та на практиці уже зустрічаються випадки
глобального визначення для всіх майнових прав, коли, відсилаючись до
правової позиції, викладеної у постанові Судової палати у цивільних справах
Верховного Суду України від 30.01.2013 року у справі № 6-168цс12 [317],
роблять хибні висновки. Зокрема, що «майнове право, яке можна визначити
як «право очікування», є складовою частиною майна як об’єкта цивільних
прав. Майнове право – це обмежене речове право, за яким власник цього
права наділений певними, але не всіма правами власника майна, та яке
засвідчує правомочність його власника отримати право власності на
нерухоме майно чи інше речове право на відповідне майно в майбутньому –
заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, отримані одним з подружжя

Використовуючи слово «ЦЕ» привертається увага до того, що у цьому випадку йдеться
про майнове право лише у відповідному контексті, а не про загальне визначення для
майнового права.
2
Право забудови або частка у праві забудови.
3
У цьому випадку варто використовувати термін «носій (володар) права», а не «власник».
4
«Носій (володар)» такого обмеженого речового права.
5
Частка у праві забудови + право власності на квартиру.
6
Іпотека на нерухоме майно (частка у праві забудови + право власності на квартиру).
1
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або внесені до сімейного бюджету чи внесені на особовий рахунок в
банківську установу; – гроші, інше майно (в тому числі гонорар, виграш,
отримані за ним гроші) отримані в результаті укладеного в інтересах сім’ї
договору; – речі для професійних занять (музичні інструменти, оргтехніка,
лікарське обладнання), набуті за час шлюбу для одного з подружжя» [258,
с. 50]. Або «…майнові права дитини можна розглядати в широкому значенні,
в якому до них належать право дитини на утримання, право власності дитини
на майно, право дитини на користування майном батьків, житлові права
дитини, спадкові права дитини, корпоративні права дитини, інші майнові
права, пов’язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права,
які є складовою частиною права власності (права володіння, розпорядження,
користування), а також інші специфічні права та право вимоги…» [142,
с. 86].
Отже, підсумовуючи викладене, доречно зазначити, що част. 2 ст. 190
ЦК України регулюється цивільно-правовий оборот об’єктів, які передбачені
спеціальним законом «Про іпотеку» [378] в якому імплементовано догму ще
римського права «superficies solo cedit» (єдність земельної ділянки та будівлі,
що

на ній

знаходиться).

Част. 2 ст. 190

ЦК України

є логічно

кореспондуючим регулюванням згаданих об’єктів у загальному законі до
спеціального (Закон «Про іпотеку»). Шляхом законодавчих фікцій [част. 2
ст. 190 ЦК України], у тому числі через уречевлення комплексу прав [част. 8
ст. 5 Закону «Про іпотеку»], проявляється «право забудови». Право
забудови» – це обмежене речове право, яке характеризується подвійною
природою: право на землю пов’язане з правом власності на споруду.
Предметом договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру, яка
будується, або договору іпотеки таких прав, є право забудови або частка у
праві забудови. Право забудови є майновим правом, яким засвідчується
очікування права, та є складовою частиною майна, як об’єкта цивільних прав.
Це майнове право – обмежене речове право, за яким носій (володар) права
наділений певними, але не всіма правами власника майна, та яке засвідчує
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правомочність носія (володаря) отримати право власності на нерухоме майно
[квартира + земля (право забудови)] чи інше речове право [іпотека на
квартиру + земля (право забудови)] на відповідне майно в майбутньому.

2.3 Цивільно-правові наслідки введення частини 2 до статті 190
Цивільного кодексу України
Правовий зміст поняття «право оренди» палко обговорюється в
сучасних юридичних колах. Як правила, найчастіше непорозуміння
виникають з приводу «відчуження права оренди» [435, с. 118–127], у тому
числі «оборотоздатності» права оренди [201, с. 7] або «речовності» права
оренди [244, с. 40–49; 247, с. 234; 253, c. 249; 265, с. 130–134; 480].
Перед тим, як заглибитися у проблематику «права оренди» необхідно
розглянути можливості цивільно-правового «оформлення користування
річчю» у державах, які тяжіють до романо-германської (континентальної)
правової системи, саме до якої належить і Україна» [496, с. 133]. А нижче
згадана категоризація нехай також стане надійнию основою юридичного
аналізу цивільно-правової природи «права оренди».
За романо-германською (континентальною) системою «правове
оформлення користування річчю передбачає такі можливості: а) прекарне
користування; б) зобов’язальне (особисте) правовідношення; в) попередньо
помічене зобов’язальне правовідношення (відомості про яке вносять у книгу
записів, іншими словами – посилене); г) обмежене речове право» [408; 583,
s. 244–245].
«Прекарне користування» розуміється як «отримання речі на своє
прохання [лат.: preces] у безоплатне користування з умовою повернути цю
річ на вимогу того, хто цю річ дав» [21, c. 315]. Таке користування варто
розглядати як «задоволення прохання шляхом надання дозволу. Фактично це
односторонній дозвіл, що обумовлюється доброю ласкою власника без
надання будь-якого права та без укладання договору. Для прикладу, особа
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може отримати дозвіл на безперешкодне та безоплатне користування річчю
виключно до моменту висловлення власником цієї речі відмови на її
використання» [406, с. 225].
«Зобов’язальне (особисте) правовідношення», зокрема, найм (оренда)
– права та обов’язки сторін договору визначаються положеннями договору
та засадами зобов’язального права. «Наймач або орендар володіє правом
користування, яке скеровується – як зобов’язальне право – лише проти
сторони договору (орендодавець, наймодавець). У цьому контексті доцільно
згадувати принцип, що кожне правовідношення, яке може бути змістом
сервітуту (право користування, тобто обмеженого речового права), також
може встановлюватися як зобов’язальне правовідношення:
- оренда {зобов’язальне право} ↔ сервітут (право користування)
{обмежене речове право}, яке не підлягає відчуженню (част. 4 ст. 403 ЦК
України);
- оренда з метою будівництва {зобов’язальне право} ↔ право забудови
(суперфіцій)/емфітевзис {обмежене речове право}, яке можна відчужити
(суперфіцій - част. 2 ст. 413 ЦК України/емфітевзис - част. 2 ст. 407 ЦК
України)» [406, с. 225].
Попередньо помічене зобов’язальне правовідношення (вносять у
поземельну

книгу,

іншими

словами

–

посилене

зобов’язальне

правовідношення). Згідно з абз. 1 арт. 959 ZGB (Цивільного кодексу
Швейцарії) «у встановлених законом випадках особисті {зобов’язальні}
права можуть помічатися у поземельній книзі» [585]. Між іншим, це
стосується оренди або переважного права купівлі.
Попередня «примітка» посилює зобов’язальне право. При реєстрації
кожного новонабутого права цю «примітку» враховують.
Швейцарська

наукова

доктрина

та

судова

практика

таке

правовідношення кваліфікують як реальне зобов’язальне правовідношення
[нім.: Realobligation]. Наприклад, «попередньо помічена оренда діє не лише
проти орендодавця (сторона договору), а й проти кожної особи, яка набуває
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пізніше речове право на річ, яка орендується. Кредитор/орендар цим
поміченим способом володіє певним речовим забезпеченням (гарантіями
захисту) у випадку, коли власник речі її перепродає або банкротує» [406,
с. 225].
В орендному праві (Art. 261 Abs. 2 OR) «при зміні власників,
попередня примітка захищає права орендаря, які були визначенні договором
оренди, укладеним з попереднім власником» [553]. Для прикладу, якщо
новий власник із власних потреб претендує на орендовану річ, то він не може
розірвати уже укладений договір оренди [553].
Отже, попередньо помічена оренда діє не лише проти орендодавця
(сторони договору), а і проти кожної особи, яка пізніше набуває речове право
на орендовану річ.
Виявляється, що «у такому особистому праві є речова складова.
Про реальне зобов’язальне правовідношення [нім.: Realobligation]
можна говорити тоді, коли:
- наявне зобов’язальне правовідношення [нім.: Obligation] скероване на
виконання боржником свого обов’язку; (власник/орендодавець надає право
орендареві користуватися земельною ділянкою. Він є боржником, оскільки
зобов’язаний надати цю ділянку та утримуватися від дій, які б перешкоджали
орендареві користуватися цією ділянкою);
- боржник зобов’язального правовідношення визначається через
правомочність на річ [речовим; лат.: «real»] (заміна власника/орендодавця не
впливає на право орендаря користуватися цією ділянкою)» [583, s. 5].
В українському цивільному законодавстві також є приклади з тим
самим наслідком як і в швейцарському реальному зобов’язальному
правовідношенні («Realobligation») з тією відмінністю, що за українським
законодавством правові наслідки виникають «за законом», а не з реєстрації
попередньої «примітки» «по волі» сторони договору ст. 810-1 ЦК
України [173]; част. 4 ст. 6 Закону «Про іпотеку» [378] і т. д.
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Обмежена речова правомочність – «найбільш «міцна» правомочність
(не беручи до уваги право власності), яку отримує користувач речі, якому
надано обмежене речове право користування. Здебільшого, йдеться про
користування річчю у формі обмеженого речового права, що є правом
користування (сервітут). Як обмежене речове право, право користування
(сервітут)

зберігається

і

тоді,

коли

річ

продають

або

стягують

примусово» [406, с. 226].
Відповідно до названої категоризації у романо-германській системі
право

оренди

є зобов’язальним особистим правовідношенням,

що

визначається засадами зобов’язального права та положеннями договору.
Отже, «право оренди» в Україні, яка входить до цієї системи, насправді не
може бути речовим. Кожне правовідношення, яке може бути змістом права
користування (сервітуту) – обмеженого речового права, також може
встановлюватися як зобов’язальне правовідношення або навпаки.
Отже, власник-орендодавець земельної ділянки на основі договору
оренди надає орендареві земельну ділянку в платне користування з метою
«будувати, володіти та відчужувати об’єкт нерухомого майна» [353; 378], що
можна виразити і речовим правом. У наведеному прикладі, «згадані
зобов’язальні права після переведення в речові виражають саме зміст
обмеженого речового права – права забудови (суперфіції). Простіше кажучи,
змістом права забудови (суперфіції) є саме те, що особа вправі мати споруду
на чужій землі. Розмежовується власність на земельну ділянку від власності
на споруду, а принцип «superficies solo cedit» не діє. Це видно зі системного
аналізу положень Глави 34 ЦК України» [406, с. 227].
Звісно, вищенаведене стосується швейцарського права і, на наш
погляд,

виділяється

глибоким

системним

підходом.

Проте

можна

стверджувати, що в будь-якій державі, яка належить до романо-германської
системи, подібне існує без суттєвих відмінностей.
Коли законодавець визнає майнові права речовими (част. 2 ст. 190 ЦК
України), то у нас автоматично виникає два запитання. Перше запитання
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стосується того, «які саме майнові права стають речовими?». Друге, як це
узгоджується з наявним «numerus clausus». Адже після «визнання майнових
прав речовими», мають виникати лише такі види речових прав, які оголошені
законодавцем «речовими», оскільки це передбачено науковими вченнями
про «numerus clausus». Нехтування наявністю «numerus clausus» та
неправильне розуміння ст. 190 ЦК України через її сприйняття як
«загального правила для всіх майнових прав», сприяло б руйнації всієї
цивільно-правової системи України: сторони в зобов’язальному праві
самостійно визначають коло своїх прав, які в подальшому, стаючи речовими
через «визнання їх речовими» у подальшому творять правову нісенітницю.
Що стосується першого запитання, то тут варто пам’ятати, що у ст. 190
ЦК України йдеться про майнові права у сфері будівництва (див.: Закон
України № 3201-IV), а саме про «право оренди для будівництва», тобто
«право користування земельною ділянкою для будівництва».
З цього приводу влучними є аргументи Яна Вільгельма [нім.: Jan
Wilhelm], коли він пише, що часто плутають право суперфіцію
[нім.: Erbbaurecht] з правом оренди, яке успадковується [нім.: Erbpachtrecht].
У цивільно-правовій системі сучасної Німеччини «Erbpachtrecht» ще рідко
зустрічається як право часів, що були напередодні прийняття BGB. Це право
чинним BGB не передбачене [561]. Йдеться про так звану «власність, якою
можна користуватися, як власник» [нім.: «Nutzeigentum»]. Унаслідок того
орендаря розглядають як квазівласника, оскільки він володіє майже усіма
правомочностями власника. Зокрема, згадуване нами «право оренди
[нім.: Erbpachtrecht]» загалом продається, обтяжується та успадковується.
Власник залишає за собою тільки так звану «вищу власність» [нім.:
Obereigentum].
Історично «Erbpachtrecht» передує феодальному відношенню високого
середньовіччя (XI–XIV ст.). Тут доречно згадати систему прав на майно в
англійсько-американському

праві,

яка

«…відрізняється

від

романо-

германської системи певною своєрідністю та досі несе відбиток правових

164

форм регулювання власності в епоху феодалізму. Права майнового змісту
ототожнюються з правом власності (property), розглядаються як його
різновиди і можуть в цій якості розглядатися нами як аналог речових прав
континентального права. В рамках цих прав виділяються право власності,
аналогічне континентальному (ownership), опосередкованої щодо земельної
нерухомості титулом, що має назву фригольд (freehold title), і інші майнові
права, придатні з обмеженими речовими правами романо-германської
системи права: право застави, сервітути і т. д., а також такі права, як патентне
і авторське. Специфікою англійського права є і те, що оренда нерухомого
майна (leasehold), що розглядається в романо-германській системі права в
якості інституту зобов’язального права, відноситься до різновидів права
власності…» [96; с. 324–325].
Емфітевзис з приводу предмета споріднений, але нетотожний зі
спадковим правом оренди [нім.: Erbpachtrecht]. Споріднене зі спадковим
правом оренди [нім.: Erbpachtrecht] з приводу предмета є емфітевзисом, але
не тотожне йому. Витоки спадкового права оренди [нім.: Erbpachtrecht]
сягають ще германського та загального права (common law) на відміну від
емфітевзису, який є інститутом римського права [569, s. 72].
Описане вище спадкове право оренди [нім.: Erbpachtrecht] існує теж у
законодавстві Нідерландів [нідерл.: Erfpacht; англ.:

Long Leasehold]

відповідно до 5 книги Wetboek: 5:85 абз. 1, поряд із пересічним
зобов’язальним правом оренди землі. Воно («Erfpacht» [нідерл.] - спадкове
право оренди) є обмеженим речовим правом, яке надає орендарю [нідерл.:
Erfpachter] правомочність користуватися нерухомою річчю як власник.
Отже, не знаючи про наведені законодавчі можливості та юридичні явища,
можна ще довго вести дискусію з приводу належності права оренди до
зобов’язального чи речового права. У роботі вже не раз згадувалося про
наукову співпрацю німецьких та голландських фахівців під час підготовки
законопроектів, які в подальшому виявилися системоформуючими для
цивільного права України. Тому у процесі дослідження змісту положень ЦК
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України не випадає залишати осторонь правову доктрину, на якій
сформовані цивільні кодекси Німеччини [нім.: Bürgerliches Gesetzbuch] та
Нідерландів [нідерл.: Burgerlijk Wetboek].
Заглянемо до част. 5 ст. 93 ЗК України «… Право оренди земельної
ділянки може відчужуватися, у тому числі продаватися на земельних торгах,
а також передаватися у заставу, спадщину, вноситися до статутного капіталу
власником земельної ділянки - на строк до 50 років, крім випадків,
визначених законом» [168]. Можна було б припустити, що йдеться саме про
згадуване нами спадковуване право оренди щось на зразок «Erfpacht».
Відповідно до ч. 2 ст. 395 ЦК України «законом можуть бути
встановлені інші речові права на чуже майно». Отже, нові речові права
можуть бути введені лише шляхом прийняття відповідного законодавчого
акту та дослівно оголошені речовими правами. Проте, звернувшись до тексту
Закону № 161-XIV від 06.10.1998 року «Про оренду землі» або ЗК України,
ми зауважуємо, що там дослівно не зазначено про те, що «право оренди є
обмеженим речовим правом». Те саме ми спостерігаємо в ЗУ України.
Ймовірно, що част. 5 ст. 93 ЗК України законодавець запровадив
«Erfpacht», проте, на жаль, він ніде не подає назви такого права та виразно не
говорить, що це право є речовим, ні в земельному, ні в цивільному кодексах,
ані в Законі «Про оренду землі». Навіть якщо част. 8 ст. 5 Закону № 898-IV
«Про іпотеку» було введено «право оренди», яке, уречевлюючись відповідно
до част 2 ст. 190 ЦК України, стає «нерухомим майном», а отже може
передаватися в іпотеку та прирівнюється до згаданого нами «Erfpacht», то
законодавець був би зобов’язаний відповідно до доктрини речового права
чітко та виразно закріпити назву такого права в переліку речових прав або в
ЦК України, або в окремому законодавчому акті та забезпечити зрозумілий
механізм його регулювання. Про те, що в ст. 4 Закону «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»[356] право
оренди було визнано речовим правом, скажемо окремо. Поряд із цим
залишається лише звернути увагу на те, що зміни до част. 2 ст. 190 ЦК
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України введено 15.12.2005 року та Закону «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» аж у 2013 році і про все це
згадаємо дещо пізніше.
На основі вищенаведеного, коли ми визнаємо за Законом № 161-XIV
«Про оренду землі» зобов’язальне право оренди для будівництва речовим
правом, то як максимум, виходить особистий сервітут – конкретно
визначеній особі (част. 2 ст. 401 ЦК України) з усіма перешкодами для
обороту (ст. 403 ЦК України).
Тому, у нашому випадку (для потреб фінансування будівництва),
необхідний суперфіцій за ст. 413 ЦК України (див.: «Глава 34. Право
користування чужою земельною ділянкою для забудови» ЦК України). На
відміну від «зобов’язального права оренди», яке встановлюється для
конкретної особи та зі смертю фізичної особи орендаря/ліквідацією
юридичної особи орендаря не передається правонаступнику [ст. 31 Закону
№ 161-XIV «Про оренду землі»], «право забудови» є самостійним правом,
оскільки винятково не встановлюється для конкретної особи, успадковується
та є повністю оборотоздатним [част. 2 ст. 413 ЦК України], окрім випадків,
передбачених законом.
Першою причиною особливого законодавчого регулювання (у ч. 2
ст. 190 ЦК України [173] та ч. 7 ст. 5 Закону № 898-IV [378]) є те, що ЗК
України передбачається два види користування земельними ділянками, що
перебувають у державній або комунальній власності: «право постійного
користування

земельною

ділянкою

(безстрокове

користування

для

підприємства, установи та організації, що належать до державної та
комунальної власності; громадських організацій інвалідів України, їх
підприємств (об’єднань), установ та організацій; релігійних організацій
України; публічних акціонерних товариств залізничного транспорту
загального користування; вищих навчальних закладів і т. д.» [168, ч. 2 ст. 92])
або «право оренди земельної ділянки (строкове користування для громадян
та юридичних осіб України, іноземців і осіб без громадянства, іноземних
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юридичних осіб, міжнародних об’єднань і організацій, а також іноземних
держав» [168, ч. 2 ст. 93 ЗК України]). Отже, ведення будівництва
«приватниками» на землі, яка перебуває у державній або комунальній
власності, можливе лише шляхом укладання договору оренди.
Другою причиною є те, що зведена на чужій земельній ділянці (на
основі договору оренди) будівля до моменту оформлення забудовником на
неї права власності, фактично перебуває у власності орендодавця, тобто –
власника земельної ділянки. У забудовника не визначене правове положення,
яке унеможливлює фінансування будівельного проекту впродовж його
здійснення через попередній продаж або іпотеку. Право забудови
(суперфіцій) на відміну від права користування на основі договору оренди
можна використовувати як предмет забезпечення кредиту [236, с. 2; 543, с. 3;
545, s. 184].
Отже, беручи до уваги згадані причини, законодавець свідомо (можна
навіть сказати, що навіть вимушено) та логічно перевів зобов’язальне право
оренди «для цілей будівництва» у речове право: переведення у част. 2 ст. 190
ЦК України виглядає так, що він визнає майнові права речовими, а у част. 8
ст. 5 Закону «Про іпотеку» відповідні майнові права платного користування
з метою «будувати, володіти та відчужувати об’єкт нерухомого майна»
визнає нерухомістю. Отже, ще 15 грудня 2005 року «право оренди для цілей
будівництва» було за законом [353] інституціоналізовано як «право забудови
(суперфіцій)» без називання його однойменним терміном.
Відлуння такого регулювання можна, наприклад, бачити у част. 5 ст. 93
та част. 4 ст. 124 ЗК України [168] або ст. 8-1 Закону України від
06.10.1998 року № 161-XIV «Про оренду землі» [383]. На час введення
інституціоналізації

право

«забудови

(суперфіцій)»

Законом

від

15.12.2005 року № 3201-IV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України» [353] законодавець передбачена виключно процедура реєстрації
договорів оренди земельних ділянок.
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Із введенням «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»,
законодавець перевів зобов’язальне право оренди в речове та зобов’язав
сторін усіх договорів оренди (не лише для цілей будівництва) провести
реєстрацію цих договорів у реєстрі речових прав. Таким способом було
повністю змінено правову природу зобов’язального права оренди на речове,
що ми спостерігаємо у п. 2 част. 1 ст. 4 Закону України № 1952-IV від
01.07.2004 року «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень» (далі: Закон № 1952-IV), яким було передбачено державну
реєстрацію речових прав, похідних від права власності, «як право постійного
користування та право оренди (суборенди) земельної ділянки» та «право
користування (найму, оренди) будівлею або іншою капітальною спорудою
(їх окремою частиною), що виникає на підставі договору найму (оренди)
будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладеного на
строк не менш як три роки» [356].
На практиці така модель викликає непорозуміння. Не пізнавши
особливостей цієї проблематики та посилаючись на нечіткість законодавчої
техніки з’являються подібні висновки: «хоча право оренди є зобов’язальним
правом, згідно зі ст. 4 Закону № 1952-IV воно віднесено до речових прав на
нерухоме майно. Очевидно, цю неточність потрібно виправити та викласти
назву Закону в редакції «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно
та їх обтяжень», прибравши слово «речових»» [220].
Пункт 2 част. 1 ст. 4 Закону «Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень» [356] є спірним, оскільки суперечить
фундаментальному принципу приватноправових відносин – «свободі
договору». Можна ініціювати питання «про конституційність згаданого
положення, бо із запровадженням вимоги реєструвати договори оренди у
реєстрі речових прав, законодавець позбавив учасників цивільно-правового
обороту можливості правового оформлення користування річчю через
зобов’язальні особисті правовідносини» [406, с.229]. До того ж, у контексті
тлумачення принципу верховенства права та визнання України як соціальної,
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правової держави, що забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і
господарювання, соціальну спрямованість економіки, Конституційний Суд
України своїм Рішенням від 10.11.2011 року № 15-рп/2011 «у справі про
захист прав споживачів кредитних послуг» [410] підтвердив значущість
принципу «свободи договору».
Порівнюючи переліки речових прав, що визначені ст. 4 Закону № 1952IV [356] та ст. 31 Модельного закону «Про обмежені речові права» [277], що
в принципі узгоджується зі сучасною романо-германською цивілістичною
доктриною речових прав, можна зауважити, що в Україні є значно ширше
коло речових прав. Проте, якщо Україна входить до континентальної
системи, то перелік речових прав в Україні принаймні мав би дублюватися
або бути узгодженим. Але, на жаль, правова дійсність диктує нам свої
особливості. Фахівці вказують на «безсистемний та хаотичний характер
формування переліку речових прав» [253, с. 250; 446, с. 89].
Перш ніж у подальшому розкрити особливості відлуння част. 2 ст. 190
ЦК України в законодавстві України, варто було б звернути увагу на правове
наповнення змісту понять «право оренди» та «право забудови (суперфіцій)».
Основною відмінністю «права забудови (суперфіцій)» від «право
оренди» є його речовність. Речове право – «право забудови (суперфіцій)», як
і зобов’язальне – «право оренди», виникає на основі договору. Договір
оренди носить особистісний характер, оскільки в загальному випадку
орендар не може переуступити своє право оренди іншій особі без згоди
орендодавця. Враховуючи низку особливостей договору оренди, відносно
нього при зміні осіб у зобов’язанні складно застосувати в чистому вигляді ті
норми, які регулюють заміну боржника і кредитора. Тому погоджуємося з

Відповідно до ст. 3 Модельного закону «Про обмежені речові права» до обмежених
речових прав відносять: 1) емфітевзис; 2) суперфіцій; 3) сервітут; 4) узуфрукт; 5) право
оперативного управління (див.: Додаток до постанови МПА СНД від 27.11.2015 року
№ 43-9).
1
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думкою Л. Спіциної, що найдоцільніше до договору оренди землі
застосовувати загальний термін – «заміна сторони у договорі» [439].
Право забудови може бути відчужене шляхом продажу іншій особі без
згоди власника ділянки, на нього може бути звернено стягнення за майновим
позовом, а отже, воно може бути предметом іпотечної застави. Треба
пам’ятати і те, що при відчуженні «права забудови (суперфіцію) відбувається
заміна сторони в основному договорі, який регулює відносини між
власником/потенційно

майбутнім

власником

земельної

ділянки/

та

землекористувачем/потенційно майбутніми землекористувачами/ упродовж
усього строку дії договору» [504]. Але можливий і варіант без заміни сторони
в основоположному договорі. Ми знаємо, що в част. 8 ст. 5 Закону «Про
іпотеку» [378] право оренди «як таке право» вважається нерухомими
майном. Згаданим Законом нерухомим майном визнається земельна ділянка
(абз. 2 ст. 1). Отже, згідно з цим положенням орендар стає власником нової
юридично створеної штучної ділянки, яку він може відчужувати. У разі
продажу згаданої штучної земельної ділянки орендарем відбувається заміна
сторони в основоположному договорі оренди (про що вже згадувалося).
Проте, коли таку «штучну земельну ділянку» відчужує орендар (власник)
шляхом оренди, то, залишаючись стороною основоположного договору
оренди, він вправі укласти з новим орендарем «штучної земельної ділянки»
договір оренди, точніше, «технічно» це робиться шляхом укладання
«договору суборенди» (див.: ст. 8 «Суборенда земельних ділянок» Закону
«Про оренду землі») [383].
Наприклад, на орендованій будівельником ділянці здійснюється
проект багатоквартирного будинку. З метою його фінансування, будівельник
розпочинає попередній продаж майбутніх квартир шляхом укладення
договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири, що будуються. Як
уже згадувалося, у такому разі він продає частину в «праві забудови
(суперфіції)», яка є похідною з договору оренди. Отже, вихідним
положенням цієї юридичної конструкції завжди є основоположний договір
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оренди. Продаючи майбутню квартиру, яка є неспоживна річ/частина в
«праві забудови (суперфіції)»/майнові права на квартиру/частина в праві
оренди, забудовник мав би це юридично оформити, як відчуження «частини
права оренди», що «технічно» можливо зробити через укладення договору
«суборенди», з подальшим занесенням до реєстру [310; 368].
Новели Закону України № 509-VI від 16.09.2008 року «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву»
(далі: Закон № 509-VI «Щодо сприяння будівництву») [352] у частині
внесення доповнення до ст. 93 ЗК України «Право оренди земельної ділянки
може відчужуватися, у тому числі продаватися на земельних торгах, а також
передаватися у заставу, спадщину, вноситися до статутного капіталу
власником земельної ділянки – на строк до 50 років, крім випадків,
визначених

законом»

викликали

та викликають

непорозуміння

до

сьогоднішнього дня [201, с. 7; 480].
Системний аналіз згаданої новели вказує, по-перше, що тут ми
зустрічаємо наочний приклад відлуння част. 2 ст. 190 ЦК України та
кореспондуючої до неї част. 8 ст. 5 Закону «Про іпотеку»[378]. Фахівці
вважали,

що

законодавець

перевів

«право

оренди»

з

категорії

«зобов’язального» до категорії «речового» права. Насправді це лише було
законодавчо інституціоналізоване «право забудови (суперфіцій)» без
називання його однойменним терміном.
По-друге, законодавець прагне додатково закріпити у ЗК України
можливість відчуження «такого права оренди» у широкому розумінні (через
заміну сторони базового «договору оренди» або без заміни сторони шляхом
укладання «договору суборенди»). Зауважуємо, що лише чомусь «власник»
може передати «право оренди» земельної ділянки у статутний фонд. Таке
регулювання видається нібито нелогічним, бо «право оренди» належить
орендарю, а не власнику/орендодавцю [201, с. 7]. Використання терміна
«власник» створює певне непорозуміння. Слід зауважити, що Глава 15 ЗК
України

«Право

користування

землею» [168]

встановлює

правове
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регулювання користування землею, яка перебуває у державній та
комунальній власності. Отже, коли у част. 5 ст. 93 ЗК України йдеться про
«власника», то законодавець очевидно має на увазі уповноважені органи
публічної влади, які вправі виконувати функцію власника від імені держави.
До уваги береться той факт, у який час було прийнято згадану
законодавчу новелу, то усе стає на своє місце. Адже лише «у перші 9 місяців
2008 року,

внаслідок

глобальної

фінансової

кризи,

оголосили

про

банкрутство більше 10 банків зі світовими іменами, зазнали мільярдних
збитків світові страхові компанії, інвестиційні та недержавні пенсійні
фонди» [332]. Ця криза не обійшла і Україну, зокрема її будівельну
галузь [51, с. 9]. Держава була вимушена вжити швидкі та ефективні заходи
щодо стабілізації економіки. І як результат було прийнято в Україні «пакет»
законів України щодо запобігання впливу світової фінансової кризи на
розвиток будівельної галузі та житлового будівництва (див.: Закон від
16.09.2008 року № 509-VI [352] та Закон від 25.12.2008 року № 800-VI [362]).
У той час особливу увагу також було приділено Кабінету Міністрів України,
функціональними обов’язками якого охоплено діяльність щодо «створення
сприятливих умов для інвестицій у будівництво, вдосконалення дозвільних
процедур та їх здешевлення, запровадження конкурентних засад при набутті
земельних ділянок та прав на них під забудову» [155].
Для наочного розуміння наведемо кілька виразних прикладів. Зокрема
у Законі України від 25.12.2008 року № 800-VI «Про запобігання впливу
світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового
будівництва» зазначено, що подолання кризових явищ у будівельній галузі
та житловому будівництві відбувається відповідно шляхом:
- «викупу в забудовників та/або фінансових установ нереалізованого
житла в об’єктах будівництва, що споруджувалися зі залученням коштів
фізичних

осіб

у

разі

неспроможності

забудовників

продовжувати

будівництво житла у зв’язку з недостатнім обсягом коштів для формування
фондів соціального та службового житла» [362, абз. 2 ч. 1 ст. 1];
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- «збільшення статутних капіталів державних банків та Державної
іпотечної установи для надання кредитів на завершення будівництва
багатоквартирних житлових будинків» [362 абз. 6 ч. 1 ст. 1];
- «викупу державою у кредиторів іпотечних кредитів, отриманих
фізичними особами на будівництво та придбання житла до набрання
чинності цим Законом і віднесених до категорії ризикованих» [362, абз. 7 ч. 1
ст. 1];
- «у разі неможливості повернення суб’єктом господарської діяльності,
що здійснює будівництво (забудовником), такого кредиту у визначений
договором термін, кредитно-фінансова установа в порядку, визначеному
законодавством, набуває майнових прав на збудоване житло та має право
продати його органам державної влади, органам місцевого самоврядування
або Державній іпотечній установі з метою забезпечення громадян, які
потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, чи
здійснити його вільний продаж на ринку житла» [362, абз. 5 ч. 1 ст. 3].
Варто зауважити, що із поєднанням власника (держава) та орендаря
(будівельник, який веде будівництво на державній/комунальні землі) шляхом
вищеописаних

варіантів

викупу,

«право

оренди»

[право

забудови

(суперфіцій)] автоматично не скасовується без згоди тих осіб, які придбали
речові права (іпотекодержателів, майбутніх власників квартир) на «право
оренди» = право забудови (суперфіцій) = нерухомість [част. 8 ст. 5 Закону
«Про іпотеку»] = неспоживна річ [част. 2 ст. 190 ЦК] = об’єкти
незавершеного будівництва.
Порівнюючи

внесені

Законом

№ 509-VI

«Щодо

сприяння

будівництву» [352] зміни до ЗК України [168, част. 5 ст. 93] та Закону «Про
оренду землі» [383, ст. 8-1 «Відчуження орендарем права на оренду
земельної ділянки державної або комунальної власності»] зауважуємо
обмеження можливостей орендаря для відчуження права оренди земельних
ділянок державної або комунальної власності, шляхом заборони відчуження
права оренди через заміну сторони в основному договорі оренди.
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Залишається лише можливість відчуження права оренди шляхом укладення
договору суборенди. Це навіть вбачається із законодавчої техніки, бо
законодавець вставив новелу ст. 8-1 саме як додаткове продовження до ст. 8
«Суборенда земельних ділянок» [383].
Поясненням такого законодавчого задуму обмеження можливостей
відчуження є не настільки введення обмежень1 для будівництва на землях
державної та комунальної власності, наскільки держава прагне керуючими
заходами врегулювати відносини у галузі будівництва. У наведеному
випадку держава виявляє небажання звільнити будівельників від юридичної
відповідальності за їх недобросовісність. Для прикладу, у пояснювальній
записці до проекту Закону (Реєстр. № 2543 від 22.12.2006 року) «Про
внесення змін до деяких законів України щодо сприяння будівництву» [304]
наголошено на тому, що «будуть запроваджені, між іншим, нові підходи у
боротьбі

зі

зловживаннями

у

сфері

земельних

відносин

та

в

будівництві» [304; 334]. Завдяки такому регулюванню ускладнився легкий
продаж неіснуючих квартир.
Отже, підсумовуючи викладене, доцільно зазначити, що відповідно до
названої категоризації у романо-германській системі «право оренди» є
зобов’язальним особистим правовідношенням, що визначається засадами
зобов’язального права та положеннями договору. Тож, відповідно до
згаданої категоризації, «право оренди» в Україні насправді не може бути
речовим, оскільки тоді вже йшлося б про «право користування» – сервітут

Беручи до уваги останні законодавчі зміни, а саме те, що право оренди може
заставлятися, однак, тільки щодо земельних ділянок приватної власності (ст. 8¹ Закону
про оренду землі), виникає запитання практичності застави/іпотеки права оренди взагалі.
Адже практична необхідність полягала саме в оренді комунальних та державних
земельних ділянок, які забудовники хотіли використовувати як забезпечення зобов’язань
з фінансування будівництва. Можна погодитися, що заборона застави права оренди
комунальних і державних земель мала на те свої причини. Постає запитання: для чого ж
передбачати можливість її застави для приватних земель? (Фелів О. Оренда землі згідно з
законодавчими
змінами
від
16
вересня
2008 р.
URL:
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3140).
1
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або за спеціальною метою будівництва – право забудови (суперфіцій). На
відміну від «зобов’язального права оренди», яке встановлюється для
конкретної особи та зі смертю фізичної особи орендаря/ліквідацією
юридичної особи орендаря не передається правонаступнику [ст. 31 Закону
№ 161-XIV «Про оренду землі»], «право забудови» є самостійним правом,
оскільки виключно не встановлюється для конкретної особи, успадковується
та є повністю оборотоздатним [част. 2 ст. 413 ЦК України], крім випадків
передбачених законом.
У законодавстві Нідерландів відповідно до 5 книги Wetboek: 5:85
абз. 1, поряд із пересічним зобов’язальним правом оренди землі, передбачено
спадкове право оренди «Erfpacht». Воно, як спадкове право оренди, будучи
обмеженим речовим правом, надає орендарю правомочність користуватися
нерухомою річчю як власник. Отже, нехтуючи наведеними законодавчими
можливостями та юридичними явищами, можна ще довго вести дискусію з
приводу належності права оренди до зобов’язального чи речового права.
Законом України від 15.12.2005 року № 3201-IV «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України» (част. 2 ст. 190 ЦК України та част. 8
ст. 5 Закону від 05.06.2003 року № 898-IV «Про іпотеку») було законодавчо
інституціоналізовано «право забудови (суперфіцій)» без називання його
однойменним терміном.
Із введенням част. 4 ст. 93 ЗК України (зауважимо, на цей час це вже
част. 5) сформувалося бачення, що «право оренди» стало речовим.
Насправді, тут ми зустрічаємо наочний приклад відлуння част. 2 ст. 190 ЦК
України та кореспондуючої до неї част. 8 ст. 5 Закону від 05.06.2003 року
№ 898-IV «Про іпотеку».
Відчуження «права оренди» за част. 5 ст. 93 ЗК України може
відбуватися через заміну сторони основоположного «договору оренди» або
без заміни сторони - шляхом укладання «договору суборенди». Відчуження
«прав оренди» державних та комунальних земель можливе лише через
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укладення

договору

суборенди

[383,

ст. 8-1

Закону

України

від

06.10.1998 року № 161-XIV «Про оренду землі»].
2.4 Майнові права за частиною 7 статті 5 Закону України «Про
іпотеку», зокрема «користування» нерухомими майном
Правова основа для встановлення «режиму нерухомості» закладається
абз. 2 част. 1 ст. 181 ЦК України: «Режим нерухомої речі може бути
поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього
плавання, космічні об’єкти, а також інші речі, права на які підлягають
державній реєстрації». Передумовою введення «режиму нерухомості» є
наявність речі. Саме завдяки част. 2 ст. 190 України [173], майнові права, про
які згадано у част. 8 ст. 5 Закону «Про іпотеку» [378], визнаються
неспоживною річчю.
У контексті цього питання інтерес становлять положення част. 8 ст. 5
Закону «Про іпотеку» такого змісту: «предметом іпотеки може бути право
оренди чи користування нерухомим майном, яке надає орендарю чи
користувачу право будувати, володіти та відчужувати об’єкт нерухомого
майна. Таке право оренди чи користування нерухомим майном для цілей
цього

Закону

вважається

нерухомим

майном» [378].

На

думку

Є. Важинського, з таким твердженням законодавця погодитися складно,
оскільки право забудови відповідно до суперфіціарного договору та право
користування за договором оренди в разі застави останніх розглядається як
нерухомість. Аргументи Є. Важинського ґрунтуються на тому, що «…право
користування в силу договору оренди … є зобов’язальним за своєю
природою, а тому не може розглядатися як річ рухома або нерухома. Що
стосується права забудови як речового права (утім, про це можна говорити і
щодо права оренди), то неможливість визнання його нерухомістю
пояснюється такими міркуваннями…» [56].
Окрім того, вважають, що таке «…прямо суперечить ЦК, який не
допускає поділ прав (як речових, так і зобов’язальних) на рухомі та нерухомі.
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Відповідно до част. 2 ст. 4 ЦК акти цивільного законодавства приймають
відповідно до Кодексу і можуть регулювати цивільні правовідносини інакше,
ніж ЦК, лише у випадках відмови ЦК від свого пріоритету на користь цих
актів законодавства або допустимості самим Кодексом іншого регулювання.
У цьому плані норми про об’єкти цивільних прав, їх видах і класифікації
встановлюються тільки ЦК, і встановлення інших критеріїв класифікації
об’єктів

іншими

актами

ЦК

не

передбачено…» [56].

Додатково

Є. Важинський зауважив, що Закон «Про іпотеку» «…не регулює питання
встановлення та ділення об’єктів цивільних прав…» [378]. З цим можна
погодитися, адже питання об’єктів цивільних прав регулюється ЦК України
у Розділі ІІІ «Об’єкти цивільних прав», у тому числі Главі 13 «Речі. Майно»,
де саме й наявна част. 2 ст. 190, яка закладає правовий ґрунт для част. 8 ст. 5
Закону «Про іпотеку». Якраз завдяки Закону від 15.12.2005 року № 3201-IV
[353] ми простежуємо її логічний взаємозв’язок з част. 8 ст. 5 Закону «Про
іпотеку» [378]. Не простежуючи цього взаємозв’язку роблять хибні висновки
такого змісту: «…ніякі цілі не можуть виправдати встановлені ст. 5 Закону
України «Про іпотеку» положення, що вступають в пряме протиріччя з
фундаментальними категоріями, встановленими ЦК, і змінюють саму
природу аналізованих прав…» [56].
Майнові

права,

які

згадані

у

част. 2

ст. 190

ЦК

України

конкретизуються (називаються своїми іменами) у част. 8 ст. 5 Закону «Про
іпотеку». Ними є «право оренди чи користування нерухомим майном, яке
надає орендарю чи користувачу право будувати, володіти та відчужувати
об’єкт нерухомого майна» [378]. Оскільки ст. 190 ЦК України визнано
множинність майнових прав речовими, та якраз право оренди як майнове
право та право будувати і т. д. є множиною, то вони разом взяті через
«уречевлення» [майнові права визнаються речовими (речення 2 част. 2
ст. 190 ЦК України)] виражають право суперфіцію – право забудови. Цього
було достатньо для подальшого дослідження та виявлення загальної
тенденції законодавчого регулювання. Тому на перших стадіях дослідження
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ми не приділяли належної уваги згаданому «праву користування» саме в
контексті част. 8 ст. 5 Закону «Про іпотеку» («…чи користування нерухомим
майном…») [378]. Більше того, ми вважали, що йдеться про «користування»
за ст. 395 ЦК України (Види речових прав на чуже майно), яке вже є речовим
правом та не потребує додаткового визнання як речового права [майнові
права визнаються речовими (речення 2 част. 2 ст. 190 ЦК України)] або
«тимчасове користування землею» ще з радянських часів [287].
Складність правового наповнення поняття «користування» в контексті
част. 8

ст. 5

Закону

«Про

іпотеку»

підтверджується

висновками

А. Чанишева [502, с. 39] [«оренда» і «користування» виділені в окремі
поняття не зовсім правильно, оскільки «оренда» охоплює «користування»].
Більше того, науковці А. Чанишева та В. Стратійчук ставлять взагалі під
сумнів коректність «такого предмету іпотеки», що передбачений част. 8 ст. 5
згаданого Закону [443, с. 63; 502, с. 39]. Проте, забігаючи наперед,
зауважуємо, що законодавець дає можливість у такий спосіб відобразити
«ідеальну частку в співвласності як окреме нерухоме майно».
У науці згадане питання є спірним. Одні вважають, що «ідеальну
частку в співвласності на нерухомість» можна передати лише за умови
наявності згоди всіх співвласників обтяжити іпотекою. Проте більшість
заперечує можливість передачі в іпотеку такого предмета, оскільки на їхню
думку, «ідеальну частку» має спочатку перетворитися в «реальну частку», а
вже потім - реєструватися як «самостійний об’єкт права власності» із
відповідним реєстраційним номером [574, s. 209]. Про те, що наведене не
відповідає дійсності, можна побачити проаналізувавши част. 9 ст. 791 ЗК
України.
Завершуючи системний аналіз част. 2 ст. 190 ЦК та кореспондуючої
част. 8 ст. 5 Закону «Про іпотеку» ми ще раз повертаємося до тлумачення
цього законодавчого рішення та розгляду змісту поняття «користування» і
відповідно виходимо уже на якісно новий рівень.
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Для кращого розуміння коротко нагадаємо основні відмінності
речового права від зобов’язального, зокрема з огляду на договір оренди та
сутність юридичної конструкції права суперфіцію/права забудови, яка
сприяє фінансуванню багатоквартирного будинку під час його зведення.
Уклавши договір оренди, орендар отримує за оплату майно в
користування та володіння або користування {у нашому випадку, наприклад,
ідеальна частка в праві оренди, яка придбана у будівельника орендаря або
шляхом укладення договору суборенди з будівельником орендаря}. Як ми вже
згадували, спори з приводу юридичної природи права оренди сягають
дорадянського часу [76, с. 315–338; 128, с. 141–159; 146, с. 55–112; 156, с. 66;
297, с. 31–42; 476, с. 8–41 та ін.]. Тривали вони і в радянський період [270,
с. 9; 293, с. 136]. Навіть і сьогодні поміж науковців ведеться дискусія з
приводу того чи оренда зобов’язальне чи речове право [501, с. 336]. Про
речовий характер свідчить те, що договір найму не припиняється внаслідок
зміни наймодавця та наймач може застосовувати речово-правові засоби
захисту проти порушення його володіння річчю [501, с. 336]. Безумовно,
оренда охоплює речові складові. У положеннях част. 1 ст. 770 ЦК України
бачимо, що «у разі зміни власника речі, переданої у найм, до нового власника
переходять права та обов’язки наймодавця». Тобто, договір оренди при зміні
власника зберігає юридичну силу.
Що стосується засобів захисту, то за законодавством, для прикладу
Росії, право користування орендаря забезпечується речово-правовим
захистом. У цій площині воно прирівнюється до права власності та інших
речових прав (ст. 305 ЦК РФ). Однак такий захист воно отримує тільки тоді,
коли орендар, поряд із «правом користування, наділений і правом володіння
річчю» (част. 1 ст. 606 ЦК РФ). Такий орендар «захищається і від домагань
орендодавця як власника орендованого майна. Якщо ж ідеться про «голе»
право користування (без володіння), то речово-правовим захистом воно не
користується. Правда, і в цьому випадку орендар не залишається без захисту,
але тільки від власника і за нормами зобов’язального права» [109, с. 169].
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В Україні речово-правовий захист впізнається з положень Розділу ІІ
«Речові права на чуже майно» Цивільного Кодексу, зокрема його Глави 31
«Право володіння чужим майном». Відповідно до част. 1 ст. 398 ЦК України
«Виникнення права володіння» таке право виникає на підставі договору з
власником або особою, якій майно було передане власником, а також за
інших підстав, встановлених законом.
Таке «пострадянське» законодавче рішення породило суперечливі
погляди на природу права володіння зі зобов’язального договору (зокрема,
договору оренди). Звідси важливо пам’ятати про «радянський фон»
згаданого рішення, при якому наука цивільного права ніколи не визнавала
володіння окремим інститутом. На той час «володіння» завжди розглядали
як одне з повноважень власника, що може бути передане за договором іншим
особам (орендарю, заставодержателю, охоронцю та ін.) [496, с. 491].
Окрім того, у радянській цивілістиці заперечення необхідності поділу
прав на речові та зобов’язальні виправдовували тим, що в ЦК СРСР
1964 року, окрім права власності, інших речових прав не існувало [429, с. 76].
А його наслідки проявляються у сучасних спробах обґрунтування наявності
змішаних, речово-зобов’язальних правовідносин [46, с. 113–130; 222 с. 72]. З
цього приводу І. Спасибо-Фатєєва та О. Розгон вважають, що право
володіння, яке походить зі зобов’язального договору, не є речовим. Зокрема,
І. Спасибо-Фатєєва зауважила, що «…судова практика часто не розрізняє
володіння, яке засноване на зобов’язальних відносинах, та володіння за
Главою 31 (як окремого речового права). Суди визнають певних осіб
володільцями з тими наслідками, які виникають для добросовісного або
недобросовісного володіння…» [500, с. 547].
Проте Лена Хейм [нім.: Lena Heim] зазначила, «що для такого
висновку у законі немає належних підстав. Оскільки ст. 398 ЦК України
беззастережно закріплює те, що право володіння на підставі договору з
власником встановлюється, при чому ЦК України взагалі не вбачає
відмінності між зобов’язальними та речовими договорами». Також вона
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посилається на Постанову Вищого Господарського Суду України від
03.07.2007 року (справа № 5/265), якою орендарю «присуджено речове право
володіння, яке надає орендарю захист і від власника» [567, s. 38].
На основі вищевикладеного, зокрема врахування «радянського фону»,
незрозумілим є намір уперто триматися за право володіння, як речове право,
тоді, коли саме йдеться про зобов’язальні правовідносини. Тим більше, без
жодного врахування наслідків (потрясінь) у системі цивільного права, яка
претендує на входження до романо-германської сім’ї. У такій же манері (без
урахування наслідків) Л. Хейм стверджує, що всі майнові права за част. 2
ст. 190 ЦК України є речовими (див.: L. Heim. Mobiliarsicherheiten nach
ukrainischem Recht. Mohr Siebeck. 2016.) [567, s. 43, 65, 93]. Вона нехтує
зобов’язальними майновими правами, стверджуючи, що останні є речовими.
Таким способом вона ламає досить струнку конструкцію побудовану на
засадах романо-германського права, яка розмежовує речові та зобов’язальні
права.
«Надання орендарям речово-правового захисту» та «визнання за
правом користування орендованим майном властивості слідування» [109,
с. 169; 529, с. 18–19] дає вагомі підстави віднести це право до числа речових.
Хоча звичайне право користування, що є похідним з договору оренди, до
речових, як правило не відносять. Віднесення права оренди до речових
означало б стирання кордонів між речовим і зобов’язальним правом і
відповідно перегляд усієї системи цивільного права. Адже володільцем
визнається, по суті, будь-яка сторона договору, якій передається річ [109,
с. 170; 501, с. 337].
Тому речовим довелося б визнати будь-яке право, що виникло на
підставі такого договору. Це залишить мало місця для чистих зобов’язань.
Отже, до речових потрібно відносити тільки ті права, які в законі прямо
названі речовими. Решта прав є зобов’язальними. І за будь-яких обставин «до
речових не може бути віднесено право користування орендованим майном,
що не супроводжується володінням ним, оскільки таке право не користується
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речово-правовим (абсолютним) захистом, необхідним з погляду част. 1
ст. 391 ЦК України» [403, с. 104].
На основі наведеного спору Брайг Буркгард [нім.: Breig Burkhard]
зауважує, що «кваліфікуючи оренду речовою або зобов’язальною не
проглядаються відмінності у правових висновках» [552, s. 239]. На нашу
думку, якщо оренда з метою будівництва кваліфікується речовим правом, яке
можна відчужувати, то йдеться про право суперфіцію/забудови (або
емфітевзис) із відповідними правовими наслідками. І як результат, упродовж
терміну дії права суперфіцію/забудови (або емфітевзис) відбувається розрив
юридичної долі земельної ділянки, щодо якої встановлено право забудови, та
споруди, зведеної на підставі права забудови.
Зміст права користування орендаря, на відміну від однойменного
права, що входить до складу або формує основу того чи іншого речового
права (права власності, господарського відання, оперативного управління,
сервітуту), обумовлюється волею сторін договору оренди. Обсяг права
користування орендаря в кожному договорі може бути встановлений
довільно. У той час як зміст речових прав визначає закон. До того ж,
користування, здійснюване на підставі речового права, як правило,
безстрокове. Навпаки, договір оренди зазвичай є строковим.
Отже, навіть за впертої позиції, що право оренди [користування та
володіння] є речовим, необхідно пам’ятати, що «голе» користування [як уже
згадувалося, ідеальна частка в праві оренди, яка придбана у будівельника
орендаря або шляхом укладення договору суборенди з будівельником
орендаря] з договору оренди є зобов’язальним і тому, між іншим, піддається
уречевленню за част. 2 ст. 190 ЦК України (майнові права визнаються
речовими).
Сутністю речового права суперфіцію/права забудови є «усунення
правила «superficies solo cedit» (див.: абз. 2 ст. 1 або част. 2 ст. 16 Закону
«Про іпотеку»), що проголошує єдність земельної ділянки та будівлі, що на
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ній знаходиться - усе, що збудовано на земельній ділянці, приростає до неї та
є її невід’ємною частиною» [403, с. 104].
Щоб бути точним та уникнути непорозумінь, коли ми у нашому
дослідженні говоримо про право суперфіцію/право забудови, припускаємо,
що у наявності є відповідний вид користування [для будівництва] земельною
ділянкою, проектна документація та всі необхідні дозволи, які вимагає той
чи інший проект.
Право

забудови

є

єдино

можливим

юридичним

механізмом

забезпечення за умови будівництва на чужій землі. «Лише завдяки праву
забудови забезпечується оборот будівельних споруд, які заплановано
будувати на чужій земельній ділянці, або там будують, або уже збудовані.
Більше того, право суперфіцію/право забудови робить можливим мати
нерухоме майно навіть у частині нерухомого майна когось іншого» [403,
с. 104; 405, 155]. На відміну від права забудови, «оренда не забезпечує
будівельникам можливості користуватися інструметом іптечного кредиту у
випадку здійснення будівництва на орендованій землі» [236, с. 2]. Саме це
переслідує законодавець положеннями Закону «Про іпотеку» [378].
Підсумовуючи сказане, що законодавець визнає майнові права з част. 8
ст. 5 Закону «Про іпотеку» речовими і відповідно переводить право оренди у
режим суперфіції, вважаємо що це є доказом того, що право оренди є
зобов’язальним

і

законодавець

дотримується

романо-германської

системи [408].
Так виглядає, «що із введенням реєстру речових прав, законодавець
перевів зобов’язальне право оренди в речове» [403, с. 104] і зобов’язав
сторони усіх договорів оренди (а не лише для цілей будівництва) провести
реєстрацію цих договорів у «Державному реєстрі речових прав на нерухоме
майно» [241]. На жаль, знехтувавши правилами візуального донесення
законодавчої ідеї, законодавець створив ґрунт для хибного тлумачення
зобов’язального права оренди як речового (п. 2 част. 1 ст. 4 Закону № 1952IV) [356]. Отже, відсутність ефективних правових приписів (спеціальних
словесних уточнень, додаткових застережень та належного правового
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фону) виявилася першопричиною того, що згадані положення стали
розглядати уже як «загальне правило» {виключно усі договори «оренди
(суборенди) земельної ділянки; право користування (найму, оренди) будівлею
або іншою капітальною спорудою (їх окремою частиною), що виникає на
підставі договору найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх
окремої частини), укладеного на строк не менш як три роки» [378]}, а не як
«виняток» {будівництво на чужій землі на основі договору оренди чи
користування (ідеальна частка (-ки) у праві оренди чи суборенди);
користування будівлею або її частиною, яка зведена на чужій землі на основі
договору оренди} [див.: Додаток Ж, Додаток З].
Вищевиявлена нами цивільно-правова проблема сприйняття «винятку»
як «загального» юридичного правила безпосередньо перегукується з
особливостями тлумачення законодавчих змін до ст. 190 ЦК України [353].
Фіксація у п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» [356] «права оренди земельної
ділянки та права користування (найму, оренди) будівлею або іншими
капітальними спорудами, їх окремими частинами як речові права на
нерухоме майно» була б неможливою без визнання майнових прав речовими
у ч. 2 ст. 190 ЦК України, яку варто тлумачити винятково в контексті
«будівництва», оскільки част. 2 ст. 190 ЦК України та част. 8 ст. 5 Закону
«Про іпотеку» [378] були одночасно введені Законом 15.12.2005 року
№ 3201-IV [353]. Замовчуючи «правовий фон» запроваджуваних змін
Законом «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень» [356] законодавець породив непорозуміння1 з тотожними
наслідками, як це відбулося з появою част. 2 ст. 190 ЦК України.

«1.11. У п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» право оренди земельної ділянки та право користування
(найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами
віднесено до речових прав на нерухоме майно.
Як наслідок, у сучасних умовах застосування формально-юридичного підходу до її
тлумачення припускає висновок, що частина прав користування визнається речовими
правами. Тобто існує парадоксальна ситуація, за якої право користування земельною
ділянкою, будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами є
речовим правом, а всі інші права користування мають зобов’язальну сутність.
1.12. Кваліфікація на рівні публічних норм, якими є положення Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» [356], права
користування земельною ділянкою, будівлею або іншими капітальними спорудами, їх
1
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Доцільно відзначити рівень юридичної техніки ФЗ РФ № 102-ФЗ від
16.07.1998 року «Про іпотеку (заставу нерухомості)» [276], у якому чітко
проявляється правова передумова «фону» тлумачення механізму погашення
реєстраційного запису про іпотеку. Із тексту п. 1.1 ст. 25 згаданого закону
бачимо, що іпотека «права оренди або права суборенди земельної ділянки»
виникає на основі дії ФЗ № 214-ФЗ від 30.12.2004 року «Про участь у
дольовому будівництві багатоквартирних будинків та інших об’єктів
нерухомості та про внесення змін до деяких законодавчих актів РФ» [281].
ЦК РФ не має статті, з аналогічним змістом до част. 2 ст. 190 ЦК України.
Тобто, у російському законодавстві «майнові права» не визнаються
речовими, як це є в Україні. Проте, закріплюючи у ФЗ РФ «Про іпотеку
(заставу нерухомості)» підстави виникнення іпотеки та її регулювання (ст. 1)
допускається законодавча фікція (у ст. 25 ФЗ РФ № 102-ФЗ), згідно з якою
майнові права є нерухомістю.
У «Додатку Ж.» наочно показано законодавчий задум, в основі якого
лежить договір оренди земельної ділянки, що виділена в натурі та
передбачена для здійснення будівництва. Оскільки найбільший відсоток
земель належить державі або територіальній громаді, то на сьогодні
найпоширенішим випадком є той, коли йдеться про землі державної або
комунальної власності. Результат законодавчого рішення 2008 року (Законом
№ 509-VI від 16.09.2008 року) [352] – обмеження можливостей для орендаря,
а саме: «відчуження права оренди земельних ділянок державної або

окремими частинами як речових прав на нерухоме майно навряд чи виправдана і не
відповідає положенням ЦК. Адже публічні норми Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» не можуть встановлювати
приватних прав, якими по своїй суті є речові права. Крім цього, п. 2 ч. 1 ст. 4 вказаного
Закону не відповідає змісту ч. 2 ст. 395 ЦК. Це пов’язано з тим, що внаслідок прийняття
цього Закону відбулася зміна переліку речових прав на чужі речі, здійснена без урахування
імперативних приписів абз. 3 ч. 2 ст. 4 ЦК [ ЦКУ [Текст]: Науково-практичний коментар
Т. 8: / за ред. проф. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Серія «Коментарі та аналітика». – Харків: ФОП Лисяк Л.С., 2013. – С. 337–338].
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комунальної власності, шляхом заборони відчуження права оренди через
заміну сторони в основному договорі оренди» [403, с. 104] – відображено у
«Додаток З.». У силу законодавчої новели було залишено можливість
відчуження права оренди шляхом укладення договору суборенди. Йдеться
про управлінські заходи протидії зловживання у галузі будівництва.
Подібний алгоритм ми спостерігаємо у част. 3 ст. 413 ЦК (будівельник може
відчужувати право суперфіцію лише тоді, коли право власності на об’єкт
зареєстровано). До речі, згадана стаття також є у редакції Закону № 509-VI
від 16.09.2008 року [352]. Тому не варто говорити про «заборону застави
права оренди комунальних і державних земель» [480].
Як уже згадувалося в параграфі 2.2. шляхом законодавчої фікції
{част. 2 ст. 190 ЦК України; част. 8 ст. 5 Закону «Про іпотеку»},
проявляється «право забудови». Точніше кажучи на «право оренди» [яке
надає орендарю право будувати, володіти та відчужувати об’єкт
нерухомого майна] поширюються правила для «суперфіцію» {див.:
«Глава 34. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови»
ЦК України}. Отже, право оренди під режимом суперфіцію (ст. 413 ЦК
України) може відчужуватися або передаватися землекористувачем у
порядку спадкування і таким способом стає самостійним оборотоздатним
об’єктом. До речі, якраз це явище, на нашу думку, відображено у ст. 93 ч. 5
ЗК України «Право оренди земельної ділянки може відчужуватися, у тому
числі продаватися на земельних торгах, а також передаватися у заставу,
спадщину, вноситися до статутного капіталу власником земельної
ділянки - на строк до 50 років, крім випадків, визначених законом» (ст. 93
доповнено частиною згідно із Законом № 509-VI від 16.09.2008 р.) [168].
Таке законодавче рішення подано настільки невдало, що його майже
не зауважують. Більше того, почали вносити пропозиції щодо вдосконалення
чинного законодавства з тотожними цивільно-правовими наслідками. Для
прикладу, В. Стратійчук пише, що «…якщо об’єкт незавершеного
будівництва,

який

не

зареєстровано

в

передбаченому

чинним
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законодавством України порядку, розташований на земельній ділянці
відповідно до договору оренди, в іпотеку передається право оренди на
земельну ділянку, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва,
за умови надання орендареві (іпотекодавцю) права забудови та подальшої
державної реєстрації права власності на новостворений об’єкт нерухомого
майна…» [443, с. 20–21].
Завдяки черговій законодавчій фікції для цивільно-правового обороту
таке

право

оренди

{«право

оренди

під

режимом

суперфіцію»}

перетворюється у нерухоме майно, яке можна продавати, успадковувати,
обтяжувати сервітутами, передавати в іпотеку і т. д. На таке право оренди
{«право оренди під режимом суперфіцію»} поширюється правовий режим
нерухомості. При цьому доцільно розрізняти юридичну сторону режиму
{систему правил} від фактичної сторони {реальне здійснення режимних
норм} [141, с. 4]. Зміст «уречевленого» права оренди {«право оренди під
режимом суперфіцію»} як такий зберігається і тому на право оренди не
можна розповсюджувати всі правила для нерухомості, а лише переважно ті,
які стосуються набуття, припинення та обтяження права власності [547,
p. 296].
Багато дослідників нехтують вищезгаданим [91, c. 83–84; 115, c. 17;
235, c. 157; 266, c. 133–136; 288, c. 1, 16–18]. З появою потенційної
можливості передачі права оренди в іпотеку, науковці зосередили свою увагу
на дослідженні різного роду прав з договору оренди як об’єктів в іпотеці, а
не на «праві оренди» {«право оренди під режимом суперфіцію»}, яке визнане
законом нерухомістю {«право оренди під режимом нерухомості»}.
Тож, «об’єкт з одним правовим режимом», потрапляючи у якісно інший
«правовий режим», трансформується в інший об’єкт цивільних прав. І це вже
не «право оренди», яке регулюється зобов’язальним правом, а «нерухомість»
(речове право). Як ми бачимо, з висловлення Барбари Грехем-Зігенталер [нім.:
Barbara Graham-Siegenthaler]¸ що новий правовий режим, у принципі,
стосується об’єктів розпорядження (в юриспруденції об’єкт розпорядження –
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завжди право. Див.: параграф 1.3.) і тому не має жодної проблеми чи йдеться
про матеріальний чи нематеріальний об’єкт [547, p. 296].
Отже, і в такому випадку предметом іпотеки є нерухомість {«нерухоме
майно»}, бо іпотекою є вид застави нерухомого майна. Навіть тоді, коли
предмет, який нібито не має зовнішніх ознак нерухомості (див.: абз. 2 ст. 1
Закону «Про іпотеку» зі змінами, внесеними згідно із Законом від 15.12.2005
року № 3201-IV «земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на
земельній ділянці і невід’ємно пов’язані з нею, переміщення яких є
неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення» [378]), перебуває під
режимом нерухомості. Тож, з позиції права неважливо, про який вид об’єкту
йдеться (річ чи поведінка), важливим є саме правове значення, правовий
режим, який поширюється позитивним правом на відповідне явище [423,
с. 150].
Потенційна можливість розглядати право оренди як предмет іпотеки в
Україні виникла з прийняттям Закону від 15.12.2005 року № 3201-IV «Про
іпотеку», яким було доповнено ст. 5 частиною сьомою, згідно з якою
«предметом іпотеки може бути право оренди чи користування нерухомим
майном, яке надає орендарю чи користувачу право будувати, володіти та
відчужувати об’єкт нерухомого майна» [378] та част. 2 ст. 190 ЦК
України [173]. У Росії з прийняттям Закону від 16.07.1998 року № 102-ФЗ
«Про іпотеку (заставу нерухомості)», яким у п. 4. ст. 6 «Право передачі майна
у заставу за договором про іпотеку» було закріплено, що за згодою
орендодавця «право оренди може бути предметом іпотеки» [276], оскільки
предметом іпотеки може бути винятково нерухомість, то відповідно до
законодавчої фікції, «право оренди» стало нерухомістю. Фактично, відтоді в
РФ було запроваджено інститут суперфіцію через право оренди. Отже, не
передбачаючи на законодавчому рівні інституту «суперфіцію», шляхом
законодавчої фікції в оборот було запроваджено «право оренди» фактично у
режимі, який з позиції доктрини можна було розглядати як режим, тотожний
суперфіцію [404, с. 34-35]. Підтвердженням нашої позиції є те, що з появою
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у російському законодавстві інституту права забудови пропонувалося
припинити практику надання в оренду земельних ділянок, що перебувають у
державній або муніципальній власності, для цілей будівництва [194, с. 85].
Повертаючись назад до «користування нерухомим майном», яке надає
користувачу «право будувати, володіти та відчужувати об’єкт нерухомого
майна» (згідно з част. 8 ст. 5 Закону «Про іпотеку»), ще раз нагадуємо, що
законодавець у такий спосіб, на нашу думку, відобразив «ідеальну частку в
співвласності як окреме нерухоме майно» [403, с.107].
Досліджуючи поняття «майнові права», зокрема ті, які обумовлюються
Законом «Про іпотеку», складається загальне враження, що усі говорять про
«якісь» майнові права, проте ніхто конкретно їх не кваліфікує або
намагаються зробити висновки без системного розуміння, зокрема
юридичних наслідків «права оренди під режимом суперфіцію/забудови» –
роз’єднання юридичної долі земельної ділянки, щодо якої встановлено право
забудови, і будівлі, зведеної на підставі права забудови. Наприклад, у цьому
контексті трапляються твердження, що на етапі будівельних робіт замовник
має певний комплекс прав на об’єкт, які називаються «майнові права» [292]
або «майнові права на ОНБ складаються з права власності на рухоме майно
(використані

в

процесі

будівництва

будівельні

матеріали),

права

інтелектуальної власності на проект будівництва та низки прав і вимог, що
випливають із договірних зобов’язань» [183 с. 143, 481, с. 15–16]. Навіть
Верховний Суд України у своєму рішенні по справі № 6-168цс12 від
30.01.2013 [317] не сприяє формуванню правової уяви про зміст згаданих
майнових прав (у контексті Закону «Про іпотеку»), бо подає визначення
майнових прав на досить високому рівні абстрагування: «…Майнове право –
це обмежене речове право, за яким власник цього права наділений певними,
але не всіма правами власника майна та яке засвідчує правомочність його
власника отримати право власності на нерухоме майно чи інше речове право
на відповідне майно в майбутньому» [142, с. 86; 258, с. 50]. У параграфі 2.2.
ми вже зауважували, що у цьому визначенні замість поняття «власник цього
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права» точніше було б вживати поняття «носій (володар) права». Оскільки
«це речове право» перебуває під режимом нерухомого майна, то є
виправданим вживання формулювання «власник цього права».
Також незрозумілим залишається предмет договору купівлі-продажу
«майнових прав на нерухомість, будівництво якої ще не завершено» або
«майнових прав на неіснуючу в іпотекодавця нерухомість». Тут варто
враховувати, що, укладаючи договір купівлі-продажу майбутньої квартири із
наміром фінансування через іпотеку, предметом цього договору має бути
предмет у розумінні Закону «Про іпотеку» – нерухоме майно (нерухомість).
Майнові права на майбутню квартиру [«майнові права на нерухомість,
будівництво якої ще не завершено» або «майнові права на неіснуючу в
іпотекодавця

нерухомість»]

передусім

є

правами

на

землю,

які

підтверджують право на набуте у власність відповідне нерухоме майно у
майбутньому. А не просто право вимоги на майбутню квартиру, оскільки
таке право вимоги [«голе», без землі; без «прив’язки» до землі] не є
предметом іпотеки у розумінні Закону «Про іпотеку». Останнє ж досить
часто зустрічається як наслідок хибного тлумачення положень ст. 5 «інше
нерухоме майно, яке стане власністю іпотекодавця після укладення
іпотечного договору, за умови, що іпотекодавець може документально
підтвердити право на набуте ним у власність відповідне нерухоме майно у
майбутньому» [448, с. 1–8; 574, s. 212]. Загальновідомою є проблема
неоднакового застосування судами ст. 5 Закону «Про іпотеку» та положень
ЦК України про заставу майнових прав [316].
Відповідно

до

Закону

«Про

іпотеку»,

нерухомим

майном

(нерухомістю) визнаються «земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані
на земельній ділянці і невід’ємно пов’язані з нею, переміщення яких
неможливе без їх знецінення та зміни їх призначення» [378] (абз. 2 ст. 1 у
ред.: Закону № 3201-IV від 15.12.2005). Отже, об’єкти будівництва (як
правило, квартири), продаж яких розпочинається уже на стадіях планування
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чи під час будівництва і ще задовго до реєстрації права власності на них,
відображаються та фінансуються з прав на землю.
У випадку будівництва на чужій землі майнові права на майбутню
квартиру є «ідеальною часткою у праві оренди» {«користування нерухомим
майном», яке надає користувачеві право будувати, володіти та відчужувати
об’єкт нерухомого майна» (див.: част. 8 ст. 5 Закону «Про іпотеку»)}.
«Ідеальна частка у праві оренди» уречевлюючись {«майнові права
визнаються речовими» (див.: част. 2 ст. 190 ЦК)} перетворюється в
«ідеальну частку у праві оренди під режимом суперфіцію/забудови», яка
визнана окремим нерухомим майном і відповідає «ідеальній частці у
співвласності

фіктивної

земельної

ділянки».

При

цьому,

донині

дотримуються думки про те, що в ст. 5 Закону «Про іпотеку» не вказано на
можливість вважати нерухомістю право на частку в спільному майні [448,
с. 4; 574, s. 209]. Якраз тут ми бачимо подібне регулювання як у Швейцарії
за Art. 655508 Schweizerisches Zivilgesetzbuch п. 2 (самостійні та тривалі
права) та п. 4 (частки у співласності) {див.: Рис. 2.2. «Переклад Art. 655508
Schweizerisches Zivilgesetzbuch} [585].
Отже,

відкривається

повна

картина

законодавчого

рішення,

закладеного у част. 2 ст. 190 ЦК та част. 8 ст. 5 Закону «Про іпотеку». Беручи
за основу сучасну європейську цивілістичну доктрину, можна констатувати,
що

згадані

статті

стосуються

«трьох

рівнів

нерухомого

майна».

Точніше - трьох земельних ділянок. Первинною з яких є тією, яка виділена в
натурі, дві – фіктивні, які сформовані завдяки парадигмі фікції. І саме тут
постає питання «Для чого творити таку складну правову конструкцію?», яка
нібито допускає можливу наявність декількох власників одного і того ж
майна. Проте розібравшись у тонкощах правового регулювання, ми бачимо,
що маємо справу з різним майном: справжньою земельною ділянкою, яка
виділена в натурі та майном, яке походить від неї. Згадане майно у різних
проявах є не тим самим, оскільки не можна ототожнювати «земельну
ділянку, яка виділена в натурі» з «правом суперфіцію стосовно неї». Описана
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правова конструкція уможливлює цивільно-правовий оборот майнових прав
та сприяє фінансуванню будівництва через механізм іпотеки. Поява іншого
власника на відміну від власника земельної ділянки, яка виділена в натурі, є
юридичним наслідком того, що майнові права стають нерухомим майном
(нерухомістю). Очевидно, що тут ідеться про режим нерухомості. Відповідно до
ЦК України законодавчою передумовою для введення правового режиму
нерухомості є наявність речі (абз. 2 част. 1 ст. 181 ЦК України). Правове
оформлення згаданої законодавчої передумови забезпечується юридичною
конструкцією част. 2 ст. 190 ЦК України («майнові права є неспоживною
річчю») та Закону «Про іпотеку».
Згадані положення ЦК України (част. 2 ст. 190) та Закону «Про іпотеку»
(част. 8 ст. 5) забезпечують режим нерухомості за ст. 181 ЦК України (див.:
абз. 2 част. 1). Більше того, вводячи згаданими статтями додаткове (окрім
земельної ділянки, яка виділена в натурі) нерухоме майно [відповідно до абз. 2
ст. 1 Закону «Про іпотеку» «…нерухоме майно (нерухомість) - земельні
ділянки…»], точніше правовий режим нерухомості, унеможливлюється дія
режиму ст. 187 ЦК України. Юридичним наслідком стає те, що вартість вкладень
інвестора приростає саме в нього та на його користь.
У згаданій швейцарській моделі, як ми бачимо, існує декілька власників у
межах одного «географічного простору», проте це не є власники одного й того ж
майна, хоча є майно, котре походить з іншого. Тож, існують різні власники
різного майна. Власник земельної ділянки, яка виділена в натурі, займає позицію
«голого власника». Інша особа, котра платить власнику земельної ділянки, яка
виділена в натурі за те, що він має право власності на визначений строк.
Наявність «квазівласника» у цій конструкції не усуває первинного власника. І це
узгоджується з баченнями про право власності і «тріаду», бо «…нереально
вичерпати окремими правомочностями усю повноту можливого владарювання
особи над річчю у конструкції абсолютного права власності…» [485, с. 121].
Ми констатуємо, що в законодавстві України також розрізняють різні
земельні ділянки: первина, яка виділена в натурі, та похідні від первинної –
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фіктивні, точніше – правові режими земельних ділянок, які встановлюються
завдяки положенням част. 8 ст. 5 Закону «Про іпотеку» «право оренди чи
користування нерухомим майном для цілей цього Закону вважається нерухомим
майном» та абз. 2 ст. 1 Закону «Про іпотеку» «нерухоме майно (нерухомість) –
земельні ділянки» [378]. Зауважимо, що саме ст. 125 ЗК України стосується
земельної ділянки, яка виділена в натурі та є орієнтиром для похіних від неї
майнових прав, що у наведеному прикладі визнаються нерухомим майном. Інші
положення ЗК України, зокрема ст. 42, част. 9 ст. 79-1, ст. 120 [168] і т. д. також
стосуються виключно тих земельних ділянок, які виділені в натурі. Проте, коли
йдеться про майнові права, які визнаються неспоживною річчю (част. 2 ст. 190
ЦК України) та відповідно «нерухоме майно (нерухомість) - земельні ділянки…»
(абз. 2 ст. 1 Закону «Про іпотеку») у системному зв’язку з част. 8 ст. 5 Закону
«Про іпотеку» ми маємо справу вже з фіктивною земельною ділянкою, тобто з
правовим режимом нерухомості, який регулюється винятково положеннями ЦК
України та Законів «Про іпотеку» і «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», а не ЗК України.
Законом від 16.09.2008 року № 509-VI було передбачено «звуження
можливостей для орендаря відчуження права оренди земельних ділянок
державної або комунальної власності, шляхом заборони відчуження права
оренди через заміну сторони в основному договорі оренди. Залишилася лише
можливість відчуження права оренди шляхом укладення договору
суборенди» [403, с. 109]. Доказом того стала новела ст. 8-1 саме як додаткове
продовження до ст. 8 «Суборенда земельних ділянок» [352]. Згідно зі
законодавчим задумом обмеження можливостей відчуження є не настільки
введення обмежень для будівництва на землях державної та комунальної
власності, наскільки держава прагнула управлінськими заходами врегулювати
відносини у галузі будівництва. Держава продемонструвала небажання
звільняти будівельників від юридичної відповідальності за їх недобросовісність.
Також наголошувалося на тому, що будуть запроваджені, між іншим, нові
підходи у боротьбі зі зловживаннями у сфері земельних відносин та в
будівництві [334]. У такий спосіб ускладнився легкий продаж неіснуючих
квартир.
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Підтвердженням наявності фіктивної земельної ділянки (правового
режиму нерухомості) та можливість існування об’єкта іпотеки (нерухомості)
без реєстрації вбачається зі змісту абз. 1 част 3 ст. 5 Закону «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» - «право
власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий
будинок, будівлю, споруду, а також їх окремі частини може бути
зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності чи інше
речове право на земельну ділянку, на якій вони розташовані» [356].
На завершення хотілося б зауважити, які причини могли спонукати до
такого законодавчого рішення. Сприяла цьому радянська доктрина цивільного
права. Вона не визнавала розвинутої системи речових прав, як це було прийнято
для західної економічної моделі. Відповідно, радянський цивільно-правовий
оборот того часу забезпечувався через інститути права власності та оренди.
Звідси, відсутність «реєстру речових прав» та наявність «реєстру договорів
оренди». Наявність останнього формально забезпечувало вимогу публічності
«речових прав» на час введення сучасного законодавчого регулювання.
Вагома

причина

для

маскування

орендних

відносин

під

суперфіціарними вбачається в уникненні конкурсних процедур [473], а
також той факт, що для будівництва приватний бізнес може отримати
земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності,
лише на основі оренди (ст. 93 ЗК України).
Підсумовуючи сказане, можна зробити висновки, що законодавець
через част. 2 ст. 190 ЦК України визнає майнові права з част. 8 ст. 5 Закону
«Про іпотеку» речовими, переводячи право оренди у режим суперфіції,
становить якраз доказ того, що право оренди є зобов’язальним і романогерманська система дотримана. Поняття «користування» у контексті част. 8
ст. 5 Закону «Про іпотеку», дозволяє законодавцю відобразити «ідеальну
частку в співвласності як окреме нерухоме майно». Таким способом
відкривається повна картина законодавчого рішення, закладеного у част. 2
ст. 190 ЦК України та част. 8 ст. 5 Закону «Про іпотеку». Треба
константувати, що згадані статті стосуються «трьох рівнів нерухомого
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майна». Точніше – трьох земельних ділянок. Однією з яких є та, яка виділена
в натурі, дві – фіктивні, які сформовані завдяки парадигмі фікції. Майнові
права на майбутню квартиру [«майнові права на нерухомість, будівництво
якої ще не завершено» або «майнові права на неіснуючу в іпотекодавця
нерухомість»] передусім є правами на землю, які підтверджують право на
набуте у власність відповідне нерухоме майно у майбутньому. А не просто
право вимоги на майбутню квартиру, оскільки таке право вимоги [«голе», без
землі; без «прив’язки» до землі] не є предметом іпотеки у розумінні Закону
«Про іпотеку».

Висновок до розділу 2
1. Унаслідок прийняття Закону України від 15.12.2005 року № 3201-IV
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» законодавцем
було введено у цивільно-правовий оборот «комплекс майнових прав».
Аналізуючи зміни, які були внесені Законом № 3201-IV до ЦК України та
Закону «Про іпотеку», ми відстежили в офіційних редакціях ЦК України та
Закону «Про іпотеку» відсилання на Закон № 3201-IV та виявили, що част. 2
ст 190 ЦК України є логічно кореспондуючим регулюванням об’єктів у
загальному законі (ЦК України) до спеціального (Закон «Про іпотеку»).
Спосіб внесення (юридична техніка) законодавчої новели Законом № 3201IV до част. 2 ст. 190 ЦК України породив дискусії як поміж науковців, так і
практиків.
2. Зявилися хибні дедукції, як «майнові права прирівнюються до
речей» або «усі майнові праває речовими». Таке стало можливим через
нехтування сучасними надбаннями західноєвропейської цивілістичної
доктрини майнових прав та її аксіомами. На практиці почали говорити, що
«право вимоги є майновим правом, тобто майном і неспоживною річчю, з
огляду на ст. 190 ЦК України», «майнові права є майном». Відповідно,
«майнові права є речовими правами», «усі майнові права визнаються
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речовими правами», згідно ч. 1 ст. 190 ЦК України «майном, як особливим
об’єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та
обов’язки». Отже, «майнові права є неспоживною річчю» та «визнаються
речовими правами».
3. Проте, враховуючи відсилку до ст. 190 ЦК України, на нашу думку,
не всі майнові права є речовими, а тільки ті, про які ми говоримо як
«комплекс майнових прав», що виникає внаслідок будівництва на чужій
землі. На згаданий «комплекс майнових прав» застосовується «режим
речей», оскільки він є неспоживною річчю.
4. До особливих складових частин земельної ділянки належать
споруди, які на ній зведені та настільки тісно з нею пов’язані, що не можуть
бути відокремлені від земельної ділянки без її пошкодження або істотного
знецінення. І як наслідок, з правового погляду, відповідно до ст. 187 ЦК
України не можна мати окреме право власності на споруду, яка зведена на
землі, оскільки власність на таку земельну ділянку одночасно поширюється
на цю споруду [лат.: «superficies solo cedit» – єдність земельної ділянки та
будівлі, що на ній знаходиться]. Такий режим унеможливлював би
фінансування будівництва квартир та продажу майбутніх квартир до
моменту їх окремої реєстрації як об’єктів цивільних прав. Це стає можливим
завдяки чинності част. 2 ст. 190 ЦК України, якою регулюється цивільноправовий оборот об’єктів, які передбачені спеціальним законом «Про
іпотеку», в якому імплементованодогму римського права «superficies solo
cedit».
5. Шляхом законодавчих фікцій [част. 2 ст. 190 ЦК України], у тому
числі через уречевлення комплексу прав [част. 8 ст. 5 Закону «Про
іпотеку»], проявляється «право забудови», яке є обмеженим речовим правом
та повністю оборотоздатним.
6. Предметом договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру,
яка будується, або договору іпотеки таких майнгових прав, є право забудови
або частка у праві забудови.Право забудови є майновимправом, яким
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засвідчується очікування права, та є складовою частиною майна як об’єкта
цивільних прав . Це майнове право – обмежене речове право, за яким носій
(володар) права наділений певними, але не всіма правами власника майна, та
яке засвідчує правомочність носія (володаря) отримати право власності на
нерухоме майно [квартира + земля (право забудови)] чи інше речове право
[іпотека на квартиру + земля (право забудови)] на відповідне майно в
майбутньому.
7. Для романо-германської (континентальної) системи «право оренди»
є зобов’язальним особистим правовідношенням, яке визначається засадами
зобов’язального права та положеннями договору. Отже, відповідно до
згаданої категоризації, «право оренди» в Україні насправді не може бути
речовим, оскільки тоді вже йшлося б про «право користування» – сервітут
або за спеціальною метою будівництва – право забудови (суперфіцій). На
відміну від «зобов’язального права оренди», яке встановлюється для
конкретної особи та зі смертю фізичної особи орендаря/ліквідацією
юридичної особи орендаря не передається правонаступнику [ст. 31 Закону
№ 161-XIV «Про оренду землі»], «право забудови» є самостійним правом,
оскільки виключно не встановлюється для конкретної особи, успадковується
та є повністю оборотоздатним [част. 2 ст. 413 ЦК України], крім випадків,
передбачених законом.
8. Відповідно до 5 книги ЦК Нідерландів [нідерл.: Burgerlijk Wetboek]
5:85 абз. 1, поряд із пересічним зобов’язальним правом оренди землі,
передбачено спадкове право оренди [нідерл.: «Erfpacht»]. Воно, як спадкове
право оренди, будучи обмеженим речовим правом, надає орендарю
правомочність користуватися нерухомою річчю, як власник. Тож, нехтуючи
правовими конструкціями романо-германської (континентальної) системи,
можна ще довго вести дискусію з приводу належності права оренди до
зобов’язального чи речового права.
9. Із введенням част. 4 ст. 93 ЗК України (зауважимо, на цей час це вже
част. 5) почали вважати, що «право оренди» стало речовим. Насправді, тут
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ми маємо наочний приклад «відлуння» част. 2 ст. 190 ЦК України та
кореспондуючої до неї част. 8 ст. 5 Закону № 898-IV від 05.06.2003 року
«Про іпотеку». Відчуження «права оренди» за част. 5 ст. 93 ЗК України може
відбуватися через заміну сторони основоположного «договору оренди» або
без заміни сторони - шляхом укладання «договору суборенди». Відчуження
«прав оренди» державних та комунальних земель можливе лише через
укладення

договору суборенди

[див.:

ст. 8-1

Закону

України

від

06.10.1998 року № 161-XIV «Про оренду землі»].
10. Правова

основа

для

встановлення

«режиму

нерухомості»

закладається абз. 2 част. 1 ст. 181 ЦК України: «Режим нерухомої речі може
бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього
плавання, космічні об’єкти, а також інші речі, права на які підлягають
державній реєстрації». Передумовою введення «режиму нерухомості» є
наявність речі. Саме завдяки част. 2 ст. 190 України, майнові права, про які
згадано у част. 8 ст. 5 Закону «Про іпотеку», визнаються неспоживною
річчю.
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ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано нове
вирішення наукової проблеми, що полягає у порівняльно-правовому
дослідженні «майнових прав як об’єктів заставних відносин» у цивілістичній
доктрині та правовому регулювання України та західноєвропейських держав.
Проведене дослідження дало можливість сформулювати пропозиції та
рекомендації, спрямовані на удосконалення цивільного законодавства
України. На відміну від української цивілістичної доктрини, яка робить
акцент на парадигмі «майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин»,
західноєвропейська доктрина будується на парадигмі «речі та права
власності на річ». Згадані парадигми суттєво різняться між собою, а їх
доктринальне застосування часто породжує діаметрально протилежні
наслідки. На основі парадигми речі та права власності на річ доводиться
висновок про те, що саме завдяки ключовій ролі «права панування»
породжується «об’єкт цивільного права», що є об’єктом в юридичному сенсі,
а саме в розумінні ст. 177 ЦК України. Кожна з парадигм творить відповідні
інструменти, застосування яких породжуватиме відповідний результат.
Прикладом цього є доктринальне тлумачення поняття «суб’єктивне право» у
контексті різних парадигм та його подальший потенційний вплив на
розуміння «цивільно-правового обороту», юридичної природи «застави»,
«майнових прав» і т.д.
Найбільш вагомими науковими результатами дисертаційної роботи є
такі висновки.
1. На основі парадигми «речі та права власності на річ» та
догматичного правового аналізу відповідних положень чинного ЦК України
(ч. 1 ст. 177; ст. 179; ч. 1 ст. 316) аргументується наявність двох об’єктів, які
К. Ларенц (Allgemeiner Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts. 1967);
К. Вендехорст (Rechtsobjekt, 2005), П. Кройц (Das Objekt Und Seine
Zuordnung. 2017) та ін. представники класичної романо-германської
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доктрини окреслюють як «об’єкт цивільного права» (напр.: «річ» за ст. 177
ЦК України) та «об’єкт розпорядження» (напр.: «право панування / право
власності» за ст. 316 ЦК України). «Об’єктом розпорядження» можуть
виступати виключно «права». Таким чином, «об’єкт виконання» (в
українській цивільно-правовій доктрині - «об’єкт цивільних правовідносин»)
не є «об’єктом цивільних прав» у розумінні ст. 177 ЦК України.
2. Статтею 177 ЦК України законодавець встановлює легальний
невичерпний перелік об’єктів цивільних прав. Такий підхід є надзвичайно
важливим для налагодження цивільно-правового обороту, що вбачається і з
місця розташування ст. 177 «Види об’єктів цивільних прав» перед ст. 178
«Оборотоздатність об’єктів цивільних прав» ЦК України.
3. Використання поняття «майно» без попереднього окреслення його
контексту створює небезпеку для суперечливого тлумачення його правового
змісту. Дане поняття слід розглядати як узагальнююче поняття (категорію),
що наповнюється різними видами об’єктів, котрі мають цінність та є
оборотоздатними (ст. 177 та ст. 178 ЦК України), та як особливий об’єкт
(ст. 190 ЦК України).
4. Поза увагою науковців залишається тлумачення змісту терміну
«особливий» у понятті «особливий об’єкт» за ч. 1 ст. 190 ЦК України. Також
сам законодавець не дає відповіді на питання: «Чому він використовує термін
«особливий» і чому саме «майно» має бути «особливим об’єктом». У
чинному ЦК України поняття «особливий об’єкт» згадується лише у двох
статтях ЦК України (ст. 180 та ст. 190). Майно як особливий об’єкт означає
збіг суб’єкта права з його об’єктом. Те, що під цю категорію підпадають
юридичні особи є цілком доречним, оскільки вони можуть бути як суб’єктом,
так і об’єктом права. Їм притаманний змішаний характер («…окрема річ…»
(ч. 1 ст. 190 ЦК України) у логічному зв’язку із «…підприємство як єдиний
майновий комплекс є нерухомістю…» (ч. 3 ст. 191 ЦК України)).
5. Стаття 190 ЦК України формує нормативну базу для правового
інструменту передачі «майна» під режимом речі/нерухомості, як наприклад:
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підприємство як єдиний майновий комплекс (або його частина) (ч. 1 ст. 190
– «окрема річ» пов’язано з частинами 3 та 4 ст. 191 ЦК України), право
забудови (або частка у праві забудови) (ч. 2 ст. 190, пов’язано з ч. 8 ст. 5 ЗУ
«Про іпотеку»). Спільним знаменником для всіх перерахованих об’єктів є те,
що вони складаються з різних «об’єктів-елементів», які виокремленні та
перебувають під «режимом річ/нерухомість» як одне єдине ціле. Передача
майна проходить шляхом універсального правонаступництва як «uno actu» i
«ex lege».
6. Наслідком прийняття Закону України № 3201-IV від 15.12.2005 «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України» стало те, що
законодавцем було введено у цивільно-правовий оборот множинність
майнових прав, яка формує відповідний комплекс майнових прав. Аналіз
змін, внесених Законом № 3201-IV до ЦК України та Закону «Про іпотеку»,
дозволяє твердити, що ч. 2 ст. 190 ЦК України є логічно кореспондуючим
регулюванням об’єктів у загальному законі (ЦК України) до спеціального
(Закон «Про іпотеку»).
7. Спосіб внесення (юридична техніка) законодавчої новели до ч. 2
ст. 190 ЦК України Законом № 3201-IV породив триваючі до цього часу
дискусії як науковців, так і практиків, у тому числі і стосовно того, чи
«майнові права прирівнюються до речей», або «усі майнові права є
речовими». Таке стало можливим через нехтування сучасними надбаннями
західноєвропейської цивілістичної доктрини майнових прав та її аксіомами.
На практиці почали говорити, що «право вимоги є майновим правом, тобто
майном і неспоживною річчю, з огляду на ст. 190 ЦК України», «майнові
права є майном». Відповідно, майнові права є «речовими правами», «усі
майнові права визнаються речовими правами», згідно ч. 1 ст. 190 ЦК України
майном, як особливим об’єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а
також майнові права та обов’язки. Отже, майнові права є неспоживною річчю
та визнаються речовими правами». Доводиться, що, враховуючи відсилку до
ст. 190 ЦК України, не всі майнові права є речовими, а тільки ті, які є
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«комплексом майнових прав», що виникає внаслідок будівництва на чужій
землі. На згаданий «комплекс майнових прав» застосовується «режим
речей», оскільки він є неспоживною річчю.
8. До особливих складових частин земельної ділянки належать
споруди, які на ній зведені та настільки тісно з нею пов’язані, що не можуть
бути відокремлені від земельної ділянки без їх пошкодження або істотного
знецінення. І, як наслідок, з правової точки зору, відповідно до ст. 187 ЦК
України не можна мати окреме право власності на споруду, яка зведена на
землі, оскільки власність на таку земельну ділянку одночасно поширюється
на цю споруду (лат.: «superficies solo cedit» - єдність земельної ділянки та
будівлі, що на ній знаходиться). Такий режим унеможливлював би
фінансування будівництва квартир та продажу майбутніх квартир до
моменту їх окремої реєстрації як об’єктів цивільних прав. Це стає можливим
завдяки чинності ч. 2 ст. 190 ЦК України, якою регулюється цивільноправовий оборот об’єктів, які передбачені спеціальним законом «Про
іпотеку», в якому імплементовано догму римського права «superficies solo
cedit».
9. Законодавчі фікції (ч. 2 ст. 190 ЦК України), у тому числі через
уречевлення комплексу прав (ч. 8 ст. 5 Закону «Про іпотеку»), формують
«право забудови», яке є обмеженим речовим правом та є повністю
оборотоздатним.
10. Доведено, що предметом договору купівлі-продажу майнових прав
на квартиру, яка будується або договору іпотеки таких майнових прав, є
право забудови або частка у праві забудови. Право забудови є майновим
правом, яким засвідчується очікування права, та є складовою частиною
майна, як об’єкта цивільних прав. Це майнове право – обмежене речове
право, за яким носій (володар) права наділений певними, але не всіма
правами власника майна, та яке засвідчує правомочність носія (володаря)
отримати право власності на нерухоме майно (квартира + земля (право
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забудови)) чи інше речове право (іпотека на квартиру + земля (право
забудови)) на відповідне майно в майбутньому.
11. У романо-германській (континентальній) системі «право оренди» є
зобов’язальним особистим правовідношенням, що визначається засадами
зобов’язального права та положеннями договору. Таким чином, відповідно
до згаданої категоризації, «право оренди» в Україні насправді не може бути
речовим, оскільки тоді вже йшла б мова про «право користування» – сервітут
або за спеціальною метою будівництва – право забудови (суперфіцій). На
відміну від «зобов’язального права оренди», яке встановлюється для
конкретної особи та зі смертю фізичної особи орендаря / ліквідацією
юридичної особи орендаря не передається правонаступнику (ст. 31 Закону
№ 161-XIV «Про оренду землі»), «право забудови» є самостійним правом,
оскільки виключно не встановлюється для конкретної особи, успадковується
та є повністю оборотоздатним (ч. 2 ст. 413 ЦК України), крім випадків
передбачених законом.
12. Законодавство Нідерландів поряд із пересічним зобов’язальним
правом оренди землі, передбачено спадкове право оренди (нідерл.:
«Erfpacht») (Книга 5 ЦК Нідерландів (нідерл.: Burgerlijk Wetboek) 5:85
абз. 1). Воно, як спадкове право оренди, будучи обмеженим речовим правом,
надає орендарю правомочність користуватися нерухомою річчю, як власник.
Аргументовано доречність запровадження таких конструкцій в українське
законодавство.
13. Із введенням ч. 4 ст. 93 ЗК України (на даний - ч. 5) в українській
правовій науці сформувалось бачення, що «право оренди» стало речовим.
Доводиться позиція, що цей випадок є прикладом «відлуння» ч. 2 ст. 190 ЦК
України та кореспондуючої до неї ч. 8 ст. 5 Закону «Про іпотеку».
Відчуження «права оренди» за ч. 5 ст. 93 ЗК України може здійснюватися
через заміну сторони основного «договору оренди» або без заміни
сторони - шляхом укладання «договору суборенди». Відчуження «прав
оренди» державних та комунальних земель можливе лише через укладення
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договору суборенди (ст. 8-1 Закону України № 161-XIV від 06.10.1998 «Про
оренду землі»).
14. Правова

основа

для

встановлення

«режиму

нерухомості»

закладається абз. 2 ч. 1 ст. 181 ЦК України : «Режим нерухомої речі може
бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього
плавання, космічні об’єкти, а також інші речі, права на які підлягають
державній реєстрації». Передумовою введення «режиму нерухомості» є
наявність речі. Саме завдяки ч. 2 ст. 190 України, майнові права, про які
згадано у ч. 8 ст. 5 Закону «Про іпотеку», визнаються неспоживною річчю.
15. У контексті ст. 316 ЦК України поняття «майно» можна розуміти
як «майно під правовим режимом речі». Тому ч. 1 ст. 190 ЦК України не
визначає структуру майна як об’єкта права власності. Здійснивши спробу
розглянути загальну картину навколо поняття «майно» згідно ч. 1 ст. 190 ЦК
України у роботі закладено основу для подальшого дослідження цивільноправового регулювання передачі майна (asset-deals) підприємства як єдиного
майнового комплексу, зокрема його частини. Беручи до уваги особливе
значення наукової теорії суб’єктивного права для всієї цивілистики, то
подальші наукові дослідження може позитивно вплинути на узгодження
української із західноєвропейською моделлю.
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Додаток К
Суб’єктивне цивільне право
На перший погляд визначення поняття «суб’єктивне цивільне право» у «пост-радянській» та
«європейській» доктринах виглядають нібито тотожними. Проте, більш глибинний аналіз вищезгаданих
правових визначень вказує на існуючі відмінності у розумінні правової природи їх витоків та їх окремих
кваліфікуючих ознак, які сформувались під впливом радянської ідеології.
У «радянській» та «пост-радянській» моделях обстоюють думку про те, що правовідносини, як суспільні
відносини, виникають виключно на рівні «суб’єкт» - «суб’єкт».
Не заперечуючи наявність такого виду правовідносин («суб’єкт» - «суб’єкт»), «європейська доктрина»
додатково передбачає наявність правовідношень «суб’єкта» до «об’єкта», які схвалюються необмеженою
кількістю суб’єктів цивільного права (правовою спільнотою) [П. Кройц]. Саме цей вид правовідносин
упорядковує приналежність [нім.: Zuordnung] відповідного «об’єкта» відповідному «суб’єкту».
пост-радянське бачення

європейське

Правовідносини - правові відносини між Зокрема, у докторському дослідженні П. Кройца,
суб’єктами права (учасниками) щодо об’єкта, при «Das Objekt Und Seine Zuordnung: Dogmatischяких виникають права та обов’язки.
historische Studien Zum Passiven Element Des
Rechtsverhaltnisses» (2017) [«Об’єкт і його
Правовідносини – вольові суспільні відносини, які приналежність:
догматично-історичні
виникають на підставі правових норм права, дослідження
до
пасивного
елементу
учасники яких мають суб’єктивні права та юридичні правовідношення»] знаходимо:
обов’язки.
«…Правовідношення є базовим елементом
правового обороту, зокрема обороту, який
стосується об’єктів цивільного права. Стосовно
об’єктів цивільного права, закон породжує
юридично значущу комунікацію, яка виходить за
межі особистісного співвідношення (між двома
суб’єктами) та встановлює відношення суб’єкта до
об’єкта цивільного права [Кройц П., S. 32-33].
Суб’єктивне цивільне право є мірою дозволеної Якби правовідношення (між двома суб’єктами)
поведінки суб’єкта цивільного правовідношення.
вважалося тотожним суб’єктивному праву на річ
або на інший об’єкт цивільного права виключно як
Визнається, що суб’єктивне право складають «суб’єкт-об’єкт» відношення це було б за вузьке
декілька правомочностей.
бачення. Оскільки панування суб’єкта над
об’єктом цивільного права матеріально існує
Це:
лише тоді, коли це право панування, як таке, у
конкретному випадку в правовому обороті
 правомочності на власні дії,
 правомочність вимоги до зобов’язаного схвалюється правовою спільнотою (Ф.Р.: іншими
суб’єкта вимагати від нього виконання словами – прийняття цивільного кодексу, закону і
т.д.). Схвалюється воно не через підвладну річ, а
своїх обов’язків,
 правомочність
на
захист
цього іншими суб’єктами права, які згадане суб’єктивне
суб’єктивного права, хоча наявність право (відношення суб’єкта до об’єкта) повинні
останньої правомочності визнається не визнавати (поважати). Саме тут показується, що
суб’єктивне
право
(підстава
появи
всіма вченими.
правовідношення)
та
саме
правовідношення
не
Основна складова змісту суб’єктивного цивільного
права полягає у тому, що існує єдність двох можна ототожнювати. Одним є управомочення
правомочностей – правомочності здійснення (суб’єктивне право), іншим є породжений
управомоченням
правовий
оборот
власних дій і правомочності вимагати чужих дій.
(правовідношення) [Кройц П., S. 33].
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Існує дещо розширене поняття суб’єктивного
цивільного права через систему можливостей
здійснення певних дій самостійно та можливості
вимагати повної поведінки від інших осіб-учасників
цивільного правовідношення. Головним при цьому
є задоволення інтересу управоченої особи.
(Шевченко Я. Суб’єктивне цивільне право. Енциклопедія
цивільного права. С. 809)

Суб’єктивне цивільне право - надана особі
нормами права міра можливої поведінки, з метою
задоволення її законного інтересу, що включає в
себе правомочності по вчиненню певної поведінки
самою управомоченою особою, вимозі визначеної
поведінки від зобов’язаної особи чи осіб та захисту
свого суб’єктивного цивільного права у разі його
порушення, невизнання або оспорювання
(Стефанчук Р. Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав.
Автореферат дисертації С. 5)

Аналіз існуючих точок зору щодо поняття
“суб’єктивне цивільне право” дозволив автору
аргументовано приєднатись до позиції таких
вчених
як
С. С. Алексеев,
С. М. Братусь,
Ю. К. Толстой), що категорія “міра” може бути
застосована при визначенні суб’єктивного
цивільного права, адже з одного боку, вона
характеризує суб’єктивне право як складне
структурне утворення, що складається з ряду
елементів, а з іншого — використовується і для
якісної характеристики суб’єктивного права,
оскільки сприяє розумінню останнього як
можливості певної поведінки.

Клаус-Вільгельм Канаріс [Von Claus-Wilhelm
Canaris] «Die Verdinglichung obligatorischer Rechte»
(Кельн, 1978 р.).
Характерною рисою (базовою функцією) речового
права, як суб’єктивного права, зазвичай вбачають у
тому, що воно безпосередньо упорядковує
приналежність [нім.: Zuordnung] відповідного
об’єкта суб’єкту. У той час, коли зобов’язальне
право лише створює зв’язок одного суб’єкта з
іншим суб’єктом. Це є настільки правильно, що у
випадку речового права, яке розглядається, як
зв’язок одного суб’єкта з необмеженою кількістю
суб’єктів, існує особливе співвідношення між ним
(речовим правом) та об’єктом, що лежить за
межами такого зв’язку: власність упорядковує
приналежність речі, застава на іпотеку встановлює
приналежність іпотечної заборгованості і т.д. У
вищесказаному проявляється дихотомія. З одного
боку: речове право, як взаємозв’язок одного
суб’єкта з необмеженою кількістю суб’єктів. З
іншого: предмет, що знаходиться поза межами
згаданого співвідношення, яке упорядковує
приналежність відповідного об’єкта до суб’єкта.

Стефанчук Р.
Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав. Автореферат
дисертації С. 8)

Отже право панування, яке є аксіомою для сучасної ринкової економіки з відповідним оборотом
економічних благ (майно, товари і т.д.). Посилаючись на Ю. Туктарова, А. Рибалов пише, що для науки
права «…оборот - це сукупність актів передачі прав. Очевидно, що економічний і правовий обіг
відрізняються своїм предметом - економічні блага і права відповідно. Якщо об’єктом економічного
обороту виступають товари, то об’єктом цивільного обороту є права на ці товари». Продовжуючи
далі, А. Рибалов зауважує, що точка зору Ю. Туктарова не «прижилася», і багато в чому «…це є
наслідком не цілком вдалої конструкції суб’єктивного права…» (Рыбалов А.О. Экономические блага и
гражданский оборот. С. 86).

Як бачимо, з позиції «західної романо-германської правової доктрини» витоками правових непорозумінь
із її «східними романо-германськими партнерами» є те, що у «пост-радянській доктрині» використане
власне розуміння «правовідношення», яке фактично ототожнюється з правом власності.

