
С. І. ШИ МОН 

ПРАВОВЛАСНОСТІНАМАЙНОВІПРАВА:
ЗАМІТКИДОНАУКОВОЇДИСКУСІЇ

Роз гля да ють ся пи тан ня про доцільність виз нан ня май но вих прав об’єкта ми пра ва 
влас ності та про бле ми здійснен ня пра во моч но с тей «влас ни ка» май но вих прав.

Ключовіслова: май нові пра ва, пра во влас ності, об’єкти цивільних прав.

Рас сма т ри ва ют ся во про сы о це ле со об раз но с ти при зна ния иму ще ст вен ных прав 
объ ек та ми пра ва соб ст вен но с ти и про бле мы осу ще ств ле ния пра во мо чий «соб ст вен ни-
ка» иму ще ст вен ных прав.

Ключевые слова: иму ще ст вен ные пра ва, пра во соб ст вен но с ти, объ ек ты граж дан-
ских прав.
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Одним з предметів дискусій у сучасній цивілістиці є питання про правову
природу майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин та, зокрема, про
можливість визнання їх об’єктами права власності. Насамперед це зумовлено
проблемамипрактики:майновіправасталипоширенимоб’єктомцивільногообо-
роту,анаявніправовімеханізмиспрямованіпередусімнаобігречей,предметів
матеріального світу. На жаль, в українській цивілістиці ця проблема поки що
обговорюється переважно в працях із суміжною тематикою (О.В.Дзери,
О.В.Яворської, Ю. О. Гладьо та ін.). У російській науці вона досліджується
активніше (М. І. Брагінський, І. А. Гумаров, Л. Г. Єфімова, Д. В. Мурзін,
А.С.Брітвінта ін.).Поглядивченихнанеїдоситьсуперечливі–позиції іпри-
хильників,іопонентівщодовизнаннямайновихправоб’єктамиправавласності
видаютьсядостатньопереконливими.Щовимагаєдодатковогодослідженняцьо-
го питання і з’ясування, то це чи допускає конструкція права власності мож-
ливістьпоширенняїїнаідеальнімайновіоб’єкти–майновіправа.

Зауважимо,щоособливістьмайновогоправаякоб’єкта–його ідеалістична
природа–неузгоджуєтьсяізсутністюречовоїприродиправавласності,багатов
чомусуперечить їй.Проблемаправаполягаєвтому,щобюридичнозалагодити
цюсуперечність–цеєнеобхідноюумовоювизнаннямайновогоправаоб’єктом
взагалі.

Прибічниками визнання майнових прав об’єктами права власності є такі
російськівчені,якМ.І.Брагінський,І.А.Гумаров,Л.Г.Єфімова,Д.В.Мурзін,
А.С.Брітвін та інші цивілісти. Протилежної думки дотримуються, наприклад,
В.В.Вітрянський,А.С.Яковлєв,А.Н.Лисенко,атакожукраїнськіправознавці–
О.В.Дзера,О.С.Яворськатаіншівчені.

Однимізнаріжнихкаменівпрививченніданоїпроблемиєпитанняпроте,чи
можливездійсненнящодомайновихправкласичноїтріадиправомочностейвлас-
ника.Найбільшеспоріввикликаютьможливості«володіння»майновимправом
та «передання» його іншому суб’єктові внаслідок відчуження. Скажімо, В. А.
Дозорцевзазначає,щовихіднимдляправавласностієволодінняякфізичневла-
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данняріччю,відньогозалежатьіншіправомочності,авономожездійснюватися
виключнощодоречей–матеріальнихпредметів інеможливещодобезтілесних
об’єктів1;аналогічноміркуютьіншіправознавці.НадумкуА.Н.Лисенка,майно-
веправонеможевключатиправомочність«володіння»,якемаєсвоїмоб’єктом
виключнофізичнуріч,томузмістмайновогоправа(увузькомусенсі,якоб’єкта)
завждивходитьтількидваповноваження:користуваннятарозпоряджання.Саме
зцієїпричинидлязахиступорушеногомайновогоправавпринципінеможливо
застосувати речові, володільницькі способи захисту. Цей вчений також вважає
недоцільним вибудовувати конструкції, які обслуговували б цивільний оборот
майновихправ,натихтермінах,щозумовленіобігомречей.Вінвважає,щоце
невиправдановтермінологічномусенсі,оскількипризведедозмішуванняпонять
тавтратиїхзмістовноїдиференціації2.

Спробизнайтиальтернативнерішення,оскількимайновіправаякоб’єктине
вписуютьсявкласичнутеоріюправавласності,призводятьдодоситьоригіналь-
нихпропозицій.Наприклад,Л.А.Чеговадзеприпускає,щомайновіправа,через
свою нематеріальну природу, належать їхньому володільцеві не на праві влас-
ності,анаправітримання3(яке,яквідомо,означаєфактичнувладунадріччюбез
наміру володіти нею виключно для себе). Така позиція небезпідставно зазнає
критикивлітературі.Так,К.І.Скловськийставитьзапитання,якможна«трима-
ти»право,щоозначалобможливістьздійснюватифактичний(фізичний)вплив
нацейоб’єкттащейнемаючинаміруробитицедлясебе?4

При цьомуЛ.А. Чеговадзе зауважує, якщо допустити «право власності на
майновеправо»,тослідпоширюватинаостаннівсіознакиоб’єктаречовогопра-
ва(речі),однак«тутмизайдемовглухийкут,аджемайновеправо,виступаючи
явищемідеалістичногосвіту,неможенабуватиякостейпредмета,якийнадається
задоговорами,щомаютьнаметівстановленняправавласності;майновеправоне
наділененизкоюякостей,необхіднихдляправовоїконструкціївласності,–його
неможливо вручити, здати перевізнику чи органам зв’язку для відправлення,
витребувати,знищититощо».Авторкаприєднуєтьсядовчених,яківважають,що
«фізичнапередачаправєнездійсненною,можливалишеїхюридичнапередача»,
передання ж права можливе виключно на підставі цесії. Водночас предметом
наданнядляцілейвиникненнямайновогоправаможебутитількитакемайно,яке
єсоціальнимблагом,маєпотенційнучидійснуцінність,алезабудь-якихумов
можебутивираженезовніувиглядіпевнихречейчидій5.

Зазначимо,щоаргументщодонеможливостіпереданняправафізично,алише
юридично,потребуєсамостійногоаналізу.Насамперед,якзазначаєсамаавторка
вищенаведеноїдумки,суб’єктивнеправоєявищемсвітуідеального,єлишеюри-
дично забезпеченою можливістю (здійснювати щось), тому природно, що для
йогопереданнянеобхідніюридичнідії;прицьомувонисупроводжуютьсяфак-
тичнимидіями(укладенняправочинувписьмовійформі,підписаннясторонами,
врученнясторонідокументів,якіпідтверджуютьнаявністьтакогоправатощо).

Питаннящодоможливостіфізичноїпередачіправатакожнеслідрозглядати
однобічно.Аджеоднимзіспособівпередачіречей(товару)набувачевізадогово-
ромвідповіднодоч.2ст.334єврученняконосаментаабоіншоготоварно-розпо-
рядчогодокументанамайно.Нагадаємойпронаявністьтакихвидівмайна,як
електричнаенергія,газ,якітакожскладнопередатифізичноабожінеможливо
побачити, проте можливість їх бути предметом купівлі-продажу під сумнів не
ставиться.
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В. А. Лапач обґрунтовує думку про існування «нематеріальних речей»,
«квазіречей», якими, по суті, вважає майнові права; останні стають об’єктами
права власності, отже, є об’єктами абсолютних пропрієтарних правовідносин.
Алеяквідомо,догматичнаконструкціяабсолютнихправовідносинбазуєтьсяна
тійобставині,щоуправомоченомусуб’єктупротистоїтьневизначенеколоосіб,
єдиний пасивний обов’язок кожного з яких полягає в утриманні від порушень
абсолютногоправа.Активнихобов’язківщодоуправомоченогосуб’єктажодназ
нихнемає,своїхінтересівносійправадосягаєбезсторонньоїдопомоги.Цейпра-
вознавецьвважаємайжеаксіоматичнимможливістьмайновогоправавиступати
об’єктом правовідносин. При цьому таке право за певних умов набуває низку
важливих речово-правових характеристик, ніби «відриваючись», відокремлюю-
чисьвідсвоєїзобов’язальноїпідстави,набуваючиможливостіавтономногоісну-
вання поза межами первісного зобов’язання, але в певному зв’язку з ним. У
результатівиникає«зобов’язальнаквазіріч»6.

Якмивже зазначили,найбільшоюпроблемоюпривизнаннімайновихправ
об’єктамиправавласностієпроблемаздійсненняправомочностіволодінняними.
Традиційно володіння пов’язується з можливістю фізичного панування над
річчю,хочазмістцьогоповноваження(володіння)закономневизначений.Спро-
ба розтлумачити його з позиції законодавця можлива через положення ч.1
ст.397–«володільцемчужогомайнаєособа,якафактичнотримаєйогоусебе».
Звідси, володіння – «фактичне тримання» майна особою. Очевидно, що закон
пов’язує володіння зматеріалістичноюприродоюоб’єкта, якийможнафізично
утримуватиусвоємугосподарстві.

Науковцітакожпов’язуютьволодіннязфізичнимаспектом.Так,К.І.Скловсь-
кийбачить володіння як«достатньо тривале, стійке, захищене від стороннього
втручання фізичне, реальне панування над річчю»7. За висловом професора
О.В.Дзери,правоволодінняозначає«юридичнозабезпеченуможливістьвласни-
куматимайноусвоємувіданні,усферісвогофактичногогосподарськоговпли-
ву»8. Але така правомочність щодо майнового права як об’єкта ідеального,
безтілесного є нездійсненною. Тому якщо й існує право власності на майнове
право,топравомочністьволодіннядойогозмістувходитинеможе.

Водночас законодавство передбачає можливість існування інших «безтілес-
них» об’єктів права власності, наприклад бездокументарних цінних паперів –
акцій,облігацій(утомучислідержавних),казначейськихзобов’язань,ощадних
(депозитних)сертифікатів.Устатті3ЗаконуУкраїни«Процінніпаперитафон-
довийринок»від23лютого2006р.9 особа,якійналежатьцінніпапери,названа
«власником»;звідси–бездокументарніцінніпаперитакожєоб’єктомправавлас-
ності.Стаття5цьогоЗаконувказуєна«володільця»ордерногоцінногопаперу.
Термін«власність»узгаданомуЗаконізастосовуєтьсящодоправнарізноманітні
цінні папери (ст. 3, прикінцеві положення), акції (статті 39 – 41 та ін.), інфор-
мацію(ст.42),активи(ч.4ст.48).

Безперечнийвисновокпро«безтілесну»природудеякихоб’єктівправавлас-
ності випливає із Закону України «Про Національну депозитарну систему та
особливостіелектронногообігуціннихпаперіввУкраїні»від10грудня1997р.10 
Згіднозч.2ст.4цьогоЗаконуіменнаідентифікаціявлас никівбездокументарних
ціннихпаперівздійснюєтьсянапідставіобліковогореєструрахунківвласниківу
зберігача.Ач.3ст.5вказуєнате,щоправо влас ностінацінніпапери,випущені
вбездокументарнійформі,переходитьдоновоговлас ни казмоментузарахування
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ціннихпаперівнарахуноквлас ни каузберігача.Згіднозч.4ст.5підтвердженням
прававлас ностінацінніпапери,випущенівбездокументарнійформі,євиписка
зрахункувціннихпаперах,якузберігачзобов’язанийнадавативлас ни куцінних
паперів.Виписказрахункувціннихпаперахнеможебутипредметомугод,що
тягнутьзасобоюперехідправавлас ностінацінніпапери.

Очевидно,щовданомуразіволодінняоб’єктамиправавласностінеможливе,
аджевказаніцінніпаперинемаютьжодноговтіленняуфізичномусвіті.Фактич-
неволодіннящодонихзамінюєтьсявідповіднимобліковимзаписомпроїхвлас-
ників у реєстрі зберігача, тобто воно існує виключно у правовому вимірі.При
цьому закон розглядає категорію «зберігання» та «зберігач» бездокументарних
ціннихпаперів,щовтрадиційномурозуміннітакожпередбачаєелементво лодіння
об’єктами. З цього випливає висновок, що сучасне законодавство допускає
фікційне володіння об’єктами права власності – як зафіксовану у відповідній,
передбаченійзакономформі,належністьпевнихоб’єктівцивільнихправовідно-
син(бездокументарнихціннихпаперів)певнійособі,щопередбачаєдлявласника
можливістьвільногодоступудовчиненняправочинівзоб’єктамивласності.

Наступна складова у змісті права власності – правомочність користування,
тобтоюридичнозабезпеченаможливістьвилученнякориснихвластивостейречі.
Щодобезтілеснихоб’єктів«користування»такожмаєсвоюспецифіку.Так,одер-
жаннядивідендівзаціннимипаперамиможнавважативидомкористування.Але
такаможливість існує виключно внаслідок використання вцивільномуобороті
тихреальнихмайновихцінностей,якимизабезпечений(оплачений)відповідний
ціннийпапір,–грошей,іншогомайна,тобтокористуванняє«опосередкованим».
Томувційситуаціїтакожслідконстатуватинаявністьфікційно го користування.

Безспірнимповноваженнямщодобезтілеснихоб’єктівєправомочністьрозпо-
рядження,вякійвиявляєтьсяможливістьздійснюватиповнеюридичнепануван-
нянадоб’єктом.Розпорядженнямайновимправомпрямопередбаченезаконому
нормах,яківизнаютьмайновіправаоб’єктом(предметом)договорівкупівлі-про-
дажу,дарування,наймутощо.Протеособливостіздійсненняцьогоповноваження
щодомайновихправ,порівнянозречами,єнастількиістотними,щодозволяють
ставити під сумнів навіть коректність поняття «право власності на майнове
право».

Оскількиоб’єктамиправавласностівизнаноречі,остількивикладенезоче-
видністюсвідчитьпронаявністьунаціональнійправовій системіречей, якіне
мають жодної фізичної оболонки й існують виключно юридично у вигляді
фікції–«безтілеснихречей».Практично,бездокументарніцінніпапериєтакою
самоюридичноюабстракцією,як імайновіправа.Останні такожфіксуютьсяу
відповіднихдокументах:договорі,реєстріправ,законі,судовомурішенні.

Звісно,щоюридичнемисленнявимагаєгнучкості,прагматичногопристосу-
вання права до реалій сучасного життя, дотримання балансу між правовою
наукоютапотребамисуспільства.Азавданняправознавців–розробитисучасну
правову доктрину або віднайти можливості адаптувати класичні здобутки до
новихсуспільнихвідносин.Отже,зазначимо,щопитанняпровіднесеннямайно-
вихправдооб’єктівправавласностінепозбавленесенсу.Хочатрадиційнатріада
правомочностей власника у справжньому сенсі до майнових прав застосована
бутинеможе.Нанашудумку,неможливимєізастосуванняаналогії,оскількидії,
які вчиняютьсящодо речей, неможна пристосувати домайнових прав взагалі.
Єдинимвиходомєвпровадженняюридичноїфікції,основиякоїзакладеновзако-
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нодавчійформулі«майновеправоєріччю»(ст.190ЦКУкраїни) іякапотребує
розвиткувзаконодавстві,оскількипоширенняправовогорежимуречейнамай-
новіправазааналогієюєнеможливим.Правильністьцьоготвердженнястаєоче-
видним,щойномизвернемосядоспособівзахиступрававласності.

Заналізунормкниги3ЦКУкраїни«Правовласностіта іншіречовіправа»
можливі два висновки: перший – закон відносить до об’єктів права власності
виключноречі,атермін«майно»вінститутіправавласностівикористовуєтьсяу
значенні «сукупність речей»; другий– закон вважає об’єктамиправа власності
будь-якісубстанції,яківходятьдоскладумайна,втомучисліймайновіправа,а
тому у випадках, коли відповідний правовий механізм можна застосувати
виключно щодо предметів матеріального світу, використовує в нормах термін
«речі», колиж відповідні дії, засоби тощоможуть застосовуватисящодо будь-
якихмайновихоб’єктів–вживаєширшийтермін«майно».

Підсумовуючи,зазначимо,щоправовийрежимречейповиненпоширюватися
практичнонавсімайновіоб’єктицивільнихправ,оскількинаявнімеханізмипра-
вовогорегулюванняцивільногооборотуорієнтованісаменаобігречей.Виняток
становлятьправилапроцесію,якінеможутьзабезпечитиналежнимчиномобігу
всіхбезтілеснихоб’єктів.Цеозначає,щовбагатьохвипадкахнамайновіправа
слідпоширюватирежимправавласності.ЯкзазначавсвогочасуР.Саватьє:«Ми
змушенівестимовупроправовласностідлятого,щобпоказатиповнотуправ»11.
Вумовахнаціональноїправовоїсистемислідрозглядатиоборотоздатнімайнові
праваякоб’єктиабсолютнихправ,якимнаданотакийсамийзахист,як іправу
власності.

Іншийваріантвирішенняпроблемицивільногооборотумайновихправмігби
бутипов’язанийзівстановленнямсамостійногоправовогорежимудлямайнових
прав як об’єктів цивільних правовідносин, який істотно відрізнятиметься від
цивільно-правовогорежимувласності.Остаточнавідповідьназапитання,чице
можливо,можебутисформульованалишенаосновіаналізуокремихвидівмай-
нових прав, проблем відчуження майнових прав, що можуть стати предметом
подальшихдослідженьуційсфері.
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