
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

На правах рукопису 

 

КОРЧАГІН МАКСИМ ПАВЛОВИЧ 

 

УДК 347.2:347.451 

 

ДОБРОСОВІСНЕ НАБУТТЯ МАЙНА, 

ВІДЧУЖЕНОГО НЕУПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ 

 

Спеціальність 12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право;  

міжнародне приватне право 

 

Дисертація  

на здобуття наукового ступеня  

кандидата юридичних наук 

 

 

Науковий керівник: 

Кузнєцова Наталія Семенівна,  

доктор юридичних наук, 

професор, дійсний член (академік) 

Національної Академії правових 

наук України 

 

 

Київ – 2016 



2 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП……………………………………………………………………. 

 

3 

Розділ І. Загальна характеристика добросовісного набуття майна 

від неуповноваженої особи……………………………………………... 

 

 

12 

1.1.  Поняття та значення добросовісності у цивільному праві……….. 12 

1.2.  Правова природа добросовісного набуття майна…………………. 28 

1.3.  Правовий статус добросовісного набувача майна, одержаного                                                        

від неуповноваженої особи.………..……………………………….. 

 

45 

Висновки до Розділу І…………………………………………………..... 62 

  

Розділ ІІ. Набуття добросовісним набувачем права власності на 

майно……………………………………………………………………… 

 

65 

  

2.1.  Умови набуття добросовісним набувачем права власності на 

майно, відчужене неуповноваженою особою…………………… 

 

65 

2.2.  Особливості добросовісного набуття окремих видів майна……… 93 

Висновки до Розділу ІІ...………………………………………………..... 121 

  

Розділ ІІІ. Захист прав та інтересів добросовісного набувача   

майна ……………………………………………………………………... 

 

124 

  

3.1.  Захист прав та інтересів добросовісного набувача від вимоги про 

евікцію майна………………………………………………………... 

 

124 

3.2.  Презумпція добросовісності як особлива гарантія захисту 

набувача…………….………………………………………………... 

 

141 

3.3.  Розрахунки між добросовісним набувачем та власником майна… 157 

Висновки до Розділу ІІІ…………………………………………………... 175 

  

ВИСНОВКИ……………………………………………………………… 179 

  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………...………… 187 

 

 

 

 

 

 

 



3 

ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. З римських часів право власності у 

цивілізованому світі завжди вважалось найбільш важливим з майнових прав, 

яке забезпечує стабільність цивільного обороту. Звичайно, здійснення права 

власності в окремих випадках може бути обмежене і навіть припинене, але 

виключно з підстав та мети, визначених законом.  

Тим не менш, за певних умов допускається виникнення у добросовісної 

особи права власності на майно, що було відчужене не власником, а особою, 

яка не мала на це права. І якщо в римському праві набуття від невласника 

існувало лише в межах набувальної давності, яка давала можливість принаймні 

припустити волевиявлення власника на відмову від свого права із плином часу, 

то в подальшому приватне право допустило моментальне набуття речі за 

договором із неуповноваженою особою. Власник взагалі міг не знати про те, що 

стосовно його речі укладались договори купівлі-продажу, а сама річ декілька 

разів передавалась у володіння третіх осіб, і все ж за певних умов він втрачав 

своє право на річ, хоча не виражав на це своєї волі. 

Наведене свідчить про існування певної невідповідності між уявленням 

про непорушність права власності та набуттям майна від неуповноваженої 

особи, що поставило перед наукою завдання обґрунтувати можливість їх 

спільного існування. Втім, незважаючи на тривалі пошуки, доктрина дотепер не 

змогла сформувати цілісне вчення про добросовісне набуття майна, пояснити 

його правову природу і вирішити численні локальні проблеми. Багато 

науковців взагалі заперечують доцільність існування відповідних норм права. 

Водночас, із розвитком економіки та суспільства до приватного обороту 

залучаються все нові блага, швидкість переміщення яких зростає, виникають 

нові інструменти, які дозволяють здійснювати відчуження товару навіть без 

прямого контакту між продавцем та покупцем. Все це обумовлює нові виклики 

перед наукою приватного права, тоді як відповідні норми законодавства 

залишаються незмінними майже століття, а судова практика змушена 
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самостійно шукати відповіді на складні питання, що раз по раз виникають у 

житті. 

За часів незалежності України обрана тема на монографічному рівні у 

вітчизняній юридичній доктрині окремо не досліджувалась. Частково питання 

добросовісного набуття майна розглядалися О.В. Дзерою у монографії 

«Розвиток права власності громадян в Україні» (1996 р.), І.О. Дзерою у праці 

«Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні» (2001 р.) та І.А. 

Спасибо у дослідженні «Набуття права власності» (2009 р.), підготовлених за 

результатами дисертаційних робіт. Разом з тим, вони мали інший предмет та 

мету, внаслідок чого не вирішували існуючих проблем добросовісного набуття 

майна. Дисертаційне дослідження А.П. Місяця «Відчуження майна особою, 

якій воно не належить на праві власності» (2014 рік) було присвячене 

відчуженню майна за наявності повноважень на це. 

Особливо слід відзначити працю дореволюційного цивіліста 

І.М. Трепіцина «Приобретение движимостей в собственность от лиц, не 

имеющих права на их отчуждение» (1907 р.) та ґрунтовні дослідження 

радянського цивіліста Б.Б. Черепахіна: «Виндикационные иски в советском 

праве» (1945 р.) і «Юридическая природа и обоснование приобретения права 

собственности от неуправомоченного отчуждателя» (1957 р.). Незважаючи на 

глибокий науковий аналіз, з моменту написання останньої з цих робіт минуло 

більше як півстоліття, проведено декілька кодифікацій приватного права, 

цивільний оборот вийшов на якісно новий рівень, а окремі висновки вчених 

втратили свою актуальність. 

Отже, незважаючи на існування цілої низки наукових та практичних 

проблем, пов’язаних із добросовісним набуттям майна від неуповноваженої 

особи, сучасні системні дослідження відповідних правовідносин, в тому числі 

дисертаційні, практично відсутні. У зв’язку із цим, виникла нагальна 

необхідність проведення системного аналізу проблем набуття добросовісною 

особою права власності від неуповноваженої особи, в якому були б узгоджені 

принципи непорушності права власності і реалізація засад добросовісності. 
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Науково-теоретичною базою дослідження є наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних учених-дослідників у галузі приватного права дореволюційного, 

радянського та сучасного періодів, зокрема праці: М.М. Агаркова, М.Й. Бару, 

Т.В. Боднар, Є.В. Васьковського, В.В. Вітрянського, Г. Дернбурга, І.О. Дзери, 

О.В. Дзери, А.С. Довгерта, В.А. Дозорцева, О.С. Іоффе, О.В. Кохановської, 

Н.С. Кузнєцової, О.О. Красавчикова, Л.А. Лунца, Р.А. Майданика, 

В.П. Маслова, Д.І. Мейєра, К.А. Мітюкова, І.Б. Новицького, О.А. Підопригори, 

Й.О. Покровського, З.В. Ромовської, І.А. Спасибо, І.В. Спасибо-Фатєєвої, 

Є.О. Суханова, Ю.К. Толстого, І.М. Трепіцина, В.А. Удінцева, В.М. Хвостова, 

П.П. Цитовича, Б.Б. Черепахіна, Г.Ф. Шершеневича, а також праці англійською 

мовою таких дослідників, як C. von Bar, J. Domat, U. Drobnig, S. van Erp, 

M.W. Hesselink, R.-M. McGuire, V. Sagaert, A.F. Salomons, L. van Vliet, 

R. Zimmermann та інших. 

Нормативну основу цієї роботи склали Конституція України, Цивільний 

кодекс України, інші акти цивільного законодавства України, законодавство 

УРСР. Фактологічна база ґрунтується на матеріалах судової практики 

Верховного Суду України, судів касаційних інстанцій та інших судів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі цивільного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

відповідно до бюджетної теми «Доктрина права в правовій системі України: 

теоретичний і практичний аспект» (номер теми 11БФ042-01, номер державної 

реєстрації 0111U008337), яка досліджувалась на юридичному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 01 січня 2011 

року по 31 грудня 2015 року. 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є системний аналіз 

правового регулювання відносин добросовісного набуття майна від 

неуповноваженої особи, виявлення теоретичних і практичних проблем у цій 

сфері та шляхів їх вирішення, а також розробка науково-обґрунтованих 

рекомендацій щодо вдосконалення законодавства та підвищення ефективності 
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його застосування. 

Мета дослідження обумовила вирішення таких завдань: 

- з’ясувати поняття та значення добросовісності у цивільному праві; 

- дослідити правову природу добросовісного набуття майна від 

неуповноваженої особи; 

- охарактеризувати особливості правового статусу добросовісного 

набувача; 

- обґрунтувати механізм та відповідні умови добросовісного набуття 

майна від неуповноваженої особи; 

- визначити блага, які можуть бути об’єктами добросовісного набуття 

від неуповноваженої особи; 

- проаналізувати особливості захисту прав та законних інтересів 

добросовісних набувачів у відносинах з попереднім власником та суб’єктами 

інших речових прав на майно; 

- виробити та сформулювати конкретні пропозиції, спрямовані на 

вдосконалення чинного законодавства України. 

Об’єктом дослідження є цивільні правовідносини щодо добросовісного 

набуття майна від неуповноваженої особи. 

Предмет дослідження складають система норм чинного законодавства 

України, відповідні положення законодавства інших країн, доктринальні 

погляди зарубіжних і вітчизняних вчених, судова практика, які визначають 

особливості цивільних відносин щодо добросовісного набуття майна від 

неуповноваженої особи. 

Методи дослідження. Методологічна основа дослідження обрана 

відповідно до поставлених в роботі мети і завдань, з урахуванням об’єкту та 

предмету дослідження. В процесі дослідження були застосовані як загальний 

діалектичний метод, так і спеціальні методи наукового пізнання дійсності: 

історичний метод, за допомогою якого виявлене значення добросовісності у 

приватному праві, вивчено процес формування, розвитку і становлення 

юридичної конструкції добросовісного набуття майна; порівняльно-правовий, на 
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основі якого проведено аналіз законодавства та цивілістичної доктрини 

зарубіжних держав і України щодо категорії «добросовісність», механізму 

добросовісного набуття, його умов та об’єктів; метод системного аналізу, який 

був використаний під час виконання всіх поставлених завдань дослідження; 

абстрагування та узагальнення, за допомогою яких визначались поняття 

добросовісності, характерні риси правового статусу добросовісного набувача, 

об’єкти добросовісного набуття; теоретико-прогностичний, за допомогою 

якого розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства. Крім того, 

зважаючи на складність проблеми під час дослідження правової природи 

добросовісного набуття майна було використано одночасно історичний, 

порівняльно-правовий та метод системного аналізу, а при визначенні механізму 

добросовісного набуття був додатково застосований метод комплексного 

дослідження, який дозволив вирішити проблему із використанням досягнень 

інших наук, а саме економіки, соціології та філософії. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній науці приватного права системним науковим 

дослідженням юридичної конструкції добросовісного набуття майна від 

неуповноваженої особи. Наукова новизна одержаних результатів 

конкретизується у таких найважливіших науково-теоретичних положеннях: 

Вперше: 

‒ запропоновано уніфіковане визначення добросовісності у приватному 

праві як характеристики учасника правовідносин, яка демонструє, що у 

конкретних обставинах дії цієї особи відповідають очікуваній суспільством 

моделі поведінки; 

‒ доведено, що в основу добросовісного набуття майна покладений 

принцип публічності суб’єктивного права та відомий європейським 

правопорядкам «ефект протиставлення», внаслідок дії яких власник не може 

протиставити (реалізувати) своє право щодо особи, до відома якої не доведено 

існування та належність відповідного права способами, які є 

загальноприйнятими у даній правовій системі; 
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‒ обґрунтовано, що правовий конфлікт між власником і добросовісним 

набувачем слід вирішувати шляхом оцінки обґрунтованості ризику і довіри в 

діях цих осіб, коли власник віддає свою річ третій особі, а набувач отримує цю 

річ від такої особи. Ризик добросовісного набувача завжди заснований на довірі 

до об’єктивного легітимаційного факту, який вказує на продавця як на 

власника, в той час як первісний власник, добровільно віддаючи свою річ особі, 

яка в подальшому здійснює її відчуження без повноважень на це, ризикує менш 

обґрунтовано, оскільки його довіра базується на суб’єктивних мотивах (досвід 

співпраці з особою, поради інших осіб тощо); 

‒ встановлено, що сучасному приватному праву відомі дві нормативні 

моделі оцінки ризику і довіри в діях набувача та власника щодо рухомих речей 

– «добровільна втрата володіння річчю» та «ввірення речі», однак жодна з них, 

взята окремо, не забезпечує обґрунтованого вирішення всіх можливих ситуацій. 

Добросовісне набуття майна може мати місце як у випадках, коли власник чи 

законний володілець добровільно передали річ третій особі, так і якщо річ була 

втрачена цими особами поза їх волею, однак в подальшому без повернення собі 

володіння була ввірена ними особі, яка її відчужила; 

‒ обґрунтована можливість добросовісного набуття будь-яких об’єктів 

цивільних прав, якщо вони є оборотоздатними і такий спосіб набуття не 

суперечить сутності об’єкту, оскільки належність будь-якого майнового права 

підтверджується легітимаційним фактом; 

Удосконалено: 

‒ розуміння недобросовісності як окремої від вини категорії. 

Недобросовісність як об’єктивна категорія протиставляється вині, яка завжди 

повинна розглядатись як суб’єктивна, оскільки є психічним ставленням особи 

до своїх дій та їх наслідків; 

‒ твердження про можливість добросовісного набуття речі, яку власник 

віддав під впливом обману, помилки, тяжкої обставини та інших вад волі, за 

винятком насильства. Обґрунтовано, що на відміну від правочину, для якого 

необхідна вільна воля, добросовісне набуття потребує лише наявності волі як 
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такої на передачу речі у володіння третій особі безвідносно до мети такої 

передачі, оскільки цього достатньо для висновку про вираження довіри третій 

особі; 

‒ положення про дійсність договору купівлі-продажу, продавцем у 

якому виступає неуповноважена особа. Доведено, що оскільки у вітчизняному 

праві сприйнята характерна римському праву модель купівлі-продажу, 

відповідний договір є зобов’язальним і сам по собі не тягне перехід права 

власності до набувача, внаслідок чого відсутність у продавця права власності на 

момент укладення договору не є юридичним недоліком цього договору; 

‒ висновок про те, що власник не повинен компенсувати лише ті 

необхідні витрати на майно, зроблені добросовісним набувачем, які фактично 

покриті плодами і доходами. Це правило покликане не допустити збагачення 

набувача за рахунок власника при набутті плодів та доходів, до того ж 

добросовісний набувач не може знаходитись у гіршому становищі, ніж 

недобросовісний володілець, який має право на відшкодування необхідних 

витрат за весь період володіння; 

Дістали подальшого розвитку: 

‒ положення про те, що правовий статус добросовісного набувача 

виникає тільки у випадку відчуження речі особою, яка не є власником та не має 

права на відчуження цієї речі. Набуття майна від власника, повноваження якого 

на розпорядження річчю були обмежені, не може розглядатись різновидом 

добросовісного набуття; 

‒ теза про те, що існуюча в цивільному законодавстві норма про 

обмеження віндикації розрахована лише на набуття рухомих речей та не 

враховує особливостей інших об’єктів цивільних прав. В юридичному складі, 

що є підставою для обмеження віндикації за ст. 388 ЦК України, 

легітимаційним фактом виступає володіння, яке може виконувати цю функцію 

тільки для рухомих речей, оскільки для інших об’єктів володіння не визнається 

фактом, що вказує на власника; 

‒ висновок про те, що власник не позбавлений права звернутись із 
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позовом про визнання недійсним договору, укладеного між неуповноваженою 

особою та набувачем, хоча він і не може вимагати застосування реституції. 

Заінтересованість власника обумовлена тим, що в разі визнання вказаного 

договору недійсним буде відсутній один з елементів юридичного складу, на 

підставі якого виникає право у добросовісного набувача; 

‒ доводи щодо припинення всіх обмежених речових прав на річ, про які 

набувач не знав і не міг знати: дія речових прав невласника, як і права 

власності, також підпорядкована принципу публічності, тому якщо набувач 

майна не знав і не міг знати не тільки про неуповноваженість продавця, а також 

і про наявність обтяжень, відповідні обмежені речові права третіх осіб на річ 

припиняються з тих же підстав, що і право попереднього власника; 

‒ твердження про виникнення у добросовісного набувача права 

власності на плоди і доходи від речі, що не потребує титулу (договору), а 

вимагає лише способу набуття. Механізм набуття плодів і доходів хоча й має 

вказані особливості, втім загалом також обумовлений дією принципу 

публічності суб’єктивних прав. 

У висновках дисертаційного дослідження запропоновані зміни до 

чинного цивільного законодавства України. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

сформульовані автором висновки та рекомендації можуть бути використані в 

подальшій науково-дослідній роботі, в процесі викладання курсів «Цивільне 

право України», спецкурсів «Право власності» та «Проблеми цивільного права» 

у вищих навчальних закладах, законодавчими органами в процесі 

вдосконалення законодавства, а також судами при застосуванні правових норм. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна роботи є самостійною 

науковою працею, основні положення і висновки в якій належать авторові. 

Сформульовані положення наукової новизни та інші наукові результати 

отримані на основі особистого вивчення та аналізу наукових, нормативних і 

правозастосовних джерел. 

Апробація результатів дисертації. Теоретичні висновки, сформульовані 
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в дисертації, обговорювались на засіданні кафедри цивільного права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Окремі положення дисертації висвітлювались на: Шостих цивілістичних 

читаннях, присвячених пам’яті професора О.А. Підопригори «Розвиток права 

інтелектуальної власності в умовах інформаційного суспільства» (Київ, 

22 березня 2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Право як 

ефективний суспільний регулятор» (Львів, 6-7 квітня 2012 р.); Міжнародній 

науковій Інтернет-конференції, присвяченій 15-річчю національного 

університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи 

права (Миколаїв, 20 квітня 2012 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Цивілістична доктрина і формування громадянського 

суспільства» (Київ, 3 жовтня 2014 р.); Науково-практичній конференції 

студентів та молодих вчених, присвяченій 150-річчю інституту судових 

приставів «Практика исполнительного производства. Методология 

исполнительного права» (Іркутськ, 27 березня 2015 р.). 

Публікації. Результати дослідження знайшли відображення у 10 наукових 

публікаціях: 5 наукових статтях, які опубліковані у виданнях, що входять до 

переліку фахових видань, затверджених ВАК України, в тому числі 1 у 

науковому виданні іноземної держави, та у 5 тезах виступів на науково-

практичних конференціях.  

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. 

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, восьми підрозділів, висновків 

та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 225 

сторінок. Список використаних джерел містить 402 найменування і викладений 

на 39 сторінках. 
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РОЗДІЛ І.  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБРОСОВІСНОГО НАБУТТЯ 

МАЙНА ВІД НЕУПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ 

 

1.1. Поняття та значення добросовісності у цивільному праві 

 

Категорія «добросовісність», як і багато інших цивілістичних категорій, 

бере свої витоки з римського права, де вона вперше отримала змістовне 

наповнення. В подальшому вчення про добросовісність поширювало свій вплив 

на все нові інститути приватного права, поступово проникаючи у цивілістичні 

конструкції, яких не існувало за часів Риму, набувало рис всезагальності, але в 

своїй основі завжди залишало концептуальні положення римських юристів.  

Передвісником добросовісності (bona fides) у класичному розумінні була 

категорія fides (віра, особистий зв’язок), яка за джерелом походженням більше 

відносилась до релігії та моралі. Римський цар Нума заснував храм богині 

Fides, щоб римляни при укладенні контрактів скріплювали їх релігійною 

клятвою та у знак вірності їй вчиняли жертвоприношення. У 509 році до н.е. 

fides вже згадувалась у договорі Рима з Карфагеном, що відображає центральне 

значення, яке мала ця категорія у нормативній системі давнини [127]. 

Цивілісти відзначають, що bona fides стала необхідною заміною 

архаїчному формальному ритуалу, оскільки його ефект залежав від дотримання 

зовнішньої форми, а процес емансипації особистості, що вимагав врахування та 

поваги до її волі, не міг не викликати зміщення акцентів з форми на зміст. 

Внаслідок цього виникли розбіжності між позитивним правом, яким залишався 

старий римський закон, та правом, заснованим на bona fides [314, с. 780-781]. 

Найбільш яскравий та концентрований прояв категорія добросовісності 

знайшла у трьох інститутах римського права – добросовісному володінні, 

договорах доброї совісті та правосудді доброї совісті, хоча появі цих інститутів 

нерідко передували системні зміни у праві в цілому. 

Так, поступово у римському праві покарання за правопорушення 
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відходило від характеру помсти та замінювалось оцінкою ступеню вини, 

внаслідок чого добросовісний володілець став розглядатися окремо від крадія. 

Вважаючи, що такий володілець винуватий менше, ніж крадій, римляни 

обмежили його відповідальність обов’язком повернути річ з існуючими 

плодами, а в подальшому ще й пом’якшили його правилом про відшкодування 

власником майже усіх витрат володільця [206, c. 577]. При цьому, плоди 

поверталися лише з того часу, коли володільцю стало відомо про володіння 

чужою річчю [228, c. 150]. 

Особливі правила щодо розрахунків із власником при віндикації стали 

одним із елементів правового статусу добросовісного володільця. Ця фігура 

з’являлась у двох випадках – набуття речі від власника без дотримання 

необхідних формальностей та добросовісного набуття речі a non domino (від 

невласника). Перший з них отримував преторський захист від квіритського 

власника у вигляді можливості включати у віндикаційну формулу exceptio doli, 

внаслідок чого позов власника міг бути задоволений лише в тому разі, якщо він 

діяв без злого умислу. А оскільки вимога про витребування власноруч 

переданої речі під приводом недотримання передбаченої законом формальності 

не могла не визнаватись зловмисною, то власнику у його позові відмовляли 

[337, c. 27]. Водночас, проста ексцепція могла зарадити не у всіх ситуаціях, 

зокрема, коли річ вибувала з володіння добросовісного набувача. Зв’язаний 

суворим правом, претор не міг розглядати добросовісного володільця в якості 

квіритського власника і тому не міг дати йому віндикації, але міг дати схожі 

засоби, які б дозволили повернути та зберегти фізичний контроль над річчю. 

Зокрема, претором Публіцієм було надано добросовісним володільцям 

особливий позов, actio Publiciana, який ґрунтувався на фікції спливу 

набувальної давності для добросовісного володільця. Щоправда, на відміну від 

бонітарного власника, добросовісний набувач a non domino не був захищений 

від дійсного власника, оскільки не міг протиставити віндикації жодної 

ексцепції, тоді як квіритський власник міг заявити проти його actio Publiciana 

свою exceptio justi domini, тобто послатись на право власності. Не діяв такий 
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позов і проти інших добросовісних набувачів, захищаючи набувача a non 

domino лише проти так званих гірших володільців. Втім, важко не помітити, що 

з метою захисту добросовісних осіб були сформовані нові юридичні 

конструкції – так звана бонітарна власність і добросовісне володіння. При 

цьому, і бонітарний власник, і добросовісний володілець могли забезпечити 

сингулярне правонаступництво [390, c. 311], тобто перехід своїх прав.  

Крім того, було б помилкою стверджувати, начебто римському праву 

взагалі не було відоме набуття права власності a non domino. Правильніше 

казати, що в Римі було відсутнє моментальне набуття права від 

неуповноваженої особи, тобто добросовісне набуття майна у його сучасному 

розумінні. Проте і в Римі набувач a non domino міг розраховувати на 

виникнення у нього права власності на підставі набувальної давності. Як 

відзначав Гай, ми можемо набути давністю речі, які передані нам невласником, 

незалежно від того, це будуть res mancipi або nec mancipi, якщо ми отримали їх 

у добрій вірі, вважаючи що той, хто передавав, мав право на відчуження цієї 

речі [149, c. 124]. Коли ж у праві Юстиніана зникла різниця між res mancipi та 

res nec mancipi, відпала потреба захищати набуття від власника із порушенням 

формальних вимог, а давність зберегла тільки своє друге призначення – 

наділити правом власності набувача a non domino [146, c. 276-277]. 

У договірному праві завдяки категорії bona fides почали розрізняти 

договори суворого права та договори доброї совісті. Перші існували у 

докласичному праві ранньої республіки і відображали загальні тенденції 

правового устрою, головною з яких був формалізм, що був властивий в тому 

числі процедурі укладення, тлумачення змісту та застосування договору. Це 

виражалось в наданні пріоритету буквальному тексту договору. Сторона не 

могла посилатись на те, що договір та його умови мали інший зміст, ніж той, 

який вбачався із буквального тексту. Втім, у класичному праві на зміну цим 

negotia stricti juris прийшли negotia bona fides – договори доброї совісті, які 

характеризувалися наданням пріоритету змісту договору перед його 

буквальними умовами [228, c. 202]. 
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У сфері захисту порушених прав добросовісність також знайшла своє 

місце, у зв’язку із чим поряд із позовами суворого права з’являлися позови, 

побудовані на принципі добросовісності – actio bonae fidei. Якщо під час 

розгляду перших суддя виходив виключно з буквального тексту договору, то 

при actio bonae fidei могли бути враховані моральні вимоги до поведінки сторін 

по відношенню одна до одної. Зокрема, суддя міг брати до уваги злий умисел 

або насильницькі дії однієї зі сторін контракту, без обов’язковості включення у 

формулу відповідної ексцепції [309, c. 157].  

Вагому роль добросовісність відігравала в інших інститутах римського 

права, зокрема, опіки та патронату, а з плином часу вона набувала все більш 

загального характеру. Наприклад, Павел у 14-й книзі «Коментарів до Плавція» 

відзначав, що у сумнівних справах завжди слід діяти так, щоб відношення, 

встановлене у добрій совісті, було якнайбільше захищеним, якщо тільки при 

цьому не було нічого записано явно проти закону (D. 34.5.21.1) [122, c. 255]. 

Враховуючи викладене, можна погодитися із висновком про те, що bona 

fides в Римі перетворилась в основу більшості правовідносин, в один з 

основних творчих елементів римського правового мислення [125, c. 167-168]. 

Уже тоді добросовісність набула якостей правового принципу, який був 

панівною рисою загальнонародного права, а в подальшому, особливо у 

класичну епоху, отримав більш широке застосування і став синонімом 

справедливості (aequitas) [179, c. 377].  

Після розпаду Римської Імперії категорія добросовісності отримала свій 

подальший розвиток. При цьому, вона не тільки залишалась загальною над-

нормою, але й створювала нові приватноправові конструкції, які довгий час 

вважалися нетрадиційними та не отримували вдалого пояснення аж до моменту 

звернення до концепції bona fides. Для прикладу варто згадати теорію 

специфічного права jus ad rem (права до речі), яке надавалося кредитору за 

зобов’язанням про передачу речі у власність та було дійсним не тільки проти 

боржника, а навіть проти інших набувачів цієї речі, якщо під час набуття вони 

знали про існування такого зобов’язання. Сьогодні таке право закріплене, 
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наприклад, у ст. 1473 ЦК Іспанії, згідно якої зобов’язальний акт, що сам по собі 

не переносить право, має силу не лише відносно передачі, для якої виступає 

титулом та каузою, але й впливає на інші передачі, які внаслідок цього 

позбавляються ефекту [17, c. 581-582]. За необхідність надання кредитору 

такого «відносного речового права» виступають і деякі дослідники у 

пострадянських країнах [51, c. 151-156]. Зрозуміло, що в доктрині таке 

зобов’язальне право із начебто абсолютним захистом, який завжди був 

кваліфікуючою ознакою речових прав, створювало серйозні незручності з 

точки зору дихотомії «речові-зобов’язальні права». Проте, як справедливо 

відзначав Ю.С. Гамбаров, підставою вимоги до третьої особи в даному випадку 

слугувало не суб’єктивне право, а набуття речі другим покупцем, який знав про 

існування права вимоги першого покупця. В цьому претензії першого 

кредитора були схожі із римським actio Pauliana, який мав на меті захистити 

кредитора від недобросовісного боржника [92, c. 10]. Отже, ніякого особливого 

речового права не було, а захист першого кредитора ґрунтувався не на 

специфічному jus ad rem, а на недобросовісності другого кредитора. 

Подальший розвиток обороту все частіше змушував право звертатись до 

концепції добросовісності. Чим далі збільшувався обсяг торгових операцій, чим 

більш інтенсивним ставав оборот, тим частіше виникали ситуації, коли 

добросовісний покупець позбавлявся набутої речі внаслідок того, що придбав її 

не у власника, а у особи, яка лише зовні здавалась уповноваженою. У такій 

ситуації право звернулось до старого німецького правила Hand muss Hand 

wahren (рука за руку відповідає), відповідно до якого в обороті рухомого майна 

тільки речі, що були втрачені володільцем поза його волею, можуть бути 

витребувані від будь-якої третьої особи. Якщо ж речі були добровільно ввірені 

особі, то будь-який добросовісний набувач від цієї особи ставав їх власником 

[236, c. 195-197]. Отже, і тут добросовісність відігравала ключову роль.  

Ці тенденції не змінились і в подальшому, аж дотепер, незважаючи на те, 

що іноді право відмовлялось від юридичних конструкцій, заснованих на bona 

fides, як це сталося з набувальною давністю у СРСР. Проте, це було пов’язано 
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не із переосмисленням значення самої добросовісності, а із тим, що відповідна 

правова конструкція вважалась непотрібною. Втім, сьогодні добросовісність як 

ніколи користується прихильністю законодавця, суддів та вчених, що знайшло 

свій вираз не тільки в національному праві розвинутих країн, а й у 

міжнародному праві. Так, згідно ст. 7 Віденської Конвенції ООН «Про 

договори міжнародної купівлі-продажу товарів» її норми слід тлумачити з 

урахуванням необхідності сприяти дотриманню добросовісності в міжнародній 

торгівлі, а питання, що відносяться до предмету регулювання Конвенції, проте 

прямо не врегульовані, підлягають вирішенню відповідно до загальних 

принципів, на яких вона заснована [157].  

Відповідно до ст. 1.7 Принципів УНІДРУА кожна сторона зобов’язана 

діяти відповідно до добросовісності та чесної ділової практики в міжнародній 

торгівлі (п. 1.7.1). Сторони не можуть виключити чи обмежити цей обов’язок 

(п. 1.7.2) [278]. Як свідчить зміст даної норми, і це вельми показово, 

незважаючи на просякнутість всіх Принципів диспозитивними положеннями, 

цей обов’язок є імперативним, від якого сторони не можуть відійти. 

Принципи європейського договірного права містять ст. 1:201, аналогічну 

ст. 1.7 Принципів УНІДРУА, та велику кількість інших норм, основою яких є 

добросовісність. Зокрема, вона використовується в якості першого критерію, 

що визначає межі принципу свободи договору (ст. 1:102 Принципів), виступає 

орієнтиром при тлумаченні норм (ст. 1:106 Принципів), характеризує окремі 

обов’язки, зокрема, обов’язок добросовісного ведення переговорів (ст. 2:301 

Принципів) [32, c. 361-369] тощо.  

Чільне місце зайняла добросовісність також у Проекті загальної системи 

рекомендацій (Draft Common Frame of Reference, далі – «DCFR»). Зокрема, 

передбачається обов’язок добросовісного ведення переговорів, добросовісного 

виконання зобов’язання, добросовісного тлумачення договорів, добросовісне 

набуття майна від неуповноваженої особи, добросовісність у правилах про 

безпідставне збагачення тощо [34].  

Таким чином, значення добросовісності у сучасному розвинутому праві 
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полягає у тому, що вона виступає базовим принципом, засадою 

приватноправових відносин. Існують, звичайно і протилежні думки. Зокрема, 

К.І. Скловський вважає, що принцип добросовісності як такий праву невідомий, 

а добра совість формулюється у вигляді загальної цінності, нормою не стає та 

застосуванню судами не підлягає [314, c. 782-783]. Втім, вочевидь, 

позиціонування добросовісності у сучасному приватному праві на рівні 

принципу права не залежить від того, чи визнано це прямою нормою закону. 

Яскравим прикладом в цій частині може бути німецьке право, де все вчення про 

добросовісність у приватному праві було розвинуто з положень §242 

Німецького цивільного уложення (далі – «BGB»), який лише покладав на 

боржника обов’язок виконати зобов’язання добросовісно, як того вимагають 

звичаї обороту. З самого початку вузькі рамки буквального змісту §242 BGB 

були проігноровані німецькими правниками, а спосіб виконання був 

сприйнятий лише як ілюстрація значно ширшого принципу добросовісності [28, 

c. 125]. Судова практика й доктрина вивели з цих приписів §242 BGB принцип, 

який визначає все правове життя та якому повинен слідувати кожен при 

здійсненні своїх прав та обов’язків, діяти за довірою та надійністю 

(добросовісно) [167, c. 159]. Тому, принцип добросовісності на сучасному етапі 

розвитку суспільства існуватиме у системі координат приватного права, навіть 

якщо не буде закріплений у нормі закону, і суди повинні його застосовувати.  

В цьому контексті цікавою є справа, за обставинам якої ТОВ «А» і ВАТ 

«Х» уклали договір про сумісну діяльність, але в подальшому ТОВ «А» надало 

в оренду третій особі нерухоме майно, яке ВАТ «Х» передало у спільну 

діяльність, без погодження із самим ВАТ «Х». Вищий господарський суд 

України (далі – «ВГСУ») погодився з господарськими судами попередніх 

інстанцій щодо наявності підстав для задоволення позову ВАТ «Х» та 

розірвання договору про сумісну діяльність внаслідок втрати позивачем довіри 

до свого контрагента. Оскільки відносини між сторонами договору про сумісну 

діяльність ґрунтуються на взаємній довірі, учасники сумісної діяльності 

ввіряють одне одному своє майно, яке повинно використовуватися виключно 
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для досягнення поставленої мети на благо всіх учасників, і жодна зі сторін не 

вправі збагачуватися за рахунок іншої [251, c. 284]. Висловлена 

господарськими судами у даній справі правова позиція була однозначно 

прокоментована у літературі як така, що спирається на загальні засади 

цивільного законодавства, і, зокрема, добросовісність [333, c. 285 ; 221, c. 7], 

хоча у даній справі було застосоване цивільне законодавство, яке ще не 

закріплювало принципу добросовісності.  

Тим більше, відсутні будь-які сумніви щодо значення bona fides як основи 

приватноправових відносин після набрання чинності новим Цивільним 

кодексом України (далі – «ЦК України»), оскільки добросовісність прямо 

вказана у ст. 3 кодексу [368], що містить найбільш характерні для 

приватноправової сфери основоположні засади [169, c. 49]. В свою чергу, за 

задумом розробників проекту ЦК України, справедливість, добросовісність та 

розумність виступають базовою серед інших загальних засад цивільного 

законодавства. Як відзначає А.С. Довгерт, вони акумулювали в собі всі інші 

принципи цивільного права, застосування яких не має призводити до 

несправедливого, нерозумного та недобросовісного результату [369, c. 12]. 

Сучасне вчення про bona fides передбачає, що добросовісність виконує 

три функції: інтерпретації, доповнення та обмеження (коригування) [46, c. 49]. 

При цьому, як зауважує голландський дослідник M.W. Hesselink, 

добросовісність виконує ці три завдання щодо всього приватного права, а не 

лише права контрактного. Оскільки ж ці функції співвідносяться із 

аналогічними функціями судів, стає зрозумілим, чому не вдалося обмежити 

сферу застосування добросовісності [22, c. 215-216]. 

Перша з наведених функцій реалізується при тлумаченні договору, яке 

повинно мати на меті встановлення дійсного змісту договору, та при 

тлумаченні норм права. Функція доповнення полягає в тому, що 

добросовісність разом з іншими засадами цивільного законодавства є основою 

регулювання цивільних відносин, якщо відсутня пряма норма закону та 

неможлива аналогія закону [76, c. 18-19]. Добросовісність є нормативною 
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категорією, на підставі якої особі може бути відмовлено у захисті прав та 

законних інтересів. Функція обмеження або виправлення полягає, наприклад, 

забороні включати у договір недобросовісні умови, тобто умови, які суперечать 

не букві, а духу закону та права в цілому, логіці та цілям законодавця. У деяких 

розвинутих країнах та на міжнародному рівні навіть норми права можуть не 

застосовуватися, якщо вони суперечать принципу добросовісності [75, c. 113]. 

Аналогічний підхід відстоює З.В. Ромовська, на думку якої добросовісність, 

розумність та справедливість – це «те сито, крізь яке мають бути «просіяні» усі 

акти цивільного законодавства, інші регулятори цивільних відносин» [298, c. 

19]. Крім того, принцип добросовісність у європейському праві виступає 

обмеженням не тільки звичайних правил, а й інших основних засад, що лише 

підтверджує базовий характер цієї категорії для приватних правовідносин. Так, 

особливо відзначається, що сторони вільні в укладенні договору та у визначенні 

його умов у випадку дотримання ними правил добросовісності та чесної ділової 

практики [43, c. 14]. І хоча у ст. 627 ЦК України вказано на обмеження свободи 

договору лише вимогами розумності та справедливості, правильним вбачається 

врахування і вимоги добросовісності, що в якості принципу розглядається 

спільно з розумністю та справедливістю (п. 6 ч. 1 ст. 3 ЦК України).  

Визначальним для вітчизняного права стало визнання Конституційним 

Судом України значення добросовісності у приватному праві. На думку Суду, 

законний інтерес є самостійним об’єктом судового захисту та інших засобів 

правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, 

які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, 

справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим 

засадам [293, c. 15]. Іншою мовою, добросовісність була прямо віднесена до 

критеріїв визнання інтересу законним і стала умовою захисту такого інтересу. 

Схожу функцію bona fides використав Пленум Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ. Зокрема, було 

відзначено, що добросовісність, разом із розумністю та справедливістю, 

підлягає врахуванню при визначенні співмірності суми заборгованості за 
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кредитом та вартості іпотечного майна при вирішенні спору про звернення 

стягнення на предмет іпотеки [273]. Цим добросовісність фактично введено в 

умови для звернення стягнення на іпотечне майно. 

Разом з тим, мабуть, особливо слід відзначити правову позицію 

господарських судів у справі №5021/1197/2011. За обставинами справи між 

ВАТ «Сумське АТП-15928» (замовник) та СПД (виконавець) було укладено 

договір про надання послуг з правового обслуговування, який не містив будь-

яких критеріїв оцінки виконання СПД зобов'язань за договором, умов та 

порядку здачі-приймання належних послуг, але передбачав обов’язок 

замовника незалежно від якості та кількості послуг, від фактичного надання 

послуг щомісячно сплачувати винагороду в розмірі 30 000 грн. Після того, як 

заборгованість досягла 300 000 грн., за заявою СПД була порушена справа про 

банкрутство замовника. У даній справі позивач ТОВ «Сарекс» звернулося з 

позовом про визнання недійсним договору про надання послуг з правового 

обслуговування, укладеного між ВАТ «Сумське АТП-15928» та СПД. ВГСУ 

погодився із рішенням місцевого господарського суду про задоволення позову з 

тих підстав що зміст оспорюваного договору в частині зобов'язань сторін 

суперечить вимогам ст. 3 ЦК України, засадам добросовісності, розумності та 

справедливості, на яких має ґрунтуватись зобов'язання згідно ч. 3 ст. 509 ЦК 

України [265]. Таким чином, коли існувало переконання у необхідності захисту 

інтересів позивача, але не було знайдено ординарної норми закону, якій би 

суперечив правочин, суди звернулись саме до добросовісності як загальної 

засади цивільного законодавства. При цьому, є показовим, що вирішуючи спір, 

суди поступились навіть принципом свободи договору. Отже, якщо раніше 

можливість визнання договору недійсним на підставі порушення принципу 

добросовісності приписувалася лише європейському праву [64, c. 153], а у 

вітчизняній доктрині тільки робилися спроби розглядати положення ст. 3 ЦК 

України в якості «актів цивільного законодавства», яким не може суперечити 

зміст правочину [222, c. 45], то наразі суди поступово впроваджують такий 

підхід у життя.  
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Наведене свідчить про кардинальну зміну у позиції вітчизняних судових 

органів до загальних засад цивільного законодавства, і добросовісності 

зокрема. Безумовно, питання оцінки дій учасників цивільно-правових відносин, 

дотримання ними стандарту добросовісності здійснюється на підставі 

внутрішнього переконання особи, яка застосовує правові норми. Однак, 

добросовісність не є лише орієнтиром дій, відхилення від якого може 

накликати хіба що моральний осуд. Навпаки, вона стає критерієм оцінки будь-

якої юридично-значимої поведінки осіб в межах приватних відносин.  

Виявлення значення добросовісності у сучасному праві дає можливість 

дослідити дефініцію цієї категорії. Такий підхід вбачається методологічно 

вірним саме для цілей дослідження bona fides, оскільки за тривалий час свого 

існування вона стала настільки широкою і багатозначною, що встановлення 

кваліфікуючих для неї ознак вбачається можливим тільки шляхом наукового 

аналізу та узагальнення її проявів у приватних правовідносинах.  

Щодо визначення поняття добросовісності у цивілістиці сформувалися 

декілька підходів. Представники першого підходу вважають неможливим дати 

визначення добросовісності. Ще І.Б. Новицький наводив слова Вендта й 

Ертмана про те, що bona fides несе в собі багато невизначеного, багато такого, 

що більше відчувається та вгадується, ніж підлягає логічній препарації. Її легше 

оцінити відчуттям, ніж охопити розумом та сформулювати як єдине поняття 

[212, c. 126]. На думку К.І. Скловського, добра совість, яка має не завжди 

однакові значення та функції, не може бути вичерпним чином визначена навіть 

доктринально, а тим більше легально [314, c. 775]. Подібні висновки 

обґрунтовуються, зокрема, тим, що моральні норми, на відміну від правових, 

підігнати у чітко визначені рамки дуже важко [219, c. 236]. Навіть в контексті 

лише договірних відносин, не кажучи вже про всі інші юридичні зв’язки, 

відзначається, що існує велика кількість дефініцій добросовісності, проте 

жодна не вбачається достатньо універсальною.  

Подібні твердження науковців, безумовно, мають під собою певні 

підстави. Водночас, доцільно також враховувати, що відмова від єдиного 
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розуміння категорії «добросовісність» загрожує поставити під сумнів існування 

принципу добросовісності, який a priori має уособлювати та вбирати в себе всі 

прояви даної категорії.  

Представники іншого підходу прагнуть визначити добросовісність як 

чесність. Наприклад, А. Довгерт розглядає добросовісність у найзагальніших 

рисах як фактичну чесність та додержання розумних стандартів чесного 

ведення справ [126, c. 117]. Саме ця концепція визнана доктриною та 

законодавством країн англо-американської системи права. Відомий юридичний 

словник Блека визначає добросовісність як психічний стан, що полягає у 

чесності в намірах та цілях, вірність своєму обов’язку чи зобов’язанню, 

слідування розумним комерційним стандартам чесної ділової практики у 

відповідній сфері комерційної діяльності, або відсутність наміру ошукати чи 

отримати недобросовісні переваги [4, c. 762]. На вольовому аспекті 

концентрується також І.Г. Бабич, визначаючи добросовісність як прагнення 

сумлінно захистити цивільні права та забезпечити виконання цивільних 

обов’язків [62, c. 327].  

Наведені визначення об’єднує те, що вони розглядають bona fides як 

здебільшого явище внутрішнє по відношенню до суб’єкта, в першу чергу як 

стан чи наміри останнього. Але такий підхід погано узгоджується із розумінням 

добросовісності як принципу права, оскільки зводить її до внутрішнього 

суб’єктивного відчуття кожного окремого члена суспільства і перешкоджає 

використанню в якості єдиного об’єктивного мірила поведінки. 

Ймовірно, у зв’язку із цим виникла компромісна концепція 

добросовісності як об’єктивної та суб’єктивної категорії. Так, М.М. Агарков 

вирізняв добру совість в суб’єктивному сенсі як незнання особою обставин, що 

перешкоджають правонабуттю, та добросовісність в об’єктивному значенні – 

зовнішнє мірило, яке береться до уваги судом, законом та рекомендується 

учасникам цивільного обороту у їх взаємних відносинах [54, c. 431]. 

Аналогічно характеризував добросовісність І.Б. Новицький [212, c. 124-125]. У 

зобов’язальному праві Нідерландів замість терміну добросовісність у ст. 6:248 
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Цивільного кодексу навіть вживається поняття «розумність та справедливість», 

щоб не допустити змішування з добросовісністю в суб’єктивному значенні за 

ст. 3:11 кодексу як вимоги для набуття рухомого майна від невласника [46, c. 

49]. На цих особливостях також наголошує M.W. Hesselink, додаючи, що 

добросовісність у суб’єктивному розумінні застосовується у речовому праві, а в 

об’єктивному – в праві контрактному [21, c. 619-620].  

На думку Д.Г. Павленка, об’єктивний характер добросовісності означає, 

що поведінка (дії або бездіяльність) суб’єкта має відповідати об’єктивним 

загальноприйнятим стандартам добросовісної поведінки, що виражаються, 

зокрема, у правилах ділового обороту. Суб’єктивний характер добросовісності 

відображає внутрішнє ставлення суб’єкта до своїх діянь як до правомірних та 

усвідомлення того, що такими діями не порушуються права та інтереси інших 

осіб [220, c. 3]. Аналогічні ідеї підтримують також інші дослідники [63, c. 201]. 

Втім, підхід до bona fides як до одночасно об’єктивної та суб’єктивної 

категорії вбачається необґрунтованим саме тому, що добросовісність, 

принаймні як принцип права, є уніфікованим поняттям. Навпаки, «суб’єктивне» 

та «об’єктивне» в науці є поняттями-антагоністами, внаслідок чого не можуть 

бути поєднані в рамках одного явища.  

Як свідчить проведений аналіз історії становлення добросовісності у 

приватному праві, вона є дуже широкою категорією. Це можна пояснити 

значенням добросовісності, яка виступає базою для регулювання всіх 

приватноправових відносин, інакше не могло бути й мови про загальний 

принцип добросовісності. Водночас, історія розвитку уявлень і вчення про 

добросовісність все ж, як здається, може допомогти визначити характеристики, 

які в подальшому дадуть змогу визначити це поняття. 

По-перше, добросовісність зазвичай використовується у тих випадках, 

коли фактична ситуація прямо не врегульована нормами права або ж вбачається 

врегульованою несправедливо, і тоді правові наслідки настають залежно від 

того, чи можна вважати суб’єкта добросовісним. Таким чином, добросовісність 

виступає критерієм оцінки поведінки і стає регулятором суспільних відносин, 
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що повністю спростовує наведені думки окремих вчених про неможливість її 

віднесення ані до принципів, ані до норм.  

По-друге, концепція добросовісності ніколи не передбачала жертовності 

заради інших осіб. На думку M.W. Hesselink’а, правовою доктриною були 

досліджені численні прояви добросовісності, як-от обов’язок турботливості, 

обов’язок лояльності, співробітництва, інформування, послідовності власної 

поведінки тощо. Тому на перший погляд здається, що добросовісність є 

альтруїстичною концепцією, яка передбачає солідарність та противагу 

автономії сторін. Проте добросовісність доцільніше розглядати як засіб 

компенсації формального підходу до норм та прав [20, c. 55].  

По-третє, bona fides виступає певним стандартом поведінки, прийнятим в 

суспільстві за орієнтир. Як зауважував видатний вітчизняний науковець 

Й.О. Покровський, механізм цивільно-правових норм орієнтований на 

припущенні абстрактної «цивільної людини» – певної середньої фігури, що 

являє собою емпіричну суму потреб та якостей, властивих середній у даному 

соціальному середовищі людині, яка для римлян дістала назву bonus 

paterfamilias. Втім, вчений застерігав від ідеалізації цієї фігури, від того, щоб 

зазвичай існуюче перетворювалося на неодмінно обов’язкове. Неможливо, щоб 

тільки інтереси цієї середньої людини вважались інтересами законними, щоб 

тільки її потреби були розумними, а все інше вважалося б примхами, негідними 

уваги та заступництва права [234, c. 32-35].  

Звичайно, автономія волі та індивідуальність вельми важливі для 

приватного права, але вони не безмежні. В противному випадку, вирішити 

конфлікти між двома особистостями було б не під силу праву. Тому, 

індивідуальність повинна отримувати беззастережний захист, коли йдеться 

лише про її носія, але від неї не повинні страждати інші. Власна свобода 

закінчується там, де починається свобода іншого, тому справедливим є 

можливість діяти так, як особа бажає, допоки це не виходить за межі сфери її 

власної свободи та не починає впливати на інших осіб, які коригують свої 

вчинки з урахуванням цих дій. В цій частині цікавим є філософське 
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обґрунтування обов’язковості виконання зобов’язань. Так, Д. Юм зауважує, що 

в суспільстві встановлюються знаки та символи, за допомогою яких люди 

вселяють один одному впевненість у тому, як вони будуть діяти за певних 

обставин. Після того, як встановлені ці знаки, кожний, хто скористається ними, 

одночасно зобов’язується заради власного інтересу виконувати відповідні дії 

[398, c. 562]. Дати обіцянку – це те ж саме, що й дати знак. Знак, який означає 

створення обов’язку та який свідомо поданий саме для того, щоб він 

розцінювався як створюючий такий обов’язок [352, c. 373]. Отже, значення 

принципу pacta sunt servanda, який має у своїй основі добросовісність, полягає у 

можливості забезпечити передбачуваність поведінки, яка вигідна учасникам 

договору та суспільству. Недобросовісним та несправедливим є невиконання 

свого обов’язку, якщо інша сторона вчинила дії, що вимагаються від неї, чи 

готова їх вчинити.  

Наведене дає підстави вважати, що сутність добросовісності, як 

юридичного критерію поведінки, полягає у наданні певній поведінці характеру 

розумно очікуваної за даних обставин для інших осіб, для суспільства. Не 

випадково у зарубіжній науковій літературі добросовісність іноді пов’язується 

із очікуваннями кожної сторони контракту, що інша буде виконувати свої 

обов’язки чесно, порядно та у спосіб, який вважається прийнятним у торговій 

спільноті. Обов’язок добросовісної поведінки вважається правилом, яке 

вимагає від учасників обороту діяти розумно, як вони б очікували, що вчинить 

у такій ситуації інша сторона. Добросовісність вельми схожа із золотим 

правилом: відноситись до інших так, як хотілося б, щоб відносились до тебе 

[31, c. 352]. Критерій совісті доброго мужа, що використовувався в римі для 

характеристики bona fides, передбачав, що будь-яка особа, які вступала у 

правовідносини з цим мужем, мала всі підстави сподіватися на таку поведінку, 

яка відповідала б нормам і принципам, прийнятим у суспільстві [380, c. 262]. 

Отже, добросовісність характеризує таку модель поведінки, яку від особи 

можуть розумно очікувати інші учасники цивільних правовідносин.  

Для підтвердження наведеного розуміння добросовісності доцільно 
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розглянути дві практичні ситуації, які пануючою доктриною визнаються 

прикладами різних проявів добросовісності – суб’єктивного та об’єктивного.  

В одній ситуації особа бажає придбати рухому річ і укладає договір 

купівлі-продажу з іншим учасником цивільних правовідносин, який володіє 

цією річчю і тому здається покупцю власником. Проте згодом виявляється, що 

продавець був не власником, а лише наймачем цієї речі. Право визнає такого 

покупця добросовісним тоді, коли були відсутні зовнішні обставини, які могли 

за обачливого підходу принаймні викликати сумніви щодо повноважень 

продавця. Отже, набувач речі є добросовісним тому, що в умовах незнання про 

дійсну належність речі не було об’єктивних причин відмовлятись від 

придбання майна у особи, яка володіє цим майном, і на місці набувача міг би 

опинитись будь-який інший член суспільства. Тобто, відбувається порівняння 

реальної поведінки особи із тією моделлю, яка є очікуваною для суспільства.  

Особливо слід підкреслити, що незнання про певні обставини не має 

суб’єктивного відтінку. Можна мати намір дізнатись, хотіти дізнатись, проте 

знання чи незнання – це факт, який не містить волі. При цьому, 

недобросовісний набувач не завжди вважатиметься нечесним. Зокрема, якщо 

особі пропонують придбати коштовну річ за низьку ціну, вона може здійснити 

додаткову серйозну перевірку повноважень продавця і, не знайшовши підстав 

вважати його неуповноваженим, придбає річ. Цей покупець буде чесним, проте 

право вважатиме його недобросовісним, тому що він відступив від моделі 

очікуваної поведінки, він придбав річ за таких обставин, які давали розумній 

особі привід сумніватися у належності речі продавцю. 

В іншій ситуації на стадії укладення договору покупець отримує 

інформацію про те, що в подальшому для продавця виникнуть перешкоди, які 

зроблять неможливим виконання цього договору продавцем в обумовлений 

строк. Тим не менш, покупець замовчує цю інформацію та укладає договір, 

наполягаючи на високих штрафних санкціях за його невиконання, отримання 

яких стає для покупця додатковою чи навіть основною метою підписання 

договору. Вочевидь, дії покупця слід вважати недобросовісними, оскільки 
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цивільний оборот орієнтується на взаємну довіру учасників договірних 

відносин, повагу до законних інтересів контрагента та відсутність намірів щодо 

отримання несправедливих вигод і переваг. Отже, такий покупець буде 

вважатись недобросовісним, адже для суспільства розумно очікуваною була б 

зовсім інша поведінка, коли покупець, може і не розкрив би інсайдерської 

інформації, але запропонував більші, прийнятні для себе, строки виконання, 

менші штрафні санкції, або в подальшому не застосовував би їх. 

Аналіз наведених прикладів дає підстави для висновку, що у ситуаціях, 

які сучасною доктриною вважаються прикладами суб’єктивного і об’єктивного 

проявів добросовісності, кваліфікація суб’єкта та його дій відбувається за 

одним і тим же принципом, а сама добросовісність є об’єктивною категорією. 

Таким чином, добросовісність можна визначити як характеристику 

учасника правовідносин, яка демонструє, що у конкретних обставинах дії 

цієї особи відповідають очікуваній суспільством моделі поведінки. 

 

1.2. Правова природа добросовісного набуття майна 

 

Юридична конструкція добросовісного набуття майна від 

неуповноваженої особи передбачає, що категорія bona fides відіграє в ній 

ключову роль. Однак до цього часу до кінця не з’ясована правова природа 

такого набуття майна. В цій частині важливим вбачається застереження 

Б.Б. Черепахіна, який розрізняв принципове обґрунтування можливості 

добросовісного набуття та умови допустимості такого набуття, які визначають 

критерії компромісного вирішення спору між власником та набувачем [375, c. 

274-275]. З метою з’ясування правової природи добросовісного набуття майна 

доцільно провести аналіз найбільш поширених у доктрині поглядів, 

консолідованих у численні теорії. 

Так, відповідно до теорії процесуального обмеження віндикації власник, 

що втратив річ, зберігає своє право власності, проте позбавляється в окремих 

випадках віндикаційного позову проти третьої особи, яка добросовісно набула 
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цю річ. У зв’язку із збереженням права у первісного власника, у набувача не 

виникає право власності [338, c. 481]. Сьогодні навряд чи варто вважати цю 

теорію покинутою назавжди, оскільки в окремих країнах СНД цивільні кодекси 

містять лише норму про обмеження віндикації рухомої речі від добросовісного 

набувача, проте безпосередньо не вирішують подальшу юридичну долю такої 

речі після набуття (наприклад, ст. 302 Цивільного кодексу Російської Федерації 

[102]). В цьому полягає основна проблема даної теорії, до того ж, вона не дає як 

такого обґрунтування, чому обмежується віндикація речі, приймаючи як факт 

відповідну норму закону. 

Іншими дослідниками була запропонована теорія миттєвої давності, 

обґрунтована тим, що у Кодексі Наполеона норма ст. 2279 (нині – ст. 2276), на 

підставі якої допускається добросовісне набуття, міститься у Відділенні ІV 

«Про деякі особливі давності» Глави V «Про час, необхідний для спливу 

давності» Титулу ХХ «Про давність». За цією теорією при добросовісному 

набутті майна мають місце три умови набувальної давності (володіння, 

добросовісність та законний спосіб набуття), а відсутня лише умова щодо 

спливу строку, який зведений до нуля, до миті [84, c. 350]. Незважаючи на те, 

що ця теорія була розкритикована, в тому числі у французькій доктрині [200, c. 

154], вона отримала певну підтримку на пострадянському просторі [314, c. 383] 

та у країнах Європи, зокрема, у доктрині Бельгії [7, c. 298]. Також J.T. Füller, 

досліджуючи правовідносини добросовісного набуття майна та практику 

німецьких судів, дійшов висновку про те, що найвагоміше значення має не 

передача речі, а сам факт отримання володіння набувачем та втрати володіння 

відчужувачем. Ці вимоги, висунуті судовою практикою, на думку вченого, 

визначають володіння вирішальним моментом, у зв’язку із чим добросовісне 

набуття визнається миттєвою набувальною давністю [16, c. 213-214]. 

Втім, незважаючи на широку підтримку, непоборна проблема цієї теорії 

полягає в тому, що набувальна давність у класичному розумінні заснована на 

постулаті «час зводить володіння у право» [115, c. 127]. Відтак, з позбавленням 

набувальної давності такого реквізиту як час, вона втрачає свою квінтесенцію, 
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не дає підстав вважати власника таким, що зрікся свого права, та, відповідно, не 

може пояснити виникнення права власності у набувача. 

В науковій літературі також була запропонована теорія справедливості. З 

дореволюційних цивілістів до прихильників цієї теорії, вочевидь, варто 

віднести М.І. Бруна, який вважав необхідним захищати добросовісних 

набувачів тому, що їх значно більше, ніж потерпілих власників, внаслідок чого 

для спокою всіх в жертву слід принести інтереси небагатьох [78, c. 717-718]. 

Втім, така позиція видається спірною, оскільки добросовісних набувачів, від 

яких витребовується майно, рівно стільки, скільки і потерпілих власників, які 

витребовують майно, а всі проміжні володільці у конфлікті безпосередньої 

участі не беруть. До того ж, якщо керуватись наведеними аргументами, можна 

дійти до того, що у часи кризи, коли зростає кількість крадіжок та продажів 

краденого майна, слід надавати захист добросовісним набувачам незалежно від 

способу вибуття речі з володіння власника. Тому слід погодитися із думкою, 

яку висловив A. Salomons, що принцип справедливості в обґрунтуванні 

добросовісного набуття відграє лише другорядну роль, а захист власника чи 

захист добросовісного набувача не можуть оцінюватися як справедливі чи 

несправедливі [41, c. 1076-1077].  

На противагу цьому окремі науковці підтримують теорію 

добросовісності, згідно якої саме bona fides обґрунтовує виникнення права 

власності у набувача, а ідея його захисту повністю покоїться на цій 

суб’єктивній обставині, на свідомості покупця в момент укладення договору 

купівлі-продажу [217, c. 107]. Ця теорія використовується й у судовій практиці. 

Так, господарський суд в одній зі справ відзначив, що при застосуванні ст. 388 

ЦК України повинна бути перевірена добросовісність покупця, яка є його 

захистом від витребування майна належним власником та підставою для 

набуття права власності на придбане майно [292]. 

Звичайно, спокуса оголосити добросовісність цивільно-політичним 

обґрунтуванням конструкції добросовісного набуття майна досить велика, 

зважаючи на всеохоплюючий та основоположний характер bona fides для 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843439/ed_2010_12_22/pravo1/T030435.html?pravo=1#843439
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843439/ed_2010_12_22/pravo1/T030435.html?pravo=1#843439
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приватних правовідносин. Проте, як не парадоксально, саме з огляду на 

значення добросовісності для цивільних правовідносин такий підхід не може 

бути сприйнятий. Навіть якщо розглядати добросовісність як суб’єктивну 

категорію, слід погодитися із твердженням про те, що чесні вчинки не 

становлять особливої заслуги, а є лише самою звичайною нормальною 

поведінкою, на яку, безсумнівно, вправі претендувати інші [316, c. 540]. В будь-

якому випадку, добросовісність є нормальним явищем для приватних 

правовідносин, тому незрозуміло, чому саме у разі набуття майна від 

неуповноваженої особи вона має бути підставою для збільшення статків 

набувача. Адже набувач вчинив так, як вчинив би на його місці кожен. Тому у 

свій час Л.Й. Петражицький задавався питаннями, хіба добросовісність є 

якоюсь позитивною заслугою? Та чи взагалі доречно нагороджувати заслуги 

коштами, взятими з кишені приватної особи, якій ці заслуги не принесли 

жодної користі? На переконання вченого bona fides може грати тільки роль 

обставини, що звільняє від покарання чи інших суворих заходів, але зовсім не 

підстави для особливих позитивних милостей. Можна звільнити вбивцю від 

покарання, якщо він вбив випадково, проте нагороджувати його ніхто не 

надумається. А bona fide possessio не являє собою жодної більшої заслуги, ніж 

будь-яке випадкове правопорушення [226, c. 195].  

Більш глибоке обґрунтування було запропоновано прихильниками теорії 

видимості права, яка охоплює не тільки добросовісне набуття майна. Головна 

ідея цієї теорії, як відзначав P. Oertmann, полягає у визнанні того важливого 

принципу, що фактично існуюче в житті має братися до уваги також і без 

врахування його правової співрозмірності, всупереч дійсному праву [397, c. 

284-285]. В контексті добросовісного набуття майна наведені засади знайшли 

визнання завдяки легітимаційній силі володіння, яке Р. фон Ієрінг називав 

реальністю чи видимістю власності [148, c. 179]. Наприклад, H. Meyer 

стверджував, що володіння рухомою річчю дає припущення на користь 

матеріального права, легітимацію на нього. Оскільки кожен може його 

розпізнати, то кожен повинен його розглядати як зовнішню форму виразу 



32 

права. Допоки ця видимість не зруйнована, до тих пір правом має вважатися те, 

що здається правом. Видимість має силу стати дійсністю [375, c. 259]. Ця 

концепція поширена не тільки в Німеччині, а й у доктрині Швейцарії [15, c. 

221] та інших країн. 

Найбільш вдалу характеристику цій теорії дав Б.Б. Черепахін, який в 

цілому відносився до неї із прихильністю, проте відзначав, що не варто вважати 

легалізацію довіри до зовнішнього факту обґрунтуванням допустимості набуття 

майна від неуповноваженої особи. Ця група теорій дає не стільки 

обґрунтування, скільки пояснення та характеристику даного явища [375, c. 271]. 

Дійсно, ця теорія вдало пояснює, чому набувач вважає відчужувача власником, 

проте не може пояснити, чому він захищається від вимоги дійсного власника. 

Цікавою є запропонована Є.Ю. Самойловим теорія невідворотності 

помилки набувача, яка враховує важливе значення легітимаційних фактів і 

доповнює теорію видимості права відсутнім у неї обґрунтуванням. Зокрема, 

науковець пов’язує політико-правовий мотив захисту добросовісного набувача 

із неможливістю забезпечити загальновідомість та абсолютну достовірність 

відомостей про права на майно. В цивільному обороті ця обставина викликає 

необхідність довіри набувача до такого зовнішнього факту на стороні 

відчужувача, який зазвичай підтверджує (легітимує) останнього. 

Недостовірність цього факту за відсутності доступних засобів для її виявлення 

спричиняє неминучість фактичної помилки набувача [308, c. 6]. Аналіз 

загальних причин поведінки набувача в умовах відсутності знання про 

неуповноваженість продавця веде до висновку про те, що ці незнання та довіра 

стають не стільки вибачальними, скільки принципово неминучими [307, c. 69].  

Аналіз наведених висновків дає підстави вважати слабким місцем цієї 

теорії те, що вона зосереджує увагу на покупці, залишаючи осторонь власника. 

Втім, в умовах ринкової економіки знайдеться не тільки набувач, який придбає 

річ у недобросовісного, скажімо, орендаря, а й власник, який дасть цьому 

орендарю своє майно у користування. Як зауважував німецький юрист             

K. Binding, навіть найобережніший власник змушений щоденно та щогодинно 
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позичати свої речі іншим особам, віддавати їх для ремонту, на зберігання, 

залишати для перевезення, позичати й віддавати у найм [96, c. 1579]. Тому в 

умовах ринкової економіки і для власника існує неминучість помилки. Відтак, 

якщо сприйняти цю теорію, виходить, що право дозволяє набувачам не боятись 

прихованих недоліків договорів, а власникам натякає: не хочеш втратити річ – 

не віддавай її нікому. Однак, вочевидь, цей підхід більш властивий феодальній, 

а не капіталістичній моделі господарювання. 

Економічне обґрунтування можливості добросовісного набуття 

запропоноване теорією захисту обороту, яка на сьогодні є найбільш 

популярною. Вона виходить з мотивів визначеності торгівлі та захисту комерції 

як такої і була підтримана доктриною багатьох європейських держав [33, c. 889 

; 18, c. 401]. 

Прихильники цієї теорії звертаються, перш за все, до історії приватного 

права. У римському праві добросовісного набуття майна не існувало, оскільки 

первісно римський народ займався землеробством, а зміцнення держави стало 

наслідком успішних війн. Тому римляни не володіли необхідними для 

торговців якостями, а торгівля вважалась ганебним заняттям і велась через 

рабів. Беручи на озброєння викладене, сучасними дослідниками римська 

необмежена віндикація пояснюється тим, що в Римі торгівля та торговий 

оборот ніколи не були істотно розвинуті [51, c. 33]. Втім, в подальшому 

ситуація змінилася завдяки еволюції торгового права, тенденцією якого є 

захист третіх осіб від внутрішніх недоліків правочину, з чого робиться 

висновок про те, що обмеження віндикації стає «спеціальним торгово-правовим 

принципом», як начебто вважав і видатний цивіліст В.А. Удінцев [323, c. 295]. 

В умовах розвинутого обороту рухомі речі легко та швидко змінюють 

господарів, у зв’язку із чим між особою та річчю не може бути настільки 

міцного зв’язку як із нерухомістю, а головного значення набуває мінова 

вартість. При цьому, власність заснована на законному титулі набуття, тому 

слабкість цього акту похитне і заснований на ньому стан та все цивільне право. 

Тому, завданням останнього є захист способів набуття. Впевненість в міцності 



34 

акту обміну є економічно безумовно необхідною [225, c. 385-387]. 

Особливої уваги заслуговують аргументи Л.Й. Петражицького, який 

пропонував обговорювати добросовісне набуття не з позиції виробництва, а з 

точки зору обороту благ. Час, витрачений до поєднання продукту з кінцевим 

споживачем, є втратою відомого quantum корисності господарського блага, 

мінус для народного господарства, благополуччя та прогресу. Оскільки 

тривалість руху продукту від виробника до кінцевого споживача може залежати 

від цивільного права, бажано зробити так, щоб час обігу був за можливості 

скороченим. Якщо ж відсутні гарантії, що угода спричинить ефект набуття, це 

послабить значення ринку, паралізує торгівлю, стримуючи набуття переважно в 

рамках особистого знайомства та довіри та поверне обороту патріархальний, 

сусідський характер [226, c. 347-350]. Цю позицію активно відстоював також 

І.М. Трепіцин з тих підстав, що закон повинен надавати пріоритет економічним 

інтересам народного господарства, до благополуччя якого веде швидкий та 

легкий оборот товарів. При цьому, речі в обороті втрачають свою 

індивідуальність, перетворюючись в однорідні маси товарів, внаслідок чого в 

обороті байдуже, отримати товар чи відповідну суму коштів. В свою чергу, 

займатися кожного разу дослідженням належності права на річ не вигідно як 

для набувачів за принципом «час є гроші», так і для народного господарства за 

принципом «більш рання користь є більшою користю» [338, c. 514-519]. 

Незважаючи на широку популярність цієї теорії, вона також не 

позбавлена недоліків. Зокрема, для підтвердження тези про те, що конструкція 

добросовісного набуття породжена оборотом, дослідники вказують на її 

відсутність в римському праві внаслідок слабкості торгівлі. Натомість, 

загальновизнаним є високий рівень торгівлі в Римі [70, c. 60], а за свідченням 

Г.Ф. Шершеневича римське зобов’язальне право було настільки еластичне, що 

цілком могло задовольнити торгове право, воно було просякнуто торговим 

характером і в процесі своєї еволюції римська держава отримала спеціальне 

торгове право (jus gentium) поряд із суворим правом [384, c. 106-107]. З іншої 

сторони, той же В.А. Удінцев, слова якого наводять для підтвердження 
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«торгової» природи добросовісного набуття, насправді критикував та 

заперечував розуміння обмеження віндикації в якості «спеціального торгово-

правового принципу». Навпаки, на думку вченого, різке протиставлення 

правових режимів рухомих та нерухомих речей, допущення віндикації у 

випадках недобровільного позбавлення речі, недопустимість віндикації навіть 

викрадених речей при придбанні на ринку вказують на більш широкі мотиви, 

якими керувалося право, аніж інтереси торгівлі [341, c. 40-41]. 

Дійсно, не можна заперечувати зв’язок добросовісного набуття із 

торговим оборотом. Як зазначає Е. Аннерс, у селі власник обов’язково 

отримував викрадене назад, а у містах, де панували інтереси торгового обороту, 

сформувалося багато компромісних рішень, заснованих на обов’язку власника 

сплатити викуп, якщо він хотів повернути вкрадену річ [61, c. 189-190]. Однак, 

це ще не означає, що оборот є основою, правовою причиною конструкції такого 

набуття. Зокрема, в літературі зверталася увага на той факт, що в місті Любеку 

особливо сильно в порівнянні з іншими містами була розвинута торгівля, а між 

тим саме в ньому захист третіх осіб був не розширений, а навпаки значно 

звужений [338, c. 77]. У наш час миттєве добросовісне набуття майна відсутнє у 

цивільному праві Португалії [5, c. 156-158], однак навряд чи можна припустити, 

що оборот у цій державі менш інтенсивний, ніж у середньовічних містах.  

Окрім цього, слід враховувати, що з точки зору історії сучасне право 

власності, вірогідно, з’явилося лише тоді і тому, коли постала необхідність в 

масштабному обміні благами. Як відомо, до появи права власності всі потреби 

первісного суспільства цілком задовольняло володіння. Вітчизняний вчений 

М. Зібер наголошував на тому, що спосіб громадського панування над землями 

з боку родів виключав приватну власність, володіння було невідчужуваним. 

Чужа людина вважалась ворогом, а рідкі випадки обміну з чужаками були 

просто нетривалим перемир’ям [143, c. 23-24]. І лише обмін, особливо 

грошовий, різко поділяє блага на «моє» і «твоє» [142, c. 7-8]. Не випадково саме 

можливість розпорядження визнається найбільш характерною ознакою права 

власності [211, c. 35], його вінцем, у якому вбачається найбільша напруга права 
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власності [193, c. 262]. Тому як мінімум потребує додаткового обґрунтування 

дорікання захисту права власності у тому, що воно вповільнює оборот, коли 

можливість відчуження речі визнається сутнісною ознакою саме цього права. 

Слід також зазначити, що теорія обороту спирається на занадто загальні 

економічні мотиви, які можуть тлумачитись по-різному. Наприклад, R. Dworkin 

вважає помилкою відбирати власність у одного індивіда та передавати її 

іншому з мотивів підвищення загальної економічної ефективності, інтересів 

розумної економічної політики [111, c. 125]. Навіть якщо залишатись на 

економічних мотивах, під захистом обороту вчені чомусь розуміють захист 

другої економічної операції, тобто продажу речі неуповноваженою особою. 

Однак, для цілей обороту не менш логічно захищати і першу операцію, в межах 

якої річ передається власником користувачу, зберігачу тощо. За винятком 

випадків втрати власником речі поза своєю волею, для яких віндикація не 

обмежена, без вказаної першої операції з передачі власником речі володільцю 

взагалі ніколи не буде продажу речі неуповноваженою особою. Відтак, 

власнику краще зберегти своє майно, ніж віддати його в користування із 

ризиком повної втрати. Отже, якщо суспільство (держава) бажає захистити 

оборот, який дійсно є джерелом достатку у ринковій економіці, логічно 

припустити, що воно повинно надати власнику гарантії повернення речі, щоб 

він вступив у цей оборот. 

Не випадково Б.Б. Черепахін не підтримав теорію захисту обороту, а 

віддав перевагу вченню про статичний та динамічний захист власника. Ідея цієї 

теорії полягає у компромісі між інтересами власника та набувача, оскільки 

сьогоднішній набувач, який зацікавлений у міцності свого набуття, з моменту 

завершення набуття стане власником та буде зацікавлений у неможливості 

втратити право всупереч своїй волі. З іншої сторони, і власник заінтересований 

у полегшенні йому можливості відчуження цієї речі та, відповідно, у тому, щоб 

майбутній набувач відчував безпечність набуття. З наведеного вчений робить 

висновок про те, що не захист обороту, а захист права власності набувача 

обґрунтовує допущення добросовісного набуття від неуповноваженої особи 
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[375, c. 270-274].  

Незважаючи на юридичну витонченість теорії Б.Б. Черепахіна, все ж слід 

враховувати, що вона ґрунтується на порівнянні права первісного власника із 

правом набувача. Однак, ці права за часом свого існування не перетинаються, 

не існують жодної миті одночасно. В свою чергу, природа добросовісного 

набуття повинна пояснити, чому в конкретний момент набуття речі, тобто в 

момент «зіткнення» власника із набувачем, коли у власника ще є право, а у 

набувача ще не має, перемагає саме останній: за наслідками набуття у покупця 

виникає право власності, а у попереднього власника таке право припиняється. 

Свого часу Рудольф фон Ієрінг казав, що перемога в сфері права з необхідністю 

передбачає більш сильне право [148, c. 19], але в момент набуття покупець не 

має права, яке б діяло проти дійсного власника, він лише отримує володіння.  

Правове регулювання суспільних відносин передбачає, що «кожне 

суб’єктивне право в разі його порушення гарантовано (виділено мною – М.К.) 

забезпечується можливістю його примусового відновлення або захисту» [171, c. 

100]. З точки зору сутності суб’єктивного права його характеризують як владу, 

або як свободу. В свою чергу, в загальному значенні поняття влади включає в 

себе наділення якої-небудь особи можливістю вимагати підкорення від інших 

незалежно від того, чи готові вони розглядати цей конкретний припис в якості 

прийнятного або бажаного для себе [181, c. 30]. В цьому ж контексті, і свобода 

була вдало охарактеризована B. Leoni як можливість людини примусити інших 

осіб не примушувати її до чого-небудь [174, c. 64]. Отже, суб’єктивному праву 

іманентно притаманна гарантованість реалізації та захисту. Стосовно права 

власності це знайшло своє втілення ще у словах Платона, який основним 

правилом ділових відносин між людьми визначав наступне: нехай ніхто на 

торкається мого майна та не порушує моєї власності, навіть незначним чином, 

раз немає на те кожного разу особливого дозволу власника. І я таким же чином 

буду ставитися до чужої власності [230, c. 440]. А те, що може похитнути 

власність, підриває основоположні засади цивільного порядку, писав 

Б.Н. Чичерін [376, c. 142]. Для права власності у сучасному світі ці постулати 
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набувають особливої ваги, підтвердженням чого є закріплення у ст. 41 

Конституції України [158] та ст. 3 ЦК України принципу непорушності права 

власності, що гарантує стабільність відносин власності, які становлять базу 

майнового обороту [126, c. 119].  

З урахуванням наведеного, добросовісне набуття майна не може бути 

обґрунтоване шляхом співставлення права дійсного власника із правом 

набувача. Як вказував Л. Еннекцерус, сторона, що вчиняє правочин з особою, 

лише за видимістю уповноваженою, захищена не тому, що вона має відповідне 

право, а незважаючи на відсутність такого права [395, c. 273]. 

Таким чином слід визнати, що дотепер не було запропоновано чіткого 

пояснення того, чому найбільш повне з можливих суб’єктивних цивільних 

прав, яке має абсолютний характер, поступається перед незаконним за своєю 

суттю набуттям. При всій талановитості пояснень, запропонованих науковцями, 

вони важко уживаються із принципом непорушності права власності. В свою 

чергу, незадовільний характер ситуації з обґрунтуванням правової природи 

добросовісного набуття від неуповноваженої особи неминуче призводить до 

заперечення окремими вченими такого способу набуття права власності. 

Так, зокрема, А. Менгер на початку ХХ століття відзначав, що 

недоторканість приватної власності не вважається непорушним догматом у 

розвинутих державах. Міцність нерухомої власності повністю принесена в 

жертву довірі поземельним книгам, але ще більший удар завдається праву 

власності на рухомі речі. Відповідні норми про захист добросовісних набувачів 

проти власників дослідник вважав безперервною та широкою конфіскацією 

заради забезпечення вільного переходу права власності [194, c. 118-122]. Серед 

вітчизняних дослідників проти допущення добросовісного набуття майна 

виступав О.А. Підопригора. На думку вченого покупець, який набув товар не 

від власника, навіть за умови неможливості віндикації речі у нього, стає лише 

незаконним володільцем і не повинен набувати право власності, оскільки 

повинно діяти римське правило «ніхто не може передати іншому більше прав 

ніж сам має», а відступ сучасного цивільного права від цього постулату є 
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помилковим [229, c. 60]. Цей підхід поділяє І. Спасибо, на думку якого, якщо б 

законодавець додержувався вказаного римського принципу, то не виникало б 

права з правопорушення і не був би неможливим захист права, яке нині 

поступається захисту неправа [323, c. 297].  

Таким чином, незважаючи на тривалий вік юридичної конструкції 

добросовісного набуття майна, її правова природа так і залишилась остаточно 

не розгаданою, в тому числі у доктрині європейських держав.  

Для пошуку відповіді на дане питання доцільно спершу звернутися до тих 

часів, у яких зародилася ця конструкція, – до права германців. Як свідчить       

R. Huebner, у той час всі речові права незалежно від об’єкту виступали у 

видимій зовнішній формі – так званої сейзини (seisin, gewere). Вона була 

основою середньовічного права на річ. На підставі сейзини робили висновок 

про право, втілене у ній. Фактичне володіння, за відсутності доказів іншого, 

розглядалося в якості доказу речового праву, тому заборонялося турбувати таке 

володіння силою, окрім як шляхом пред’явлення позову [24, 184-193]. На 

відміну від нерухомості, для якої фіксація права шляхом запису у книзі була 

відділена від тілесної сейзини, економічне використання рухомих речей без 

фактичного володіння було неможливе. Сейзина рухомої речі могла бути 

створена тільки шляхом custodia, тобто збереження у видимій сфері влади 

особи, або шляхом отримання речі, а втрата фізичного панування або передача 

речі з необхідністю знищувала сейзину. Хто втратив фактичний контроль чи не 

набув його, той не міг примусово реалізувати у своєму інтересі ефект сейзини. 

В кінці кінців, правило про те, що всі речові права повинні бути оприлюднені в 

формі сейзини було загалом поширене на рухомі речі. І якщо публічний та 

очевидний акт оголошення шляхом внесення запису у книгу надавав ефект 

перенесення права на нерухомість навіть без додаткового надання тілесної 

сейзини, то для рухомих речей це залишалося сутнісною умовою переходу 

права. Отже, ефект публічності, який відносно нерухомості був прив’язаний до 

внесення у поземельну книгу, для рухомих речей був приєднаний до володіння. 

Той, хто віддав рухоме майно іншій особі, тим самим позбавив себе сейзини. 
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Для цього не потрібно відмовлятися від права, це могла бути передача в позику 

чи інше ввірення речі під умовою, що вона буде повернута. Тим не менш, 

тільки контрагент за договором підпорядкував себе шляхом укладення 

договору дії суб’єктивного права власника (курсив мій – М.К.). У зв’язку із 

цим, власник мав право вимагати повернення речі, тобто зворотного 

перенесення сейзини, тільки від цієї особи. Він не міг вимагати її від третіх 

осіб, яким річ була передана (продана, вкрадена тощо). Він зобов’язався 

залежати від свого позичальника і міг отримати відшкодування збитків від 

нього, проте не міг повернути річ. Хто полишив своє володіння, цим же 

позбавив себе права, яке знаходило видимий вираз у його сейзині, без чого 

публічна якість цього права втрачала силу, як і влада примусового здійснення 

свого права проти третіх осіб (курсив мій – М.К.) [24, c. 405-409]. Отже, в 

історичному контексті основою дії речових прав була їх публічність, втрата 

якої шляхом втрати володіння давала лише договірний позов про повернення 

речі. Іншою мовою, право власника отримувало відносну дію.  

На це рідко звертається увага у дослідженнях, але публічність речових 

прав забезпечувалася завжди. Спершу вона пов’язувалась із урочистими 

формальностями та символічними формами передачі права власності, які у 

давньому Римі отримали вираз у відомих mancipatio та in jure cessio [135, c. 

278]. Описуючи манципацію, Гай вказує на присутність п’яти повнолітніх 

римських громадян в якості свідків і ще одного, який тримав терези (Гай, І.119) 

[149, c. 69]. На думку М.П. Боголєпова, ці п’ять свідків забезпечували саме 

дотримання публічності [74, c.168-169]. Також показово, що Р. фон Ієрінг 

розглядав манципацію як форму гарантування права власності, а цих свідків 

вважав представниками п’яти класів цензу [147, c. 121-122], тобто всього 

римського народу. Згодом наведені способи набуття права поступилися більш 

простій traditio, але це не змінило підходу, оскільки і фактична передача речі 

наочно підтверджувала третім особам перехід права на річ.  

Публічність прав була важливою також у вітчизняній традиції права, де з 

давнини для зовнішнього позначення речових прав використовувалися клейма, 
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участь публічної влади тощо. Дотримання вимоги публічності речових прав у 

більш пізні часи пов’язувалось із так званим укріплення права (corroboratio), 

тобто встановленням зовнішнього знаку, який свідчив про існування права 

[193, c. 211]. Аналогічним давньогерманському праву було і призначення 

принципу публічності. Як вказував П.П. Цитович, функцію публічності для 

речових прав на рухоме майно виконує передача (traditio); набута річ повинна 

потрапити у володіння, точніше – у зовнішній наочний зв’язок з майном того, 

ким вона була набута. До тих пір, поки цього не станеться, набуття не має 

значення для третіх осіб (курсив мій – М.К.) [372, c. 66].  

У радянські часи принцип публічності не був предметом дослідження 

вчених і сьогодні не отримує належної уваги в наукових дослідженнях. У 

зв’язку із цим, доцільним вбачається аналіз вчення про публічність у речових 

відносинах, розвинуте європейською доктриною. 

У провідних європейських правопорядках публічність (гласність) є 

важливою засадою речового права. Розробники BGB передбачали, що, за 

загальним правилом, видиме володіння речами і юридична підстава повинні 

кореспондуватись, оскільки речові права повинні бути очевидні для третіх осіб. 

Для рухомих речей це забезпечується загальним правилом про необхідність 

traditio поряд із зобов’язальним та речовим договором [29, c. 17]. В Австрії 

публічність визнана принципом речового права [13, c. 18]. Швейцарські 

дослідники пов’язують захист добросовісного набувача з принципом 

публічності, хоча й лише в контексті теорії видимості права: за загальним 

правилом те, що здається, має бути визначальним для правової ситуації [10, c. 

99]. Теорія видимості права звертається до принципу публічності, щоб 

пояснити дії набувача, адже якщо право власності на рухомі речі 

підтверджується володінням, значить той, хто володіє, для третіх осіб здається 

власником. Проте, як вже зазначалося, це лише наслідок дії принципу 

публічності, який пояснює причини, чому набувач вважає продавця власником. 

Цікавим же вбачається безпосереднє призначення принципу публічності у 

речових правовідносинах згідно європейської доктрини приватного права. 
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Так, на думку M.-R. McGuire, вимога публічності може бути виправдана 

тим, що в інтересах всіх учасників обороту та в якості попередньої умови для 

дотримання абсолютних прав всіма іншими членами суспільства (курсив мій – 

М.К.) існування, передача і втрата такого права повинні бути оприлюднені [29, 

c. 52-53]. Голландські дослідники відзначають, що у новому Цивільному 

кодексі 1992 року принцип гласності зберігається в якості наріжного каменю 

права власності, для якого юридична визначеність та однозначність має 

вирішальне значення в контексті «drittwirkung» абсолютних прав [42, c. 69], 

тобто спроможності цих прав діяти проти третіх осіб (курсив мій – М.К.). 

Право власності передбачає можливість розпорядження, ефект якого для 

третіх осіб є невід’ємною частиною правомочності розпорядження [14, c. 26]. 

Тим не менш, цей ефект права власності проти третіх осіб напряму залежить від 

дотримання принципу публічності [25, c. 48 ; 3, c. 322], який є імперативом [44, 

c. 79-80]. Іншими словами, вказаний принцип виступає виправданням ефекту 

для третіх осіб, у зв’язку із чим у класичній моделі речових прав всі вони 

обумовлені публічністю (курсив мій – М.К.) [12, c. 46 ; 11, c. 234-235]. Саме 

засоби публічності, зокрема, реєстрація прав на нерухомість, створюють ефект 

erga omnes (проти всіх) і дають можливість протиставлення прав третім особам 

[37, c. 195]. Де оприлюднення не було зроблене або є неможливим, там треті 

особи за загальним правилом захищені від речових прав, про існування яких 

вони не знали. Принцип публічності та принцип захисту третіх осіб тісно 

співвідносяться у тому, що необхідність для захисту третіх осіб збільшується 

настільки, наскільки менш надійною є публічність прав уповноваженого [48, c. 

30]. Звичайно, наведене значення гласності стосується не тільки права 

власності, а й інших речових прав. Так, відносно нерухомості в більшості країн 

реєстрація, яка забезпечує виконання вимоги оприлюднення, необхідна для 

надання іпотеці сили відносно третіх осіб [39, c. 1049]. 

За таких обставин, засада публічності впливає і на перехід речових прав. 

Як наголошує V. Sagaert, ефект проти третіх осіб вимагає вжиття заходів для 

того, щоб ці особи були повідомлені про передачу речових прав, тому 
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публічність вимагається навіть при консенсуальній системі. Безпосередня 

передача речових прав «голою угодою» не робить її чинною для третіх осіб, для 

цього також вимагається виконання формальностей. Поки вони не будуть 

виконані, речові права набувача не будуть діяти проти добросовісної третьої 

особи із конкуруючими правами [38, c. 18]. 

Окремо необхідно відзначити, що велике значення принципу публічності 

та його роль у створенні ефекту суб’єктивного права проти третіх осіб є 

невід’ємним елементом теорії речових прав не тільки у європейських, а й у 

інших розвинутих країнах. Зокрема, у Японії також визнається принцип 

публічності, оскільки важко надати абсолютний ефект приватної угоди проти 

третіх осіб автоматично. Щодо нерухомості, то будь-яка зміна у речових правах 

не може бути заявлена проти третіх осіб до моменту реєстрації, а уступка 

речових прав на рухому річ не може бути забезпечена правовою санкцією 

проти інших поки майно не передано. Ефект, що породжують реєстрація та 

передача, називається «можливість протиставлення». Більше того, принцип 

превалювання більш раннього речового права над більш пізнім коригується за 

допомогою ефекту протиставлення [30, c. 8].  

Проведене дослідження дозволяє зробити важливий висновок: принцип 

публічності у сучасному праві розвинутих країн виступає джерелом та 

необхідною умовою ефекту речових прав відносно третіх осіб. В разі 

виникнення правового конфлікту між власником та особою, для якої не була 

забезпечена публічність речових прав, такі права не можуть бути примусово 

реалізовані («протиставлені») щодо цієї особи. Іншою мовою, відносно даної 

особи такі права не діють, не можуть бути здійснені. 

Поступове посилення ролі принципу публічності прав спостерігається й у 

вітчизняному праві. Зокрема, згідно ст. 12 Закону України «Про забезпечення 

вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» взаємні права та обов’язки за 

правочином, на підставі якого виникло обтяження, виникають у відносинах між 

обтяжувачем і боржником з моменту набрання чинності цим правочином, якщо 

інше не встановлено законом. Реєстрація обтяження надає відповідному 
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обтяженню чинності у відносинах з третіми особами, якщо інше не 

встановлено цим Законом. У разі відсутності реєстрації обтяження таке 

обтяження зберігає чинність у відносинах між боржником і обтяжувачем, проте 

воно є не чинним у відносинах з третіми особами, якщо інше не встановлено 

цим Законом (курсив мій – М.К.) [138].  

У доктрині загальновизнаним є той факт, що суб’єктивному праву завжди 

кореспондує відповідний обов’язок [330, c. 152-153 ; 334, c. 45-46], саме цим 

воно відрізняється від законного інтересу [90, c. 17-18 ; 224, c. 46]. У такому 

разі, якщо суб’єктивне право не може бути реалізоване, не діє відносно 

конкретної особи з матеріальних підстав, це означає, що у вказаної особи 

відсутній обов’язок, виконання якого складає зміст вимоги управомоченого 

суб’єкта. Від того, що власник не забезпечив публічність свого права для певної 

особи, він не втрачає свого права власності загалом, проте він не може 

протиставити це своє право вказаній особі. Але він цілком може протиставити 

набувачу свій законний інтерес у збереженні за собою свого майна. 

В той же час, добросовісний набувач, який є кредитором у зобов’язанні з 

оплатної передачі майна у власність, має право вимагати передачі йому цього 

майна. Однак це право за своєю природою є зобов’язальним, а тому діє лише 

проти продавця, яким у даному випадку є неуповноважена особа. Жодних 

абсолютних прав на річ у покупця на цей момент немає, тому відносно 

власника у добросовісного набувача також існує лише інтерес в отриманні у 

власність цієї речі. Виникає цей інтерес також внаслідок дії принципу 

публічності речових прав, який створює у набувача уявлення про належність 

відчужувачу права власності на об’єкт купівлі-продажу на підставі володіння 

(чи іншого легітимаційного факту) на стороні продавця. Цей інтерес також 

важливий, оскільки інтереси набуття права власності й участі у цьому праві є 

глибинними інтересами, які визначають положення людини в суспільстві [276, 

c. 15]. І цей інтерес також є законним. 

Таким чином, в момент набуття майна, тобто в момент «зіткнення» 

дійсного власника і набувача майна вони обидва є носіями законних інтересів, 
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які не можуть бути задоволені одночасно, тобто є конфліктуючими. Однак, у 

такому конфлікті законних інтересів в момент набуття, коли власник не може 

протиставити своє право набувачу, а набувач не має абсолютного права на річ, 

вони є рівними за своїм правовим положенням суб’єктами, оскільки у жодного 

з них немає обов’язку підкоритись іншому.  

Проведений аналіз дає підстави для висновку про те, що політико-

правовий мотив і причина допущення добросовісного набуття майна полягає в 

особливостях дії самого суб’єктивного права, а не в цивільному обороті. 

Квінтесенція правової природи добросовісного набуття полягає не у перемозі 

над правом власності, а у виборі між законними інтересами двох рівних за 

своїм правовим положенням осіб. В межах боротьби цих двох однопорядкових 

законних інтересів власника і добросовісного набувача законодавець формує 

критерії, за якими правозастосовчі органи будуть обирати інтерес, що підлягає 

захисту у конкретному випадку. Проте, ці критерії виступають так званими 

умовами добросовісного набуття майна та жодним чином не впливають на 

правову природу добросовісного набуття. 

 

1.3. Правовий статус добросовісного набувача майна, одержаного від 

неуповноваженої особи. 

 

Розуміння категорії «правовий статус» не має однозначного розуміння у 

науковій літературі. Іноді його характеризують як загальне поняття, яке 

включає різні елементи, що у сукупності характеризують юридичне положення 

людини у суспільстві. За такого підходу елементами правового статусу, як 

правило, визначають конституційні права і свободи, правосуб’єктність і права 

та обов’язки у конкретних правовідносинах. В інших випадках правовий статус 

розглядається в якості ядра категорії «правове положення», а елементами 

правового статусу вважають суб’єктивні права, обов’язки та законні інтереси.  

Аналіз вчення про правовий статус є самостійною проблемою, яка 

виходить за межі даного дослідження, проте для цілей подальшого наукового 
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пошуку буде використовуватися розуміння правового статусу як прав, 

обов’язків та законних інтересів. Такий підхід вбачається обґрунтованим, адже 

конституційні права, правосуб’єктність та інші загальні правові характеристики 

покупця не відрізняються від таких же характеристик інших осіб.  

У контексті виявлення особливостей правового статусу добросовісного 

набувача важливим є визначення того, що розуміється під термінами «набуття», 

«набувач» та «добросовісний набувач», оскільки ці поняття не отримали 

законодавчої дефініції та глибокої наукової розробки. 

Так, В.А. Бєлов пропонує розрізняти набуття як спрямовану дію 

(юридичний акт) та правовий результат, що виражається у виникненні у 

конкретної особи (набувача) суб’єктивного права. У зв’язку із цим, вчений 

робить висновок про те, що набуття – це будь-який випадок виникнення 

суб’єктивного майнового права безвідносно до його підстави [71, c. 16-18].  

Дореволюційний дослідник К.П. Побєдоносцев під здійсненням набуття 

речового права розуміє кінцеве установлення речового права [232, c. 306]. 

Більш розгорнуто свою позицію аргументував Д.І. Мейер. Він відзначав, що 

для набуття права необхідний акт набуття, необхідно, щоб було зроблене щось, 

сталось яке-небудь зближення між суб’єктом та об’єктом. І хоча у слові 

«набуття» міститься відтінок дії особи, проте акт набуття не обов’язково є дією, 

навпаки, нерідко право набувається взагалі незалежно від дій [193, c. 196-197].  

Наведене дає підстави для висновку про те, що особа є набувачем у той 

момент, коли наступає юридичний факт, із яким пов’язується виникнення чи 

перехід до цієї особи права на майно. Таке розуміння терміну набуття 

підтверджується змістом низки норм чинного цивільного законодавства. 

Зокрема, згідно ч. 3 ст. 48 ЦК України особа, до якої майно перейшло за 

відплатним договором, зобов'язана повернути його, якщо буде встановлено, що 

на момент набуття цього майна вона знала, що фізична особа, яка була 

оголошена померлою, жива. Відповідно до ч. 1 ст. 329 ЦК України юридична 

особа публічного права набуває право власності на майно, передане їй у 

власність, та на майно, набуте нею у власність на підставах, не заборонених 
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законом. Аналогічна ідея втілена у нормах кодексу про набуття права власності 

за договором. Так, за змістом ч. 1 ст. 202 ЦК України правочином є дія особи, 

спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. В 

силу приписів ч. 1 ст. 328 ЦК України право власності набувається на 

підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. В свою чергу, у  

ст. 334 ЦК України із назвою «Момент набуття права власності за договором» 

передбачено, що право власності у набувача майна за договором виникає з 

моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом 

(курсив мій – М.К.). 

Таким чином, з часу укладення та протягом дії договору про перехід 

права власності аж до настання моменту такого переходу особа не 

розглядається цивільним законом в якості набувача. Набуття майна це 

виникнення права на майно і відбувається воно у момент, з яким закон чи 

договір повязує виникнення або перехід цього права. Тому, правовий статус 

набувача, і зокрема набувача добросовісного, є проміжним. Якщо вести мову 

про набуття за договором, то покупець на певний період у часі, навіть 

безкінечно малий, коли настає необхідний юридичний факт, стає набувачем.  

Відтак, добросовісний набувач – це покупець за договором купівлі-

продажу або інша особа, яка має право вимагати передачі їй майна і обов’язок 

прийняти це майно, в момент, коли повинно перейти відповідне право. Це – 

права та обов’язки добросовісного набувача, як елементи його правового 

статусу. Втім, більшої уваги потребують особливі обставини: (1) відсутність у 

продавця права відчужувати майно, що виступає передумовою виникнення 

правового статусу добросовісного набувача, та (2) добросовісність набувача. 

Верховний Суд України при вирішенні спорів із набувачами виходить з 

того, що добросовісне набуття в розумінні ст. 388 ЦК України можливе лише 

тоді, коли майно придбано не безпосередньо у власника, а в особи, яка не мала 

права відчужувати це майно [287].  

Тим не менш, зустрічається й інша позиція. Так, в одній зі справ було 

встановлено, що на підставі заочних рішень міськрайонного суду на користь 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843439/ed_2012_12_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843439
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позивачів із ТОВ «Кооімекс-Україна» стягнуто грошові кошти. З метою 

забезпечення виконання цих судових рішень ухвалою апеляційного суду було 

накладено арешт на належні ТОВ «Кооімекс-Україна» чотири вантажні 

автомобілі і чотири напівпричепи до них. Незважаючи на це, ТОВ «Кооімекс-

Україна» відчужило за договором купівлі-продажу спірні транспортні засоби 

ТОВ «Арткера». Позивачі звернулися до суду із позовом про часткове визнання 

договору купівлі-продажу нікчемним, визнання права власності та зобов’язання 

вчинити певні дії. Скасовуючи рішення судів про визнання нікчемним договору 

купівлі-продажу, Верховний Суд України виходив з того, що суди не звернули 

уваги на ст. 330 ЦК України, в силу якої добросовісний набувач набуває право 

власності на майно, відчужене неуповноваженою особою, якщо відповідно до 

ст. 388 ЦК України воно не може бути витребуване у нього. Суди зазначених 

положень закону не врахували і не дали оцінки тому, чи є ТОВ «Арткера» 

добросовісним набувачем майна, чи знало й чи могло знати товариство, що 

придбало майно в особи, яка не мала права його відчужувати [349]. Як 

вбачається з обставин даної справи, ТОВ «Кооімекс-Україна» хоча і продало 

транспортні засоби у період дії арешту, але ці транспортні засоби належали 

саме цьому товариству. Тобто, договір купівлі-продажу зі сторони продавця 

був укладений власником, що має виключати добросовісне набуття за змістом 

ст. 388 ЦК України, як вважав цей же суд у інших справах. 

У іншій справі Верховний Суд України взагалі відзначив, що у разі, коли 

відчуження майна мало місце два і більше разів після недійсного (нікчемного) 

правочину, це майно може бути витребувано від добросовісного набувача з 

підстав, передбачених ч. 1 ст. 388 ЦК України. У такому випадку діюче 

законодавство не пов’язує можливість витребування майна у добросовісного 

набувача з обставинами щодо наявності у відчужувача за останнім у ланцюгу 

договором права відчужувати це майно [240]. 

З такими висновками суду важко погодитись, адже згідно ч. 1 ст. 388 ЦК 

України якщо майно за відплатним договором придбане в особи, яка не мала 

права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати (добросовісний 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843439/ed_2011_09_22/pravo1/T030435.html?pravo=1#843439
http://pravo.ligazakon.ua/document/view/T030435?edition=2011_09_22#par=773
http://pravo.ligazakon.ua/document/view/T030435?edition=2011_09_22#par=2234
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набувач), власник має право витребувати це майно від набувача лише у разі, 

якщо майно вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у 

володіння, не з їхньої волі (курсив мій – М.К.). Отже, за буквальним змістом 

норми кодексу, на яку послався суд у своєму рішенні, відсутність у продавця 

права на відчуження майна є необхідним елементом добросовісного набуття 

цього майна. Більше того, як вбачається з тексту ст. 388 ЦК України, власник 

протиставляється у «особі, яка не мала права відчужувати», значить продавець 

майна в розумінні цієї норми не може бути його власником. Більше того, 

неуповноваженим продавцем не може виступати власник з тієї підстави, що 

норма ст. 388 ЦК України встановлює обмеження віндикації, яка є речовим 

позовом, що виключається в разі наявності між позивачем та відповідачем 

договірних відносин. Зроблений висновок підтримувався і в науковій 

літературі, зокрема, Б.Б. Черепахіним, який відмежовував власника від 

неуповноваженого відчужувача [373, c. 186]. 

Таким чином, передумовою виникнення у особи правового статусу 

добросовісного набувача є укладення договору про відчуження речі із особою, 

яка не є власником цієї речі. 

Особливістю правового статусу добросовісного набувача є 

добросовісність, як важлива характеристика особи. Незважаючи на те, що її, як 

правило, кваліфікують в якості елементу юридичного складу, необхідного для 

набуття майна від неуповноваженої особи, вона не є окремим юридичним 

фактом. Навіть з самого тексту ст. 388 ЦК України вбачається, що в ній мова 

йде про «добросовісного набувача», тобто добросовісність характеризує 

суб’єкта у конкретній ситуації. Цей висновок підтверджується визначенням 

категорії добросовісність у приватному праві як характеристики учасника 

правовідносин, яка демонструє, що у конкретних обставинах дії цієї особи 

відповідають розумно очікуваній суспільством моделі поведінки. Враховуючи 

наведене, вбачається правильним розглядати добросовісність саме як особливу 

характеристику правового статусу набувача майна від неуповноваженої особи, 

а не як елемент юридичного складу добросовісного набуття. 
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Не дивлячись на те, що у цивільному законодавстві СРСР, а в наступному 

і країн СНД добросовісним, як правило, визнається набувач, який не знав та не 

міг знати про відсутність права відчуження у продавця, у науковій літературі 

добросовісність в більшості випадків обговорюється в контексті категорії вини, 

а головне проблемне питання полягає у тому, чи виключає добросовісність 

допущена набувачем легка необережність. 

На думку Г. Амфітеатрова слова «не знав і не повинен був знати» 

означають, що недостатньо самого факту помилки стосовно необхідних 

повноважень традента, вимагається, щоб помилка буда вибачальною. Вчений 

вважав, що на відміну від німецького права, слова «не повинен був знати» 

передбачають незнання не тільки внаслідок грубої необережності, а й в силу 

простої необачності [58, c. 43]. 

Ці погляди зустріли критику Б.Б. Черепахіна, на думку якого 

запропонований підхід ставить набувача перед необхідністю постійної 

підозрілості відносно продавця, чого вимагати не можна. Тому лише незнання з 

грубої необережності можливо прирівняти до знання про те, що продавець є 

неуповноваженою особою [373, c. 178-179]. Із цим погодився Ю.К. Толстой, 

зазначивши, що право не може зобов’язати учасників цивільного обороту 

прискіпливо випитувати у своїх контрагентів, на якій правовій підставі вони 

володіють річчю, яка відчужується, не задовольняючись у більшості випадків 

фактичною презумпцією законності володіння, якщо умови відчуження не 

викликають ніяких сумнівів у праві продавця на річ [335, c. 120].  

Іноді ця позиція використовується і в судовій практиці. Наприклад, в 

одній із справ ВГСУ погодився із рішенням про відмову у задоволенні 

віндикаційного позову до добросовісного набувача, оскільки під час розгляду 

справи не було доведено того факту, що покупець векселя навмисно або з 

грубої необережності не прийняв до уваги конкретних обставин та умов 

договору, з яких є очевидним, що майно відчужується неправомірно [258]. 

Отже, у цій справі касаційний суд розглядав недобросовісність в рамках 

віндикації як умисел або грубу необережність. 
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Принципово іншу позицію висловив В.П. Маслов, який вважав, що міра 

уважності та піклування про інтереси інших, яку повинен був виявити набувач, 

залежить від індивідуальних особливостей кожного випадку. За одних обставин 

навіть проста необачність буде достатньою підставою для визнання особи 

недобросовісною, а в інших – тільки явна недбалість може бути поставлена 

йому у вину [191, c. 303]. Втім, ця точка зору була піддана обґрунтованій 

критиці О.В. Дзерою, оскільки в такому разі створюється можливість для 

різного тлумачення поняття «недобросовісність» за приблизно однакових 

обставин необережної поведінки набувача, що буде негативно впливати на 

формування судової практики. Тому для визначення недобросовісності 

набувача вчений вважає більш прийнятною давно вивчену і досліджену 

категорію вини, незалежно від її форми [117, c. 246]. 

Ретроспективний аналіз цієї проблеми свідчить, що існували й інші 

підходи до її вирішення. Так, римський юрист Ульпіан вважав, що незнання, 

обумовлене недбалістю, не має вибачатися особі, яка не знає факту. При цьому, 

від цієї особи не повинне вимагатися найточніше дослідження, знання має 

оцінюватися таким чином, що не є вибачальною груба необережність чи 

надмірна безтурботність, але й не вимагається пронозливості донощика [223, c. 

527]. З іншого боку, у ст. 529 Законів цивільних Російської Імперії 

добросовісним вважався володілець, який не знав, що це майно належить 

іншому [310, c. 102-103]. Тобто, добросовісною вважалась особа, яка не 

усвідомлювала протиправність свого володіння і навіть сумніви у законності 

володіння не були достатні для визнання її недобросовісною. 

Немає остаточної відповіді на це питання і в порівняльному аспекті. Так, 

§931 (2) BGB прямо передбачає, що набувач не є добросовісним, якщо він знав 

чи не знав лише внаслідок грубої необережності, що річ не належить 

відчужувачу [106, c. 349]. Навпаки, в Австрії пануючою, хоча й не єдиною, є 

точка зору про те, що вже легка необережність виключає добросовісність [13, c. 

154]. Аналогічні пропозиції висловила й Робоча група, якою розроблялися 

DCFR в частині правил про перехід права власності [33, c. 895]. Натомість 
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голландські вчені висловлюються більш стримано та вважають, що неможливо 

дати загальну відповідь на питання про прийнятність легкої необережності, це 

залежить від конкретних фактичних обставин [42, c. 112].  

Саме ця позиція вбачається правильною. І справа тут не тільки у 

розмитості критеріїв між легкою і грубою необережністю – в разі необхідності, 

рано чи пізно, вітчизняні суди все одно б знайшли потрібний критерій 

розмежування. Так, для Верховного Суду Німеччини груба необережність 

означає, що набувач у існуючих обставинах не дотримався належного 

стандарту обачності, грубо порушив свої обов'язки, і проігнорував те, що 

кожна особа у таких обставинах знайшла б цілком очевидним. Коли підозрілі 

обставин вказують на те, що операція може бути неправомірною, виникає 

обов’язок дослідження існуючих обставин. Невиконання цього обов’язку буде 

означати грубу необережність [29, c. 149] (курсив мій – М.К.). Запроваджений 

критерій в цілому відповідає поглядам римлян на цю проблему. Зокрема, на 

думку Павела, незнання факту не шкодить особі у тому випадку, якщо цю 

особу неможна звинуватити у вищій недбалості. Адже як бути, якщо всі у 

громаді знають те, чого не знає один (D. 22.6.9) [223, c. 527]. Отже, критерій 

поділу між формами необережності віднайти можна, хоча він і буде оціночним. 

Водночас, дискусійною здається сама ідея кваліфікації недобросовісності 

як вини, яка багато в чому заснована на відношенні до bona fides як 

суб’єктивної категорії.  

Звичайно, якщо вбачати у добросовісності стан волі особи, тоді 

наступним логічним кроком буде ототожнення недобросовісності і вини або, 

принаймні, їх співвідношення як цілого і частини. Зокрема, в одному з останніх 

ґрунтовних досліджень цих правових категорій В.Д. Примак виходив з того, що 

добросовісність і недобросовісність є ознаками суб’єктивної сторони діяльності 

особи, а принцип вини в цивільному праві є трансформованим відповідно до 

мети і функцій інституту цивільно-правової відповідальності виявом галузевого 

принципу добросовісності. З урахуванням наведеного, вчений дійшов висновку 

про змістовне споріднення добросовісності й невинуватості, недобросовісності 
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й вини, яке передбачає співвідношення кожної із зазначених парних категорій 

як загального і спеціального (перше щодо другого) [277, с. 248-250]. 

Ототожненню чи, принаймні, частковому співвідношенню 

недобросовісності і вини сприяє також розуміння добросовісності як 

переконання у відповідності присвоєння речі приписам права [363, c. 29], 

оскільки в даному випадку добросовісність також визнається суб’єктивною 

категорією, яка характеризує волю особи. 

Втім, існує й інший підхід до розуміння категорії добросовісності, за 

якого вона визнається не впевненістю у правомірності набуття, а лише 

вибачальним незнанням недоліків титулу [280, c. 419 ; 386, c. 261 ; 226, c. 204]. 

У законодавстві і доктрині більшості європейських країн сприйняте саме таке 

бачення добросовісності, що знаходить підтвердження, наприклад, у вже 

цитованому §931 (2) BGB, а також у ст. 11 Книги 3 ЦК Нідерландів [101, с. 

180]. Навіть, якщо при визначенні добросовісності і використовується категорія 

необережності, то лише для оцінки того, чи з розумних підстав особа не знала 

про недоліки титулу. Тому недобросовісність розглядається як незнання 

внаслідок грубої необережності, а не сама груба необережність, не форма вини.  

Концепція добросовісності як незнання з об’єктивних і розумних причин 

про відсутність повноважень у продавця була реалізована і у ст. 388 ЦК 

України. Такий вибір розробників вітчизняного кодексу вбачається вдалим, 

оскільки за своєю суттю та правовою природою добросовісність є категорією 

об’єктивною, а тому сама по собі не містить волі. Вона є інструментом оцінки 

того, наскільки виражені зовні дії учасника цивільних правовідносин 

(незалежно від його внутрішніх бажань взагалі) відповідають моделі поведінки, 

яка очікувана суспільством в конкретній ситуації. 

Будучи об’єктивною категорією, добросовісність має протиставлятись 

вині, що повинна розглядатись як суб’єктивна ознака, як психічне ставлення 

особи до своїх протиправних дій та їх наслідків [192, c. 178 ; 151, c. 327]. Вина – 

це єдина категорія, яка не може поділятись на цивільно-правову вину 

кримінально-правову вину. Той факт, що у цивілістичній літературі значне 
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поширення отримала об’єктивна концепція вини як невжиття усіх можливих 

заходів з усунення чи недопущення негативних результатів своєї діяльності, не 

дає підстав для виділення особливої «цивільно-правової» вини. Як справедливо 

відзначав Л.Й. Петражицький, хоча і неправда, ніби право приймає до уваги 

тільки зовнішні факти, не торкаючись внутрішніх, але вірно, що право 

«внутрішніх», тобто психологічних фактів дуже не любить і прагне їх по 

можливості уникати, намагаючись замінити більш доступними контролю 

фактами і ознаками. Кримінальне право більш схильне заглядати в душу 

людині, а цивільне право намагається цього уникати. Цивілісти говорять про 

вину як недостатність дбайливості та уваги. Вони замінюють дослідження 

напруги уваги в психіці людини порівнянням поведінки особи із bonus pater 

familias з точки зору наявності ознак ненормальності. Bonus pater familias є 

свого роду опудало-автомат для заміни зазирання в душу більш доступними 

для контролю моментами [226, c. 258].  

Таким чином, цивільне право схильне вирішувати питання вини за 

зовнішніми ознаками, а наявність вини лише презюмується у випадку 

відхилення від звичайної поведінки. Іншими словами, цивілістичне вчення про 

правопорушення та вину взяло на озброєння об’єктивні критерії 

недобросовісності аби перевести питання вини у більш просту площину, тобто 

використати недобросовісність як основу для подальшого висновку про вину. 

Такий підхід вбачається обґрунтованим, адже кримінальне право турбується 

про встановлення внутрішніх мотивів тому, що має своїм завданням боротьбу зі 

злочинною волею. Навпаки, у цивільному праві приховані мотиви не мають 

вирішального значення, адже в обороті й статиці відносин належності благ 

важливим є охорона майна від зазіхань та компенсація в разі порушення прав та 

законних інтересів. Кримінальне право має на меті кару та перевиховання, а 

право приватне – відновлення порушених прав, інтересів і стану. Виходячи з 

цього, справжня вина як психічне ставлення для цивільного права дійсно має 

другорядну роль.  

Заперечуючи сприйняття добросовісності як незнання, К.І. Скловський 
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апелює до її значення в механізмі добросовісного набуття. Bona fides, на думку 

вченого, є підтвердження спільності, взаємне визнання. Звичайне розуміння 

добросовісності як незнання фактів, що вибачається, рішуче опирається ідеї 

виникнення на цьому ґрунті права, адже неможливо пояснити, яким чином 

незнання веде до правонабуття [314, c. 782]. Разом з тим, на сьогоднішній день 

доктрина більшості розвинутих країн не вбачає у добросовісності підставу 

набуття права власності добросовісною особою. Вона є необхідною умовою 

такого набуття, яка характеризує набувача, але не виступає юридичним фактом, 

що лежить в основі набуття. Тому справедливими є зауваження німецьких 

цивілістів про те, що не добросовісність є підставою набуття, а 

недобросовісність виступає перешкодою до набуття [338, c. 293]. Це повністю 

вкладається у теорію правової природи добросовісного набуття майна, 

відповідно до якої набуття від неуповноваженої особи допускається в силу дії 

принципу публічності абсолютних прав: знання чи можливість дізнатися про 

відсутність у продавця права відчужити річ означає, що дійсний власник 

належним чином забезпечив публічність своїх прав, навіть у випадку, якщо 

звичайний легітимаційний факт вказує на продавця як на власника. Наприклад, 

якщо власник передав річ в оренду і це обтяження було зареєстроване, то він 

належним чином виконав вимоги публічності, усі треті особи можуть знати, що 

орендар не має повноважень на відчуження, хоча він володіє річчю, що за 

звичайних обставин презюмує за ним власника. Якщо ж третя особа придбала 

цю річ у орендаря, покладаючись на факт володіння і не перевіривши дані 

державного реєстру, вона не знала про відсутність у продавця права власності, 

але легко могла б дізнатися, якби вчинила розумно, і тому є недобросовісною. 

Для цього непотрібно ніякого додаткового усвідомлення факту порушення 

своїми діями прав іншої особи, як вважають деякі дослідники [227, c. 73-74]. 

З огляду на викладене, вбачається обґрунтованим визначення 

добросовісності у ст. 388 ЦК України з точки зору інтелектуальних, а не 

вольових критеріїв. Проте, відкритим залишається питання, які ж саме 

обставини свідчать про добросовісність для цілей набуття майна. В Німеччині 
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категорію добросовісність наповнювали конкретним змістом суди, і в Україні 

можна казати про подібні тенденції. 

Так, судами розглядається в якості недобросовісного набувач, який 

пов’язаний із відчужувачем чи власником сімейними чи корпоративними 

зв’язками. Прикладом може слугувати одна з справ, у якій суди дійшли 

висновку про те, що ЗАТ «ЕНВІЛ» не є добросовісним набувачем. Договір від 

імені ТОВ «Газова Будівельна компанія» було підписано директором, який 

також є акціонером покупця ЗАТ «ЕНВІЛ». Крім того, інтереси ТОВ «Газова 

Будівельна компанія» у цій справі представляла особа, що також є акціонером 

ЗАТ «ЕНВІЛ». У зв’язку із цим, суди дійшли висновку, що «Газова Будівельна 

компанія» і ЗАТ «ЕНВІЛ» є пов’язаними особами, а отже останнє знало про 

існування судового спору та відсутність у продавця достатніх підстав для 

відчуження спірного майна, внаслідок чого не підпадає під ознаки 

добросовісного набувача, встановлені ст. 388 ЦК України [256].  

Іншою підставою для визнання набувача недобросовісним у судовій 

практиці є існування на момент укладення договору щодо спірного майна 

претензій третіх осіб, про які покупцю було відомо і які згодом були в 

установленому порядку визнані правомірними [287]. Необхідно, втім, 

враховувати, що не будь-які претензії третіх осіб на майно можуть свідчити про 

недобросовісність набувача. До таких слід відносити лише вимоги, що 

ґрунтуються на праві власності на спірне майно. 

Крім цих випадків, у науковій літературі, у тому числі зарубіжній, 

беззаперечним прикладом недобросовісності вважається придбання речі за 

надзвичайно низькою ціною без проведення подальшої перевірки повноважень 

продавця [72, c. 30 ; 29, c. 150]. 

Водночас, необхідно відзначити, що іноді суди під час застосування норм 

ст. 388 ЦК України наділяють добросовісність не властивими їй 

характеристиками. Зокрема, на думку ВГСУ якщо судом буде встановлено, що 

набувач знав чи міг знати про наявність перешкод до вчинення правочину, в 

тому числі й про те, що продавець не мав права відчужувати майно, це може 
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свідчити про недобросовісність набувача і є підставою для задоволення позову 

про витребування у нього майна [266]. Ще раніше ця точка зору була викладена 

у постанові Пленуму Верховного Суду України, присвяченій спорам про 

визнання правочинів недійсними [271]. Таке ж розуміння доброї совісті 

існувало ще за часів римського права [74, c. 163], однак стосувалось воно 

набуття права власності за давністю, яке, як відомо, усувало не тільки недоліки 

права на стороні продавця, а й безліч інших перешкод для переходу права 

власності. Тому, незважаючи на всю спорідненість usucapio з добросовісним 

набуття майна від неуповноваженої особи, дію та ефект добросовісності у них 

не можна ототожнювати за обсягом і межами. Добросовісність за ст. 388 ЦК 

України стосується виключно незнання про те, що у продавця немає права на 

відчуження речі, що прямо слідує зі змісту цієї статті кодексу. Добросовісність 

не «зцілює» жодні інші вади юридичного складу, який зазвичай веде до 

переходу права власності на майно (наприклад, відсутність згоди по всіх 

істотних умовах договору купівлі-продажу, суперечність договору нормам 

чинного законодавства України тощо). 

Безумовно, окреслити більш-менш повний перелік обставин, наявність 

яких підтверджуватиме добросовісність набувача, неможливо. Тому у кожній 

конкретній справі необхідно брати до уваги усю сукупність обставин, за яких 

укладався договір та передавалась річ, особливості об’єкту продажу тощо.  

Дві проаналізовані ознаки, а саме – відсутність права відчужувати майно 

у контрагента та добросовісність набувача, характерні для добросовісного 

набуття у праві всіх розвинутих країн. Всі інші умови механізму такого набуття 

можуть змінюватись залежно від історичних особливостей розвитку 

конкретних держав та інших, в тому числі політичних, факторів.  

Не викликає сумнівів також висновок про проміжний характер правового 

статусу добросовісного набувача. Будучи спочатку покупцем, в момент 

настання обставини, з якою пов’язується виникнення права власності, особа 

стає набувачем і є ним лише протягом існування цього моменту часу. Тому на 

момент пред’явлення віндикаційного позову можна вести мову лише про те, чи 
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був відповідач добросовісним набувачем. В той же час, важливим є питання 

про те, у що має трансформуватись цей правовий статус в разі дотримання усіх 

умов, які закон висуває для добросовісного набуття.  

Деякі дослідники вважають, що в Україні не вирішено питання стосовно 

власника майна в разі відмови у віндикації і пропонується вирішити дану 

проблему шляхом закріплення у ЦК України норми про виникнення права 

власності у добросовісного набувача [57, c. 97]. Звичайно, не може бути ніяких 

сумнівів у тому, що наявність усіх умов, які усувають можливість власника 

витребувати майно на підставі ст. 388 ЦК України, тягне за собою виникнення 

права власності у набувача речі, що передбачено у ст. 330 ЦК України. В той 

же час, потребує відповіді питання про те, чи доцільним є такий підхід. 

В цій частині слід відзначити, що наразі приватному праву відомі два 

варіанти подальшої трансформації правового статусу добросовісного набувача: 

він може стати або власником, або ж незаконним добросовісним володільцем. 

Перший підхід реалізовано в абсолютній більшості європейських країн [13, c. 

148 ; 42, c. 113 ; 29, c. 132], а другий, наприклад, у Португалії [6, c. 691], де 

право власності у покупця може виникнути лише за набувальною давністю. Для 

більшої наочності висновків, обґрунтованість першого та другого підходів 

цікаво дослідити на прикладі порівняння вітчизняного права із правом 

Російської Федерації. 

Статтею 302 Цивільного кодексу Російської Федерації встановлена 

можливість витребування власником майна у добросовісного оплатного 

набувача тільки у разі вибуття відповідної речі з володіння власника чи особи, 

якій він передав річ, не з їхньої волі. Як можна впевнитись, положення ст. 302 

Цивільного кодексу Російської Федерації близькі за змістом ст. 388 ЦК України 

і встановлюють так зване «обмеження віндикації». Водночас, цивільне 

законодавства Російської Федерації не містить норми, яка б вирішувала 

питання виникнення права власності у добросовісного набувача рухомої речі 

аналогічно ст. 330 ЦК України. У зв’язку із цим, серед російських цивілістів 

точиться дискусія про те, чи перетворюється правовий статус добросовісного 
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набувача у статус власника, з приводу чого було висловлено дві точки зору. 

Так, одні науковці вважають, що набувач стає власником речі з моменту 

завершення юридичного складу, тобто настання усіх обставин, передбачених у 

ст. 302 Цивільного кодексу Російської Федерації, або ж з моменту відмови 

власнику у задоволенні віндикаційного позову [339, с. 170-174 ; 282, c. 132]. 

Аргументи, які зазвичай наводяться на користь цієї позиції, зводяться до 

обґрунтування цього підходу історичним розвитком права, сприйняття саме 

цього рішення законодавством окремих зарубіжних країн. Крім того, оскільки 

набувач отримує захист в петиторному процесі, що свідчить про наявність у 

нього суб’єктивного право на річ, і це право протиставляється вимогам 

позивача у віндикаційному процесі, то набувач повинен розглядатись саме як 

власник. 

Разом з тим, історія розвитку конструкції добросовісного набуття майна 

свідчить радше проти висновку про виникнення права власності у набувача. 

Справа в тому, що Цивільний кодекс РРФСР 1922 року містив ст. 183, згідно 

якої у покупця за договором купівлі-продажу виникало право власності на 

майно, якщо власник не міг витребувати його внаслідок обмеження віндикації 

[103, c. 653]. Втім, у подальших кодифікаціях норма ст. 183 була виключена і не 

з’явилась у Цивільному кодексі Російської Федерації 1994 р., що може свідчити 

про свідоме вилучення законодавцем відповідних правил із закону.  

Інші науковці доводять, що набувач за російським законодавством є лише 

володільцем і його сподівання на виникнення права власності мають 

обмежуватися лише набувальною давністю [314, c. 469-472]. 

Ця точка зору вбачається більш обґрунтованою, оскільки згідно               

ч. 2 ст. 218 Цивільного кодексу Російської Федерації право власності на майно, 

яке має власника, може бути набуте іншою особою на підставі договору 

купівлі-продажу, міни, дарування чи іншого правочину про відчуження цього 

майна. В той же час, право власності виникає у добросовісного набувача не на 

підставі правочину. Крім того, згідно ч. 1 ст. 235 Цивільного кодексу Російської 

Федерації право власності припиняється у випадках, передбачених законом. 
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При цьому, добросовісне набуття рухомої речі не передбачено законом в якості 

підстави для припинення права власності. 

Аналіз наведених позицій дає підстави для висновку, що за відсутності 

прямої вказівки закону на виникнення права власності у набувача вбачаються 

більш ніж сумнівними висловлені аргументи про те, що добросовісний набувач 

стає власником на підставі норми про обмеження віндикації.  

Таким чином, у цивільному законодавстві Російської Федерації 

реалізовано захист інтересів добросовісного набувача лише через механізм 

обмеження віндикації. Втім, на відміну від визнання набувача власником, 

обране російським законодавцем рішення не повною мірою відповідає 

приватноправовим засадам конструкції добросовісного набуття майна.  

По-перше, якщо закон визнає лише обмеження віндикації, а не 

виникнення у добросовісного набувача права на майно, то цим самим 

легалізується роз’єднання права власності та володіння, що не відповідає 

принципу публічності абсолютних прав і загалом є явищем, яке приватне право 

завжди намагається уникнути.  

По-друге, якщо обмеження віндикації виступає лише ексцепцією проти 

вимоги власника, то вона завжди персоніфікована і відносно неї неможливе 

правонаступництво. Відтак, особі, якій відповідну річ передасть добросовісний 

набувач, для захисту від вимог власника також необхідна наявність усіх умов, 

передбачених ст. 302 Цивільного кодексу Російської Федерації. Відсутність 

хоча б однієї з них даватиме власнику право витребувати це майно у 

подальшого набувача. Цим річ фактично виводиться з цивільного обороту.  

По-третє, у такій ситуації не виключається позитивне для власника 

вирішення питання про передачу доходів навіть у разі відмови у задоволенні 

віндикаційного позову. Оскільки сама по собі ст. 302 Цивільного кодексу 

Російської Федерації не надає набувачу законної підстави для користування 

майном, то згідно ст. 136 кодексу у набувача не виникає права власності на 

плоди та доходи. Наслідком цього буде не тільки вилучення речі з обороту, а й 

відсутність у набувача економічного стимулу для використання майна. 
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Проведений аналіз наочно демонструє, що захист інтересів 

добросовісного набувача у формі обмеження віндикації носить незавершений 

характер і містить у собі системні протиріччя. Тому, вбачається обґрунтованим 

обраний українським законодавцем підхід, який за певних умов наділяє 

добросовісного набувача правом власності.  

Разом з тим, потребує уточнення спосіб нормативного закріплення 

обраної моделі захисту набувача в законодавстві України. Зокрема, згідно       

ст. 330 ЦК України, якщо майно відчужене особою, яка не мала на це права, 

добросовісний набувач набуває право власності на нього, якщо відповідно до 

ст. 388 ЦК України майно не може бути витребуване у нього. За логікою цієї 

норми виходить, що набуття права власності є наслідком обмеження віндикації.  

По-перше, такий підхід дає підстави для спорів з приводу юридичного 

складу, який породжує право власності набувача. Так, окрім безпосередньо 

закріплених в законі обставин деякі вчені наполягають на необхідності 

прийняття рішення суду на користь набувача [227, c. 75]. Однак, виникнення 

права власності має пов’язуватись із настанням обставин, визначених у ст. 388 

ЦК України, а не їх судовим підтвердженням. 

По-друге, обрана законодавцем модель захисту інтересів набувача дає 

підстави для висновку про те, що з формально-юридичної точки зору фігура 

добросовісного набувача з’являється тільки у правовідносинах, які виникають у 

зв’язку із пред’явленням віндикаційного позову [88, c. 140]. Право на існування 

даного висновку підтверджується і судовою практикою. Так, наприклад, Вищий 

спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі – 

«ВССУ») у своїх рішеннях обмежував з’ясування питання про добросовісність 

набувача розглядом вимог про витребування майна [291]. Але тоді можливість 

захисту інтересів добросовісного набувача залежатиме від винахідливості 

власника і якщо він знайде формальні підстави заявити не віндикаційний, а 

інший позов, то ст.ст. 330, 388 ЦК України застосовуватися не будуть.  

Звичайно, наведена ситуація не може вважатися нормальною. Логічно 

передбачити в законі інший підхід: неможливість віндикації повинна бути 
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наслідком виникнення права власності у набувача. Відмова у задоволенні 

позову про витребування майна заснована не на особливій ексцепції на стороні 

відповідача, а на тому, що позивач вже не є власником. 

За таких обставин, доцільним вбачається виключити з ЦК України норми 

ст.ст. 388, 389 та передбачити базове правило у ст. 330 ЦК України шляхом 

позитивної вказівки на виникнення права у набувача за наявності умов, які 

викласти у тексті цієї ж норми. Прикладом такого рішення може слугувати 

законодавча техніка формулювання §932 BGB, згідно якої внаслідок 

відчуження, вчиненого згідно §929, набувач стає власником, навіть якщо річ не 

належала відчужувачу, за винятком випадків, коли він на момент набуття права 

власності діяв би недобросовісно [106, c. 348].  

 

Висновки до Розділу І 

 

Проведене дослідження дозволяє зробити висновки про те, що 

добросовісність як юридична категорія виникла ще за часів римського права, в 

якому поступово трансформувалась у регулятор суспільних відносин і стала 

основою багатьох юридичних конструкцій. 

Ретроспективний аналіз історії цивільного права та аналіз сучасних норм 

приватного права, в тому числі міжнародного, дає підстави для висновку про 

те, що добросовісність виступає базовим принципом, засадою 

приватноправових відносин. У науковій літературі звертається увага на три 

функції добросовісності: інтерпретації, доповнення та обмеження 

(коригування). При цьому, в Україні наразі відбувається поступова зміна 

ставлення вітчизняних судових органів до добросовісності, яка стає реальним 

критерієм оцінки будь-якої юридично-значимої поведінки осіб в межах 

приватних відносин. 

Водночас, основоположне значення добросовісності для приватного 

права зумовлює складність її визначення, у зв’язку із чим багато науковців 

вважають неможливим дати дефініцію цій категорії. Інші вчені пропонують 
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розглядають bona fides здебільшого як явище внутрішнє по відношенню до 

суб’єкта, в першу чергу як стан чи наміри останнього. Також поширеною є 

точка зору, за якої добросовісність визначається категорію, що має суб’єктивне 

і об’єктивне значення. Разом з тим, запропоновані підходи не узгоджуються із 

значенням добросовісності як принципу цивільного права, що передбачає її 

єдність і неможливість зведення до суб’єктивного відчуття конкретної особи. 

Навпаки, добросовісність пов’язується із вимогою до учасників обороту 

діяти розумно, як вони б очікували, що вчинить у такій ситуації інша сторона. 

Тому вона може бути визначена як характеристика учасника правовідносин, яка 

демонструє, що у конкретних обставинах дії цієї особи відповідають очікуваній 

суспільством моделі поведінки. 

Незважаючи на значну кількість теорій щодо правової природи 

добросовісного набуття, жодна з них неспроможна вирішити головну проблему 

цієї юридичної конструкції і пояснити, чому у конкретний момент набуття 

покупцем майна право власності не здатне протистояти вторгненню до сфери 

влади власника. 

Проведений аналіз дає підстави вважати, що політико-правовий мотив і 

причина допущення добросовісного набуття майна обумовлені особливостями 

дії суб’єктивного права, а не цивільним оборотом. В силу принципу публічності 

та «ефекту протиставлення» власник не може протиставити своє право особі, до 

відома якої не була доведена дійсна належність цього права. Відтак, у 

правовому конфлікті між собою власник і набувач є рівними за своїм правовим 

положенням, а надання переваги інтересам одного чи іншого у конкретних 

випадках здійснюється за визначеними в законі критеріями, які є умовами 

добросовісного набуття. Тому, квінтесенція правової природи такого набуття 

полягає не у перемозі над правом власності, а у виборі між законними 

інтересами власника і набувача в момент набуття майна останнім. 

Науковий аналіз поглядів дореволюційних і сучасних вчених, а також 

норм чинного ЦК України дозволив зробити висновок про те, що особа є 

набувачем у той момент, коли наступає юридичний факт, із яким пов’язується 
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виникнення чи перехід до цієї особи права на майно. Отже, добросовісний 

набувач – це покупець за договором купівлі-продажу або інша особа, яка має 

право вимагати передачі їй майна і обов’язок прийняти це майно, в момент, 

коли повинно перейти відповідне право. Вказані право вимоги та обов’язок 

прийняти майно є елементами правового статусу добросовісного набувача. 

Незважаючи на різні підходи у судовій практиці, обґрунтованим 

вбачається висновок про те, що добросовісне набуття в розумінні ст. 388 ЦК 

України можливе лише тоді, коли майно придбано не безпосередньо у 

власника, а в особи, яка не мала права відчужувати це майно. 

Добросовісність, як правило, визнають елементом юридичного складу, 

необхідного для набуття майна від неуповноваженої особи, але вона не є 

юридичним фактом. Навпаки, навіть з тексту ст. 388 ЦК України слідує, що 

добросовісність характеризує суб’єкта у конкретній ситуації і тому вона 

виступає особливістю правового статусу добросовісного набувача. 

Оскільки добросовісність є об’єктивною категорією, вона не повинна 

ототожнюватись із невинуватістю та протиставлятись вині, як суб’єктивному 

ставленню особи до своїх дій та їх наслідків. Відтак, вдалою вбачається 

реалізована в ст. 388 ЦК України концепція добросовісності як незнання з 

об’єктивних і розумних причин про відсутність повноважень у продавця. 

Правовий статус добросовісного набувача має проміжний характер: 

будучи спочатку покупцем за договором, в момент настання обставини, з якою 

пов’язується перехід права власності, особа є набувачем і одразу після цього 

стає або власником відповідно до ст.ст. 330, 388 ЦК України, або незаконним 

добросовісним володільцем. 

При цьому, вбачається обґрунтованим підхід вітчизняного законодавця, 

згідно якого у добросовісного набувача за певних умов виникає право 

власності. Навпаки, захист інтересів набувача лише шляхом обмеження 

віндикації має незавершений характер, не відповідає принципу публічності 

речових прав, на довгий час виводить майно з цивільного обороту і позбавляє 

набувача економічного стимулу для використання відповідного майна. 
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РОЗДІЛ ІІ. 

НАБУТТЯ ДОБРОСОВІСНИМ НАБУВАЧЕМ  

ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА МАЙНО 

 

2.1. Умови набуття добросовісним набувачем права власності на 

майно, відчужене неуповноваженою особою 

 

За змістом ст.ст. 330, 388 ЦК України умовами виникнення права 

власності у добросовісного набувача є наявність відплатного договору про 

відчуження майна із неуповноваженою особою, добросовісність набувача, 

вибуття майна з володіння власника чи особи, якій власник передав річ, не з 

їхньої волі, отримання набувачем майна. Втім, незважаючи на ясність 

законодавчих положень, в доктрині не вщухають спори з приводу доцільності 

тих чи інших умов та їх значення у механізмі добросовісного набуття.  

Так, зокрема, дискусії викликає умова оплатності, про що свідчить хоча б 

те, що французьке та німецьке право не вимагають її для добросовісного 

набуття майна. Необхідність цієї умови зазвичай пояснюють тим, що відповідні 

норми права покликані захищати оборот, який живиться та проявляється не у 

дарунках, а у відплатних правочинах [338, c. 526], тоді як безоплатність 

характерна не для торгівлі, а для угод всередині родини [33, c. 893]. Разом з 

тим, оборот передбачає зміну належності майна незалежно від оплатності, а 

якщо виходити з поширення безоплатних угод серед близьких родичів, то 

логічніше було б ставити під сумнів добросовісність набувача у кожному 

конкретному випадку, а не висувати загальну вимогу оплатності набуття. 

Інші автори звертаються до оцінки втрат первісного власника та 

набувача. Вважається, що при відібранні придбаної речі покупець понесе 

майнові втрати, принаймні в сумі сплаченої ціни, тоді як обдарований лише 

повернеться в первісний стан. Навпаки, власнику завжди заподіюється збиток в 

розмірі вартості речі в разі відмови у віндикації. Відтак, конфлікт інтересів 

безоплатного набувача та власника має вирішуватися на користь останнього 
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[83, c. 92 ; 373, c. 195-196 ; 13, c. 148]. Цей підхід, хоча і є найбільш 

популярним, все ж не залишився без критики. Зокрема, М.Й. Бару зауважував, 

що покупець може стягнути збитки з продавця за евікцію, а тому витребування 

речі також не завдасть йому збитків [67, c. 58-59]. Окремо слід мати на увазі, 

що як тільки дискусія зводиться до оцінки майнових втрат, застосуванню 

підлягає традиційне правило приватного права, закріплене нині у ст.ст. 623, 

1166 ЦК України: збитки чи шкоду відшкодовує заподіювач. Для первісного 

власника заподіювачем буде не добросовісний набувач, а відчужувач, який 

продав річ не маючи повноважень на це. Отже, якщо погодитись із вказаним 

обґрунтуванням, власник був би змушений відновлювати свій майновий стан за 

рахунок відчужувача у всіх випадках. Однак, цей висновок спростовується 

правом власника на віндикацію, закріпленим у ст. 388 ЦК України. 

Ще більше спорів викликає вимога втрати володіння по волі власника, 

яку Г.Ф. Шершеневич взагалі заперечував, оскільки на його думку положення 

третіх осіб не змінюється, якщо вони набули викрадену чи загублену річ [385, c. 

230]. Подібні погляди свідчать про непереконливе обґрунтування даної умови. 

Так, деякі вчені пояснюють наявність цієї вимоги тим, що законодавчий 

дозвіл добросовісного набуття викраденої чи втраченої речі буде полегшувати 

збут викраденого майна, викликати легковажне ставлення покупців до акту 

обміну і заохочувати вчинення злочинів [215, c. 63-64 ; 391, c. 13-14]. Однак 

відмова набувача від перевірки належності речі продавцю, яка могла виявити 

відсутність права розпорядження, означатиме недобросовісність набувача, тому 

обмеження віндикації крадених речей не може сприяти легковажності покупців. 

Що стосується крадіїв, то їх насправді мало цікавить подальша віндикація речі.  

Інше пояснення у вітчизняній цивілістичній літературі отримало назву 

«концепція найменшого зла» [375, c. 277-278 ; 94, c. 204]. Вважається, що 

набувач, як правило, знає свого контрагента значно менше, ніж власник, який 

передав своє майно під обов’язок повернення. Якщо ж річ вибуває з володіння 

поза волею власника, зазвичай він не знає того, хто знайшов або вкрав річ. У 

таких випадках вже набувач знаходиться у відносно кращому положенні, 



67 

оскільки принаймні бачив свого продавця. За такої логіки власник мав би 

завжди відбирати річ у добросовісного заставодержателя, адже останній 

виступає кредитором у забезпеченому зобов’язанні, тому знає заставодавця, 

якому, наприклад, позичає гроші чи надає інший еквівалент. Однак, 

незважаючи на можливість кредитора ідентифікувати заставодавця, у більшості 

країн можливе добросовісне набуття права застави від невласника. Іншим 

недоліком цієї концепції є орієнтація на більшість, а не на всі випадки. 

Багатьма дослідниками були підтримані теорії, які зосереджують увагу на 

суб’єктивній стороні поведінки власника. Так, обмеження віндикації свідомо 

переданих власником речей С.М. Корнєєв обґрунтовував тим, що власнику 

можна поставити у вину непродуманий вибір контрагента, якому він вирішив 

довірити своє майно, і тому саме він має нести негативні наслідки свого вибору 

[319, c. 309]. Цю позицію підтримував О.С. Іоффе [152, c. 478-479], а також 

дослідники, які ведуть мову про необачність власника у виборі контрагента, на 

відміну від бездоганної поведінки набувача [131, c. 179 ; 328, c. 214].  

Разом з тим, якщо навіть вдатися до тлумачення добросовісності як 

категорії, однопорядкової з виною, то в багатьох випадках власника і 

добросовісного набувача обох слід вважати невинуватими [144, c. 58 ; 19, c. 

218]. Крім того, теорія вини зводить значення добросовісного набуття майна до 

покарання власника, який, втрачаючи майно, ніби несе відповідальність сам 

перед собою, хоча ніякого правопорушення не вчиняв. 

Наступна теорія пояснює обмеження віндикації переданих третій особі 

речей помилкою власника у виборі контрагента [357, c. 173]. Разом з тим, про 

помилку в такому випадку можливо вести мову лише в побутовому значенні. У 

науковій літературі помилка пов’язується із невідповідністю між уявленням 

особи і дійсністю [84, c. 155], а в судовій практиці особливо наголошується, що 

обставини, з приводу яких помилилася особа, мають існувати на час вчинення 

правочину [271 ; 272]. Отже, передачу власником речі у володіння особі, яка в 

подальшому цю річ продасть, не можна кваліфікувати як помилку, оскільки 

продаж відбудеться в майбутньому. Помиляється скоріше набувач. Як 
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справедливо зазначав І.М. Трепіцин, обидва стикаються із прихованими 

недоліками, але якщо набувач має справу з існуючою вадою, то власнику 

закидається те, що він не передбачив майбутнього порушення [338, c. 511].  

За таких обставин, цікавою вбачається теорія ризику, яка обґрунтовує 

втрату власником права на віндикацію тим, що особа, яка добровільно передала 

річ, має нести ризик вибору контрагента [318, c. 277 ; 377, c. 98]. Проте, 

запропоноване обґрунтування цієї теорії не враховує, що набувач також 

помиляється у виборі контрагента. Наприклад, власник віддає річ у найм особі, 

яка згодом продає це майно. Дійсно, власник ризикнув і довірився користувачу, 

який обманув його довіру, але цьому ж користувачу, який вдавав із себе 

власника, ризикнув і довірився покупець. Скільки б не було проміжних передач 

речі між власником та набувачем, вони обидва обирають неналежного 

контрагента. Тому незрозумілим залишаються мотиви, чому ризикують обидва, 

а негативні наслідки покладаються на власника. Наприклад, З.В. Ромовська 

вважає правильним покласти цей ризик на добросовісного набувача [300, c. 7]. 

Все наведене підтверджує незадовільність стану наукової думки щодо 

умов добросовісного набуття майна, і це стосується не тільки України. 

Наприклад, німецьке право, виходячи з оцінки ролі власника у створенні 

видимості права у продавця, не дозволяє добросовісне набуття втрачених речей 

[29, c. 133], а у Нідерландах це можливо, оскільки вважається, що і в цьому разі 

власнику можна дорікнути за втрату володіння та сприяння помилковому 

уявленню покупця про належність продавцю права власності [42, c. 110]. Також 

вченими зверталась увага на можливість різного вирішення спору за однакових 

фактичних обставин у праві Німеччини та Франції [161, c. 399-405]. Відтак, 

важливою вбачається розробка єдиної та несуперечливої концепції, яка б 

давала однозначну відповідь, коли слід віддавати перевагу інтересам власника, 

а коли захищати інтереси набувача. Для цього необхідно дослідити механізм 

добросовісного набуття та виявити внутрішні взаємозв’язки його елементів. 

Як було зазначено вище, добросовісне набуття майна допускається в силу 

того, що власник не забезпечив публічності свого права для набувача, тоді як 



69 

неуповноважена особа за зовнішніми ознаками здається набувачу дійсним 

власником. Функція забезпечення гласності покладається на особливі зовнішні 

знаки суб’єктивних прав, які підтверджують наявність і належність 

суб’єктивного права та отримали назву легітимаційних фактів (володіння, запис 

про державну реєстрацію, іноді письмовий правочин тощо). Отже, першою 

умовою добросовісного набуття майна є наявність легітимаційного факту, 

який формально вказує на продавця як на власника. 

Слід погодитись з Й.О. Покровським в тому, що добросовісне набуття діє 

шляхом узаконення довіри до зовнішніх фактів [236, c. 201]. Але захистом 

закону може користуватися лише обґрунтована довіра, тобто вона повинна бути 

виражена добросовісною особою, яка не знає і не може знати про помилковість 

видимості права, створеної легітимаційним фактом.  

Довіра набувача має отримати зовнішній прояв у певному акті, оскільки 

неможливо захищати те, що існує лише в думках. Як справедливо підкреслює 

Р.А. Майданик, довіра як юридична категорія є складовим елементом волі 

особи на виникнення, зміну чи припинення правовідношення [189, c. 36]. У 

сфері володіння та користування річчю довіра третіх осіб щодо належності 

права власності не має значення, оскільки кожна третя особа може і не знає 

напевно, хто є власником речі, але точно розуміє, що річ належить не їй, і тому 

деліктом є будь-яке захоплення володіння чи самовільне використання чужої 

речі. Зовсім інша ситуація у сфері розпорядження річчю, в обороті. У всіх 

правових системах юридичне забезпечення дієвості обмінних процесів 

здійснюється за допомогою договору [166, c. 41]. При цьому, на думку 

Г.В. Гегеля, договір передбачає, що сторони, які його укладають, визнають 

одна одну особами і власниками; момент визнання в ньому вже міститься і 

презюмується [93, c. 128]. Отже, саме в обороті набувач розглядає свого 

контрагента в якості власника, тобто виявляє довіру, формою вираження якої 

буде укладення договору про розпорядження об’єктом цивільних прав. 

У класичному прикладі добросовісного набуття майна власник віддає 

свою річ у володіння третій особі, яка в подальшому самовільно продає її 
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добросовісному набувачу. В такому разі, довіра набувача виражена у договорі 

купівлі-продажу із володільцем, але і власник, віддаючи свою річ третій особі, 

також виражає довіру своєму контрагенту. У соціологічній літературі цю довіру 

вбачають у відмові від контролю над об’єктом і передачі його особі, від якої 

очікується відповідна турбота про майно [389, c. 86]. Це довіра, яку Г. Данкварт 

вважав відчуттям впевненості в тому, що цінність, яку хочуть витратити, не 

буде втрачена, а повернеться у своїй первісній чи іншій формі; довіра, яка в 

цьому економічному значенні називається «кредитом» [110, c. 41]. Однак за 

своєю природою довіра власника і набувача є однаковою і заснована на 

неможливості передбачення майбутнього. Як писав М.Л. Дювернуа, сфера 

зобов’язальних відносин завжди є сферою довіри до сил боржника, кредиту, що 

пов’язана не тільки з теперішнім, а головним чином, із майбутнім, невідомим 

[132, c. 6-7].  

Неважко також помітити, що в діях власника і набувача присутній ризик, 

тобто можливість настання негативних наслідків поведінки, в основі якої також 

лежить невизначеність майбутнього [26, c. 16 ; 383, c. 108]. Вони ризикують, 

оскільки напевно не знають майбутнього і тому змушені проявляти довіру, яка 

виступає засобом подолання ризику і дає можливість діяти в ризиковій ситуації.  

Від людини, яка діє, майбутнє приховане і найбільше, чого можна 

досягти, це вірогідність [195, c. 101]. Тому власник не може напевно знати, що 

володілець поверне йому річ. Однак, і набувач не знає напевно, чи з власником 

він укладає договір, тому що ніхто не може знати всі приватні факти [356, c. 

176], до яких відноситься і належність права на об’єкт. Право, регулюючи 

суспільні відносини, не може усунути відповідні ризики, але праву під силу 

вплинути на розподіл або перерозподіл ризиків між учасниками правовідносин 

[56, c. 121 ; 364, c. 11]. У свій час Я.М. Магазінер взагалі розглядав право як 

систему розподілу ризиків, що змінює та виправляє їх стихійний розподіл на 

підставі природних законів економіки [186, c. 165]. Здійснення правом цієї 

функції полягає у визначенні особи, яка несе тягар можливих невигідних 

наслідків дії чи події, тобто в покладенні ризику на того чи іншого учасника 
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правовідносин. Вбачається, що саме ця функція приватного права дозволяє 

вирішити конфлікт між власником та набувачем. Як уже зазначалося, вони 

обидва проявляють довіру до свого контрагента, вступаючи з ним у договірні 

відносини, і обидва ризикують, але ступінь їх ризику різна. Добросовісність, як 

визначальний елемент правового статусу набувача, означає, що довіра набувача 

ґрунтується на об’єктивних обставинах – легітимаційних фактах. Ця 

добросовісність набувача свідчить про те, що таку саму довіру продавцю на 

місці покупця виявив би кожен, оскільки не було інших фактів, які б дали 

підстави сумніватись у належності права продавцю. Навпаки, власник обирає 

особу, якій він передає свою річ у тимчасове володіння, з огляду на попередній 

досвід співпраці, рекомендації інших осіб, економічні міркування вигоди і 

подібні мотиви. Тому довіра власника завжди покоїться на суб’єктивних 

обставинах та очікуваннях. У такій ситуації при порівнянні дій добросовісного 

набувача і власника ризик набувача завжди буде більш обґрунтованим 

порівняно із ризиком власника. Якщо ж річ була втрачена, викрадена чи вибула 

з володіння власника поза його волею в інший спосіб, то відсутні підстави 

взагалі казати про який-небудь ризик в діях власника, оскільки ризик 

передбачає вольову поведінку [214, c. 83]. Відтак, надання переваги інтересам 

добросовісного набувача можливе тільки в разі свідомих дій власника з 

втрати контролю над належним йому об’єктом цивільних прав. 

Крім того, якщо набувач отримує річ без надання плати за неї, він 

збагачується за рахунок власника. Звичайно, це збагачення можна «узаконити» 

за допомогою норми права, однак при дослідженні механізму добросовісного 

набуття мова йде як раз про обґрунтування диспозиції такої норми і визначення 

доцільних умов набуття. В свою чергу, безоплатне збагачення набувача без волі 

на те дійсного власника речі не може вважатись справедливим. Тому умовою 

захисту інтересів набувача має бути оплатний характер набуття.  

Завершальною умовою є настання обставини, з якою закон пов’язує 

виникнення права власності при звичайному набутті відповідного об’єкту. 

Неуповноважена особа і добросовісний набувач відповідно до диспозитивних 
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норм можуть погодити у договорі момент переходу права власності. Проте у 

добросовісного набувача це право власності виникає не внаслідок виконання 

договору, тому навіть у випадку наявності в договорі умови про момент 

переходу права власності, воно виникає у добросовісного набувача в той 

момент, з яким пов’язує набуття конкретного майна норма закону, навіть якщо 

вона диспозитивна. Наприклад, для рухомих речей це буде передача речі, для 

нерухомих – запис про державну реєстрацію права. 

Отже, базовими умовами добросовісного набуття майна є: 1) свідомі дії 

власника з розпорядження об’єктом цивільних прав; 2) легітимація відчужувача 

як суб’єкта права на майно; 3) особливий правовий статус набувача, який 

передбачає добросовісність; 4) договір про розпорядження об’єктом цивільних 

прав; 5) оплатний характер набуття; 6) настання обставини, з якою норма 

закону пов’язує виникнення права власності на цей вид майна. 

Що стосується характеристики умов добросовісного набуття майна, 

головною науковою і практичною проблемою вбачається юридична 

кваліфікація договору між набувачем та неуповноваженим продавцем, адже 

закон не дає прямих вказівок щодо дійсності чи недійсності цього договору. Це 

питання аж ніяк не пусте, оскільки недійсні правочини зазвичай вважаються 

протиправними діями [160, c. 99-102], а виникнення права з правопорушення є 

однією з підстав критики конструкції добросовісного набуття майна. Ймовірно, 

саме тому вчені прагнули відійти від кваліфікації цього договору як недійсного, 

у зв’язку з чим було запропоновано декілька шляхів вирішення цієї проблеми. 

Так, була запропонована теорія «дійсного правочину з єдиним 

недоліком». Зокрема, Б.Б. Черепахін відзначав, що договір між добросовісним 

набувачем й продавцем повинен бути законним та дійсним у всіх аспектах і 

може мати лише одну ваду – відсутність у відчужувача повноважень на продаж 

речі [373, c. 221]. У дореволюційний період цю точку зору поділяв 

І.М. Трепіцин [338, c. 524], а у наш час вона була підтримана Пленумом ВССУ, 

який відзначив, що цей правочин повинен відповідати усім ознакам дійсності, 

за винятком того, що він вчинений за відсутності у продавця права на 
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відчуження [274]. Тим не менш, якщо відсутність повноважень у відчужувача є 

вадою договору, то її одної цілком достатньо для того, щоб визнати цей договір 

недійсним. Отже, в юридичному складі, який є підставою виникнення права 

власності у набувача, все одно існує дефектний юридичний факт – правочин.  

Спроба усунути вказані недоліки була зроблена в теорії конвалідації 

договору. В даному випадку дослідники ведуть мову про недійсність договору 

між неуповноваженим продавцем і набувачем, яка зцілюється наявністю всіх 

передбачених законом умов обмеження віндикації [301, c. 291]. З цього слідує, 

що передбачений законом набір юридичних фактів зцілює договір, який стає 

дійсним і виступає єдиною підставою набуття права власності добросовісним 

набувачем. Але, у такому разі добросовісний набувач отримує право власності 

на підставі договору, тобто внаслідок правонаступництва, адже договір купівлі-

продажу спрямований саме на перехід права власності. Втім, такий висновок 

суперечить давньому правилу, яке відоме ще з Рима і не передбачає жодних 

виключень: ніхто не може передати іншому більше прав, ніж він сам має (D. 

50.17.54) [124, c. 535]. До того ж, добросовісне набуття речі є первісним, а не 

похідним способом набуття права власності, що підтвердив і Верховний Суд 

України [176]. Тому не може бути й мови про правонаступництво для 

добросовісного набувача, чого наведена теорія не враховує. 

Принципово інші теорії були запропоновані дослідниками, які виділяють 

у механізмі набуття права власності особливий речовий правочин. Це є 

наслідком сприйнятого деякими країнами принципу роз’єднання 

зобов’язального договору, на підставі якого виникають права вимоги у сторін, 

та речового договору, який не створює жодних зобов’язань, а безпосередньо 

впливає на речові права, тобто встановлює, переносить чи припиняє їх.  

З урахуванням наведеного, деякі дослідники вважають, що у зв’язку із 

принципом абстракції визнання недійсним зобов’язального договору внаслідок 

відсутності повноважень у продавця не спричиняє недійсності розпорядчого 

правочину та, відповідно, не зачіпає статусу добросовісного набувача як 

власника [203, c. 112 ; 81, c. 211-228]. Серед вітчизняних вчених І.А. Спасибо 
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наділяв traditio у праві України рисами абстрактності з тих підстав, що за        

ст. 330 ЦК України недійсність договору не тягне реституцію, а надає 

набувачу-невласнику та подальшим набувачам можливість вважатися й 

визнаватися власниками [322, c. 105].  

Разом з тим, важливо мати на увазі, що функція абстрактності речового 

договору полягає в ізолюванні передачі речових прав набувачу від можливих 

дефектів (таких як незаконність, оспорювання у зв’язку із помилкою чи 

недотримання формальних вимог), які можуть вразити основний контракт [9, c. 

737] (курсив мій – М.К.). Для цього перехід права визнано наслідком речового 

договору, тоді як основний контракт не просто має зобов’язальний характер, а 

взагалі виключений з юридичного складу переходу права [29, c. 72-74]. Отже 

суть принципу абстрактності полягає в тому, що абстрактний речовий договір, 

на відміну від каузального, перенесе право власності на покупця навіть в разі 

дефекту зобов’язального договору купівлі-продажу, хоча у набувача і виникне 

обов’язок повернути це право внаслідок безпідставного збагачення. Тому 

логічно, що недійсність основного зобов’язального договору не спричиняє 

недійсність речового договору, за винятком деяких підстав, які вражають ці 

договори одночасно. 

З наведеного вбачається, що визнання недійсним зобов’язального 

договору купівлі-продажу між власником і покупцем за загальним правилом не 

впливає на дію речового договору між ними, який переносить право власності 

на покупця. Тому подальший продаж покупцем цієї речі набувачу є дійсним. В 

цьому разі не буде взагалі набуття від неуповноваженої особи і це єдиний 

випадок, коли набувач дійсно захищається принципом абстракції. Абстрактний 

речовий договір не захищає набувача в разі продажу йому речі користувачем чи 

володільцем, як і в разі одночасної недійсності зобов’язального і речового 

договорів між власником і покупцем, який в подальшому продав річ набувачу. 

Крім того, абстрактність речового договору захищає набувачів безвідносно до 

їх добросовісності чи недобросовісності, за що й отримує серйозну критику. І 

саме головне, незважаючи на абстрактність, речовий договір був і залишається 
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актом перенесення права, тобто забезпечує правонаступництво, тоді як 

добросовісне набуття можливе лише як первісне набуття права. Якщо у 

відчужувача немає права, то речовий договір, навіть абстрактний, не може його 

перенести. Отже, конструкція абстрактного речового договору та добросовісне 

набуття майна не мають точок зіткнення. У зв’язку із цим, теорія дійсного 

речового договору і недійсного зобов’язального договору із добросовісним 

набувачем не може вважатися правильною. 

Більш аргументованою вбачається інша концепція, згідно якої договір 

купівлі-продажу як зобов’язальний контракт не створює сам по собі речового 

ефекту, не є актом розпорядження, тому зобов’язатися перенести право 

власності може і особа, яка не є власником. Натомість, передача речі є 

розпорядчим правочином, умовою дійсності якого є наявність у традента влади 

розпорядитися суб’єктивним правом. Відтак, недійсним є не договір купівлі-

продажу із невласником, а саме traditio як розпорядчий правочин [339, c. 202]. В 

Європі швейцарські вчені особливо підкреслюють, що наявність належних 

повноважень у відчужувача є умовою дійсності речового договору [15, c. 200]. 

Ця теорія не має логічних вад, якщо погодитись з існуванням речового 

договору в механізмі переходу права власності за українським правом. 

У вітчизняній доктрині, окремі дослідники кваліфікують передачу речі 

(traditio), в тому числі здійснену на виконання договору купівлі-продажу, в 

якості правочину [321, c. 248] чи двох правочинів – надання й прийняття речі 

[331, c. 146-148]. Ця позиція додатково спирається на кваліфікацію вченими 

виконання зобов’язання як правочину [75, c. 21 ; 332, c. 50-51]. Не стоїть 

осторонь вказаних тенденцій і судова практика. Так, в одній із справ ВГСУ 

відзначив, що підписаний сторонами акт приймання-передачі майна також 

може вважатися правочином (господарським договором), якщо його підписання 

має на меті набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків [263]. 

Отже, у вітчизняному праві нерідко виділяють окремий правочин – передача 

речі кредитору за договором купівлі-продажу. Зокрема, стверджується, що 

передача речі на виконання договору купівлі-продажу є правочином, оскільки 
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це вольова правомірна дія, спрямована на настання правових наслідків [322, c. 

96]. Якщо б передача речі не була правочином, то з нею не пов'язувався б 

правовий наслідок – виникнення права власності [324, c. 537].  

Дійсно, згідно ч. 1 ст. 202 ЦК України правочином є дія особи, 

спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. 

Втім, критерій спрямованості волі сам по собі не дозволяє провести чітку лінію 

між правочинами та іншими правомірними діями, як юридичними фактами. 

Спрямованість волі суб’єктивна та має індивідуальний характер, однак 

неприпустимо ставити кваліфікацію юридичного факту в залежність від мети 

особи, адже в такому разі одна дія може вважатися правочином в одних 

випадках, і не бути ним у інших. При цьому, підстави для визначення виду 

юридичного факту кожного разу були б приховані від третіх осіб. Тому 

цивільне законодавство виходить з інших, об’єктивних критеріїв поділу 

юридичних фактів. Наприклад, юридичні вчинки також можуть бути 

спрямовані на виникнення суб’єктивних прав, однак вони породжують правові 

наслідки незалежно від бажання особи досягти їх, тоді як правочини – тільки за 

наявності волі суб’єкта щодо цих наслідків. Цей висновок підтверджується 

положеннями закону, оскільки воля особи є юридично значимою ознакою лише 

для правочинів (ч. 1 ст. 202 ЦК України), а сам правочин має бути спрямований 

на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним. (ч. 5 ст. 203 ЦК 

України). Для інших правомірних дій закон не надає юридичного значення волі 

особи та не ставить правові наслідки в залежність від неї. Натомість, як 

неодноразово наголошували суди, дійсний договір породжує виникнення саме 

тих прав й обов’язків, що були визначені цим договором [249], тобто настання 

яких бажали сторони. З наведеного вбачається, що принциповою ознакою 

правочину є те, що їх правові наслідки настають саме тому, що цього бажали 

сторони правочину. Саме цей об’єктивний критерій розмежування в підсумку 

був підтриманий О.А. Красавчиковим, хоча визначення правочину вчений 

формулював тільки з огляду на критерій спрямованості волі [163, c. 215-216]. 

Обумовленість правових наслідків правочину волею його сторін традиційно 
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визнається, зокрема, у німецькій цивілістиці [146, c. 67-68 ; 113, c. 214-215 ; 

379, c. 160].  

Звичайно, передача речі, як і будь-яке інше виконання обов’язку, є 

вольовими діями сторін. Проте воля є ознакою будь-яких дій людини, натомість 

важливим вбачається значення, яке надається законом цій волі. Закон пов’язує 

здатність виконання задовольнити кредитора й припинити зобов’язання не зі 

спрямованістю волі сторін під час виконання, а з тим, що відповідні дії 

боржника, які складають зміст його обов’язку, виконані належним чином      

(ст. 599 ЦК України). За своєю природою виконання, як влучно висловився 

Д.Д. Грімм, є наданням заборгованого [108, c. 352], тобто акцент зроблено не на 

тому, хто надає, а на тому, що надається. Сам факт надання того, чого кредитор 

міг вимагати від боржника за договором, припиняє зобов’язання, навіть якщо 

майнове надання було вчинене третьою особою, із якою у кредитора відсутні 

правові зв’язки, навіть без згоди боржника (ч. 3 ст. 528 ЦК України). Але якщо 

б виконання було правочином, то вчинення дій третьою особою поза відносин 

представництва не могло б призвести до припинення обов’язку боржника. 

Крім того, загальновизнаним є постулат про те, що у правовідношенні 

суб’єктивним правам кредитора кореспондують відповідні обов’язки іншої 

сторони. Відтак, суб’єктивні права та обов’язки синхронізовані за об’ємом, 

тобто кредитор має право вимагати рівно стільки, скільки повинен зробити 

боржник, і навпаки – боржник має вчинити тільки те, що може вимагати від 

нього кредитор. В свою чергу, закон не надає кредитору права вимагати від 

боржника хотіти в момент передачі речі, щоб право власності перейшло до 

кредитора. Жодна норма Глави 54 ЦК України «Купівля-продаж» не вимагає 

наявності волі сторін на передачу права власності під час traditio та взагалі 

розрізняє передачу речі і перехід (а не передачу) права власності (ст. 667, ч. 1 

ст. 697, ч. 1 ст. 705 ЦК України). Передача речі визнана у ч. 1 ст. 662 ЦК 

України окремим обов’язком продавця, а відповідно до ч. 1 ст. 334 ЦК України 

з моменту передачі речі у набувача за договором виникає право власності. 

Отже, перехід права власності пов’язується не з волею сторін під час передачі 
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речі, а із самим фактом передачі в рамках виконання договору. 

Окремо також слід враховувати, що згідно ч. 1 ст. 334 ЦК України 

перехід права власності може бути пов’язаний із зовсім іншими юридичними 

фактами, навіть такими, які взагалі не передбачають волю сторін, наприклад, 

настання календарної дати. В такому разі traditio не буде тягти юридичних 

наслідків у вигляді переходу права власності. З іншої сторони, відповідно до 

ч. 1 ст. 620 ЦК України у разі невиконання боржником обов’язку передати 

кредиторові у власність річ, кредитор має право витребувати цю річ у боржника 

та вимагати її передання відповідно до умов зобов’язання. Виконання 

відповідного судового рішення полягатиме у відібранні речі у божника та 

передачі її кредитору, при цьому жодної волі на перехід права власності у 

державного виконавця не існуватиме, але право власності перейде кредитору. 

За таких обставин, правильними вбачаються погляди вчених, які 

визнають передачу речі на виконання договору купівлі-продажу юридичним 

вчинком [163, c. 213 ; 188, c. 213 ; 344, c. 30]. Це не дозволяє погодитись із 

теорією дійсності зобов’язального договору та недійсності вчиненої 

неуповноваженою особою traditio, як розпорядчого правочину. Цивільне 

законодавство України не дає підстав для визнання окремого речового 

договору, як акту передачі права власності, тому ця теорія не може бути 

визнана обґрунтованою.  

Враховуючи недоліки інших точок зору, пануючою в Україні слід визнати 

теорію недійсності договору із неуповноваженою особою. 

Деякі вчені вбачають підставу недійсності цього договору у порушенні 

публічного порядку через спрямованість на незаконне заволодіння чужим 

майном [317, c. 85]. Дійсно, згідно ч. 1 ст. 228 ЦК України правочин вважається 

таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований, зокрема, на 

незаконне заволодіння майном фізичної або юридичної особи, держави, 

Автономної Республіки Крим, територіальної громади. Однак, в силу своєї 

добросовісності, тобто незнання про те, що продавець не має повноважень на 

продаж речі, набувач не має волі на незаконне заволодіння чужим майном. 
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Тому найбільше визнання отримала точка зору про те, що договір купівлі-

продажу, укладений неуповноваженою особою, є недійсним, оскільки право 

розпоряджатися майном належить власнику чи іншій уповноваженій особі.  

Так, суди касаційних інстанцій часто задовольняють позови про визнання 

недійсними таких договорів з підстав порушення ст.ст. 317, 319 ЦК України 

про зміст та здійснення права власності [351], ст. 658 ЦК України про 

належність власнику права продажу товару [261] та ст. 655 ЦК України щодо 

поняття договору купівлі-продажу [250]. 

Щоправда, у 2007 році Верховний Суд України дійшов висновку про 

помилковість посилання судів на норми ст.ст. 316, 317, 319, 328, 392, 629, 659, 

759, 760, 777 ЦК як на підставу для визнання договору недійсним, оскільки 

жодна з цих загальних норм не містить такого правового наслідку, як визнання 

угоди недійсною [242]. Проте, ця правова позиція не була розвинута і в 

подальшому Верховний Суд України відзначав, що «наслідком угоди, 

укладеної з таким порушенням, є не двостороння реституція, а повернення 

майна з незаконного володіння» [238], тобто опосередковано визнавав, що 

договір між неуповноваженим продавцем і набувачем має юридичну ваду. 

У науковій літературі також підкреслюється, що договір із 

неуповноваженою особою суперечить ст. 319 ЦК України, згідно якої власник 

розпоряджається своїм майном на власний розсуд [173, c. 102], або ж правилу 

про можливість передати лише те право, яке маєш [325, c. 164]. Як відзначає 

К.І. Скловський, відсутність у продавця правової можливості передати право 

власності є непереборною перешкодою у зв’язку із тим, що у продавця існує 

обов’язок передати річ у власність [314, c. 407]. Втім, застосування історичного 

та порівняльного методів дослідження дозволяє поставити під сумнів 

обґрунтованість цієї позиції.  

Так, у римському праві, яке понад усе ставило захист права власності, 

було можливим укладення договору купівлі-продажу чужої речі. Звичайно, це 

зовсім не узгоджується з теорією недійсності даного договору. Тому наведене 

римське правило вчені прагнуть пояснити тим, що оскільки обов’язком 
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продавця була лише передача речі у спокійне володіння покупця, то у римської 

emptio-venditio була відсутня спрямованість на перехід права власності [381, c. 

26 ; 27, c. 54], взагалі не було мети передати право власності [185, c. 100], а 

набуття цього права було випадковим (і практично, і теоретично) ефектом 

купівлі-продажу [313, c. 147]. Тим не менш, наведені доводи не знаходять 

підтвердження у першоджерелах римського права.  

По-перше, метою купівлі-продажу був саме перехід права власності, 

оскільки ніхто не міг вважатися таким, що продав річ, відносно якої існує 

домовленість, що власність на неї не повинна перейти до покупця, але це буде 

або наймом, або іншим договором (D. 18.1.80.3) [120, c. 597].  

По-друге, як відзначав Гай, якщо я передав тобі одяг, золото чи срібло на 

підставі продажу, дарування чи з іншої підстави, річ у той же момент стає 

твоєю, якщо я був її власником (I. 2.20) [281, c. 58]. Відносно купівлі-продажу 

також і Ульпіан вказував на необхідність того, щоб продавець передав річ і 

якщо він був власником речі, то це робить власником покупця; якщо ж не був, 

то зобов’язує продавця на випадок евікції (D. 19.1.11.2) [120, c. 663]. Отже, 

перехід права власності був нормальним ефектом виконання договору купівлі-

продажу в римському праві.  

По-третє, продавець ніс відповідальність і без евікції, якщо після передачі 

речі покупець у інший спосіб набував право власності на придбану річ, у 

зв’язку із чим відібрання від нього речі ставало неможливим [87, c. 332]. Так, за 

правилом Павела якщо ти продав мені раба, який належить Тіцию, а пізніше 

Тіций залишив мене своїм спадкоємцем, то Сабін каже, що втрачається позов з 

евікції, оскільки раб не може бути витребуваний, але слід вдатися до позову, що 

виходить з купівлі (D. 21.2.9) [121, c. 157]. Це правило неможливо пояснити, 

якщо вважати, що дії продавця зводяться до передачі речі у спокійне володіння, 

адже в цьому випадку відповідальність наставала, хоча евікція речі третьою 

особою була неможлива. 

Наведене підтверджує обґрунтованість висловленої деякими вченими 

позиції стосовно того, що римська купівля-продаж мала на меті перехід права 
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власності до покупця [235, c. 426 ; 197, c. 219-220 ; 89, c. 55], а обов’язки 

продавця загалом не вичерпувалися передачею речі у спокійне володіння. 

Незважаючи на це, договір купівлі-продажу міг укладатися стосовно чужої речі 

і вбачаються марними будь-які пошуки непрямих аргументів для примирення 

концепції недійсності договору про відчуження чужої речі із цим правилом, 

оскільки причини існування останнього недвозначно пояснили самі римляни, 

зокрема, Ульпіан: немає сумнівів, що можна продати чужу річ, оскільки в цьому 

разі існує і купівля, і продаж (курсив мій – М.К.), але річ може бути вилучена у 

покупця (D. 18.1.28) [120, c. 571]. Отже, з точки зору природи і визначальних 

рис юридичного акту для римського юриста договір купівлі-продажу чужої речі 

нічим не відрізнявся від аналогічного договору щодо своєї речі. Адекватне 

пояснення цьому підходу можна віднайти лише у самому механізмі переходу 

права власності за договором, розробленому у римському праві, який включав у 

себе титул набуття (titulus acquirendi), тобто підставу, яка обґрунтовувала 

перехід права власності в разі належного виконання, та спосіб набуття (modus 

acquirendi), із настанням якого право власності переходило до покупця. Як 

зазначають дослідники, у цій зв’язці договір купівлі-продажу був підставою 

виникнення права власності і мав виключно зобов’язальний характер [354, c. 

379 ; 49, c. 62-63 ; 128, c. 516], тобто безпосередньо породжував лише 

зобов’язання і сам по собі не породжував жодних змін у речових правах. 

Договір купівлі-продажу, таким чином, не був відчуженням, інакше не можна 

було б пояснити, чому визнавався крадієм чужої власності покупець, який 

самовільно захопив річ [114, c. 243]. Таким чином, оскільки не потрібно мати 

право власності на річ у момент, коли обіцяєш передати цю річ у власність, стає 

можливим укладення договору купівлі-продажу чужої речі.  

В процесі кодифікацій вказаний підхід був закріплений у §798 

Саксонського цивільного уложення, згідно якого договори відносно речей, що 

належать третій особі, визнаються дійсними, чим, однак, не порушуються права 

третьої особи [306, c. 186]. В подальшому він був сприйнятий в Німеччині та 

Австрії. Навіть у праві Іспанії, де не визнається існування речового договору, 
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договір купівлі-продажу вважається зобов’язальним, а передача речі – 

наступним юридичним актом і моментом, на який вимагається наявність права 

розпорядження. В свою чергу, договір купівлі-продажу чужої речі визнається 

дійсним, якщо викуп такої речі у дійсного власника не був неможливим для 

продавця [17, c. 560, 583-584]. 

Інша ситуація склалася у країнах, де перехід права власності відбувається 

згідно так званої «системи консенсусу». Наприклад, у Франції перехід права 

власності є безпосереднім правовим наслідком укладення договору купівлі-

продажу, тому продаж чужої речі є нікчемним (ст. 1599 Цивільного кодексу 

Франції) [353, c. 350]. Водночас, для цілей подальшого аналізу зробимо важливі 

застереження. 

По-перше, сьогодні аксіоматично сприймається теза, що особливістю 

французької моделі є перехід права власності в момент укладення договору 

(курсив мій – М.К.). Проте, акцент зроблений не зовсім точно. Історично у 

Франції під впливом римського права набув поширення принцип titulus і modus 

acquirendi, але на практиці сторони включали у договір застереження про те, що 

володіння вже було передане (фіктивна traditio), а фактичне володіння продавця 

ставало залежним [48, 76-79, 305, c. 165]. В подальшому це правило було 

кодифіковане, чим і пояснюється норма ст. 938 Цивільного кодексу Франції 

(далі – «ЦК Франції»), згідно якої дарування вважається здійсненим в силу 

угоди сторін, а право власності переходить без необхідності іншої передачі 

[353, c. 225] (курсив мій – М.К.). Показово, що за словами відомого 

французького вченого J. Domat, право власності переходить шляхом угоди 

сторін, але перехід права є наслідком traditio [8, c. 197-202]. Отже, по суті 

французька система є системою фіктивної традиції, а не системою консенсусу. 

Якщо б сутність цієї системи полягала у переході права в момент (курсив мій – 

М.К.) укладення договору, то ця дія могла б цілком вважатися modus acquirendi, 

а договір купівлі-продажу – зобов’язальним актом, як у Римі. Навпаки, у 

французькому праві сам контракт переносить право [80, c. 134], він є одночасно 

і titulus, і modus acquirendi. Як влучно висловився V. Sagaert, акт передачі права 
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власності (traditio) імплементований у договір, тому дійсність передачі права 

власності поставлена в залежність від дійсності договору [38, c. 14]. 

По-друге, навіть за наявності прямої норми щодо нікчемності продажу 

чужого майна, були виявлені логічні суперечності з іншими нормами, зокрема, 

неможливість пояснити природу обов’язку продавця гарантувати («очистити») 

річ в разі її відсудження у покупця, достатність цього договору для набуття 

доходів і для набувальної давності. Іншою мовою, договору купівлі-продажу не 

вистачало ознак зобов’язального акту. За свідченням Є. Годеме, в кодексі було 

допущене змішування речового та особистого ефекту. Продаж за загальним 

правилом переносить право власності, але від цього він не перестає бути перш 

за все договором, який встановлює зобов’язання. Відповідно, продаж чужої речі 

не може перенести права власності, проте буде помилкою вважати, що він не 

породжує зобов’язального ефекту [98, c. 112]. В такій ситуації доктрина і 

судова практика визнали, що недійсність договору про відчуження чужої речі є 

відносною, яка породжує всі необхідні наслідки до моменту винесення 

судового рішення. В свою чергу, право на пред’явлення позову про визнання 

договору недійсним було визнано лише за покупцем, внаслідок чого 

недійсність продажу чужої речі перетворилась у спосіб захисту прав покупця 

[231, c. 530 ; 201, c. 64-65]. Тому сучасні французькі вчені зауважують, що дія 

ст. 1599 кодексу про нікчемність продажу чужої речі обмежена внутрішніми 

відносинами сторін договору [36, c. 104]. 

Наведені тенденції стосуються не тільки цивільного права Франції. 

Цивільний кодекс Італії 1865 року хоча й залишив у ст. 1459 норму про 

недійсність продажу чужої речі, але додав застереження, згідно з яким на цю 

недійсність не може посилатися продавець [140, c. 374]. Новий Цивільний 

кодекс Італії 1942 року взагалі не містив подібної норми, хоча перехід права 

був підпорядкований засадам системи консенсусу. Здавалося б, відсутність 

такої прямої норми не повинна змінити щось по суті, адже сприйняття цієї 

системи передбачає визнання договору купівлі-продажу способом набуття 

права власності. Натомість, за сучасним італійським правом якщо продавець 
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продав чужу річ і не отримав права продажу навіть після укладення договору, 

покупець може вимагати лише розірвання договору [1, c. 136]. Верховний 

Касаційний Суд Італії у рішенні по справі №6626/1988 висловив схожу позиція, 

за якою передачу незаконно отриманих товарів добросовісному набувачу слід 

вважати продажем не тих товарів, які були обумовлені договором, що дає 

покупцю право вимагати розірвання контракту внаслідок його невиконання 

продавцем [18, c. 404].  

У Бельгії, яка слідом за Францією також впровадила «систему 

консенсусу», недійсність продажу товарів, які не належать продавцю, має 

відносний ефект, тобто заявляти про недійсність відповідного договору може 

тільки покупець, а не продавець чи третя особа. Продавець не виконав свого 

обов’язку передати право власності, тому логічно, що він не може вимагати 

недійсності договору на цій підставі [7, c. 256]. 

Таким чином, навіть у тих країнах, де право власності передається 

шляхом укладення договору купівлі-продажу, доктрина та судова практика, а 

часом і сам законодавець, так чи інакше прагнуть розрізняти зобов’язальний і 

речовий ефект правочину та пом’якшити іманентно властиве цій моделі 

правило про недійсність продажу чужої речі. У зв’язку із цим недійсність 

договору купівлі-продажу чужої речі перетворилась у звичайний спосіб 

захисту, який покупець може використовувати за власним бажанням, а в деяких 

країнах, як наприклад, Італії, взагалі не визнається. 

Уніфіковане цивільне право Європи ніколи не полишало ідеї про 

зобов’язальний характер договору купівлі-продажу, внаслідок чого укладення 

такого договору відносно чужої речі не тягне його недійсності. Так, згідно      

ст. 3.3 (2) Принципів УНІДРУА 1994 (ця норма збережена і в подальших 

редакціях) сам по собі факт того, що в момент укладення договору сторона не 

мала права розпоряджатися майном, якого стосується договір, не впливає на 

дійсність цього договору [278]. В коментарі до вказаної норми спеціально 

наголошується, що договір купівлі-продажу в описаному випадку є дійсним, а 

якщо після укладення цього договору продавець не набув титулу чи права 
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розпорядження, то застосовуються норми про невиконання зобов’язання [47]. 

Згодом це ж правило було відтворене у ст. 4:102 Принципів європейського 

договірного права [32, c. 373] та ст.  7:102 Книги ІІ DCFR [34, c. 209]. 

При цьому, на рівні уніфікованого європейського цивільного права було 

вирішено не слідувати концепції речового договору, оскільки зобов’язання 

передати право не потребує окремого договору, щоб стати ефективним у 

речовому праві [33, c. 445]. Закладена в уніфікованому праві модель переходу 

права власності, по суті, тотожна існуючій в Україні: сторони можуть узгодити 

будь-який момент переходу права, а якщо домовленості сторін немає, то 

застосовується загальне правило про перехід права у момент передачі речі. З 

іншої сторони, в контексті добросовісного набуття особливо наголошується на 

необхідності існування титулу: набувач повинен мати право вимагати від 

продавця передачі права на річ. Якщо договір купівлі-продажу (чи інший 

зобов’язальний базис передачі) неукладений, нікчемний чи визнаний 

недійсним, добросовісне набуття неможливе [35, c. 4827]. 

У зв’язку із цим, незрозумілим залишається, чому договір купівлі-

продажу чужої речі в Україні розглядається як оспорюваний внаслідок 

відсутності права власності у продавця, а в європейському праві за аналогічної 

загальної моделі переходу права власності такий договір вважається дійсним.  

Головна причина вбачається у тому, що в пострадянських країнах 

зазвичай урівнюють розпорядження річчю та укладення договору купівлі-

продажу. Наприклад, К.І. Скловський відзначає, що можливість розпорядження 

залежить лише від двох обставин: наявності права на відчуження та волі на це. 

Обидві ці обставини складають зміст самого договору купівлі-продажу як 

угоди про долю речі [314, c. 429]. Інші науковці також зауважують, що 

відкладення речового ефекту договору купівлі-продажу на майбутнє не може 

змінити його значення як розпорядчого акту: доля речі вже вирішена угодою 

сторін [382, c. 69]. Право продавця на відчуження речі традиційно вважається 

елементом договору купівлі-продажу [283, c. 38], а його відсутність – дефектом 

правочину [94, c. 202 ; 335, c. 114].  
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З точки зору вітчизняної доктрини приватного права навряд чи існують 

підстави заперечувати тезу про те, що договір купівлі-продажу спрямований на 

перехід права власності [145, c. 134]. На цих засадах стоїть і європейська 

цивілістика, не випадково R. Zimmermann охарактеризував договір купівлі-

продажу як зобов’язальний акт та iusta causa traditionis в тому сенсі, що він 

імпліцитно містить волю сторін передати право власності та обґрунтовує його 

перехід [50, c. 240]. Разом з тим, як свідчить історія приватного права, цей факт 

сам по собі ніколи не заважав укласти договір купівлі-продажу відносно речі, 

яка не належить продавцю. 

Що стосується кваліфікації права на відчуження в якості елементу 

договору купівлі-продажу, то наведена вимога може бути актуальною лише для 

системи консенсусу, але не для римської titulus і modus acquirendi. В 

українському приватному праві імплементована саме римська модель (ч. 1 ст. 

334 ЦК України), тому для переходу права власності необхідний титул, яким 

виступає договір купівлі-продажу, та інший юридичний факт, що визначає 

момент переходу права. Таким фактом може бути передача речі, настання 

календарної дати, навіть момент підписання самого договору купівлі-продажу. 

Однак, це завжди буде відокремлений від договору факт, на відміну від 

французької системи «консенсусу», де сам договір купівлі-продажу виконує 

роль способу набуття. Але якщо в Україні сприйнята римська модель, то 

логічно передбачати, що не повинен заперечуватися і зобов’язальний характер 

договору, який притаманний цій системі. За римським правом договір купівлі-

продажу, у якому сторони виражали намір перенести право власності, сам по 

собі право власності не переносив, а встановлював зобов’язальне право 

вимагати перенесення права власності і виступав титулом, тоді як наступна 

передача речі була способом перенесення права власності. З плином часу до 

способу набуття почали відносити не тільки traditio, а й інші юридичні факти, 

однак це не змінює кваліфікацію титулу як зобов’язального акту. 

Дійсно, існує норма ст. 658 ЦК України, згідно якої право продажу 

товару, крім випадків примусового продажу та інших випадків, встановлених 
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законом, належить власникові товару. Однак, у цій нормі мова йде про право 

продажу, а не право на укладення договору купівлі-продажу. Продаж, як і будь-

яке відчуження, не може здійснюватися «в нікуди», оскільки сам цей термін 

передбачає зустрічне набуття відповідного майна. Як справедливо відзначав 

В.А. Бєлов, акт відчуження неможливий і не може досягти свого результату без 

зустрічного акту набуття: відчуження не трапиться до тих пір, поки хтось не 

набуде відповідне право [71, c. 16]. Аналогічно у праві Риму та сучасному праві 

країн Європи під відчуженням розуміється акт, який робить річ чужою [42, c. 

54 ; 361, c. 346]. Отже, продаж товару відбувається в момент переходу права 

власності, а не в момент укладення договору про продаж. Тому зрозуміло, що 

право продати річ, тобто забезпечити перехід права власності, дійсно має лише 

власник чи особа, якій власник або закон надали право на продаж, оскільки 

лише вони можуть забезпечити правонаступництво.  

Окрім цього, якщо вважати договір купівлі-продажу чужої речі 

недійсним, ст. 658 ЦК України якнайкраще підходить для відповідної норми. 

Натомість, згідно другого речення цієї статті якщо продавець товару не є його 

власником, покупець набуває право власності лише у випадку, якщо власник не 

має права вимагати його повернення. Отже, ця норма прямо передбачає 

випадок укладення договору купівлі-продажу щодо чужої речі і навіть визначає 

правові наслідки цих дій, серед яких немає негативних для сторін. Вказане 

правило вже стосується не продажу речі, а саме укладення договору купівлі-

продажу – в ній використано термін «продавець», ким особа стає з моменту 

укладення договору, що безпосередньо слідує з положень ст. 655 ЦК України та 

відповідає традиціям вітчизняної доктрини приватного права [340, c. 221].  

Крім того, цивільне законодавство України містить норму, яка хоча й 

опосередковано, але беззаперечно свідчить на користь дійсності договору 

купівлі-продажу чужої речі. Мова йде про ст. 620 ЦК України, яка 

застосовується до відносин купівлі-продажу в силу прямої вказівки ч. 2 ст. 665 

ЦК України. Згідно ст. 620 ЦК України в разі невиконання боржником 

обов’язку передати кредиторові у власність річ, визначену індивідуальними 
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ознаками, кредитор має право витребувати цю річ у боржника та вимагати її 

передання відповідно до умов зобов'язання. Кредитор втрачає право на 

витребування у боржника речі, визначеної індивідуальними ознаками, у разі, 

якщо ця річ вже передана третій особі у власність. Якщо таку річ ще не 

передано, переважне право на її одержання має той з кредиторів, зобов'язання 

на користь якого виникло раніше, а коли це неможливо визначити, – кредитор, 

який першим пред’явив позов. Наведені норми не залишають сумнівів у тому, 

що закон визнає дійсними всі договори купівлі-продажу, укладені щодо речі. 

В цій частині показовими є міркування І.П. Домбровського, який вважає, 

що спеціальні правила ст. 620 ЦК України виключають «визнання недійсними 

договорів про передання індивідуально визначених речей, якими порушуються 

права осіб, яким ці ж речі мають бути передані відповідно до раніше укладених 

договорів. Близький до цього висновок випливає і із ст. 330 та 388 ЦК, що 

виключають витребування майна у добросовісного набувача» [279, c. 85-86]. 

Отже, добросовісне набуття майна може бути зрівняне з ситуацією, коли 

укладені два договори купівлі-продажу однієї речі, які є дійсними згідно ст. 620 

ЦК України. 

Таким чином, у цивільному законодавстві України закладено модель 

переходу права власності, яка передбачає кваліфікацію договору купівлі-

продажу як виключно зобов’язального акту. Він безпосередньо породжує право 

вимоги передати річ у власність і є підставою набуття, оскільки визначає, чому 

до покупця переходить право власності – тому що цей договір є обіцянкою 

зробити покупця власником в обмін на еквівалент. Він містить волю на перехід 

права власності, що прямо слідує зі ст. 655 ЦК України, але сам по собі право 

власності не переносить, для цього необхідний законний спосіб набуття. Даний 

висновок не спростовується тим, що за ст. 655 ЦК України продавець «передає 

або зобов’язується передати» товар у власність покупцю, оскільки ці слова 

визначають лише момент виконання договору, на чому обґрунтовано 

наголошує О.В. Дзера [366, c. 290]. В свою чергу, пообіцяти передати річ у 

власність, вочевидь, можна і не будучи власником. 
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Доцільно навести ще одне положення римського права, яке не посіло 

чільного місця у вітчизняній доктрині приватного права. Як казав Ульпіан у 29-

й книзі «Коментарів до Сабіну», якщо хтось має право власності, то шляхом 

передачі він переносить це право, якщо ж не має права власності, то нічого не 

переносить (D. 41.1.20) [123, c. 29]. При цьому, Павел у 31-й книзі «Коментарів 

до едикту» зауважив, що ніколи гола фактична передача речі не переносить 

право власності; воно переходить тільки якщо передачі передував продаж чи 

інша законна підстава (D. 41.1.31) [123, c. 37]. Отже, у тих випадках, коли у 

продавця немає права власності, то існує договір купівлі-продажу й передача, 

але вона не переносить право власності. За такого підходу договір і traditio 

вбачаються певним транспортним інструментом, а право власності або 

переходить за ними, або не переходить. Отже, право в будь-якому випадку є 

чимось зовнішнім по відношенню до обох вказаних юридичних фактів, що 

підтверджується правилами про набувальну давність, яка в Римі 

використовувалась і для отримання речі від неуповноваженої особи. Зокрема, 

набути річ за давністю міг тільки той, хто отримав володіння на підставі 

правочину, який сам по собі здатен призвести до набуття права власності, але в 

силу вад, які знаходяться поза ним (курсив мій – М.К.), не спричинив цього 

наслідку [65, c. 388]. 

Римські засади були сприйняті і в сучасному праві європейських країн, де 

право розпорядження вважається не елементом договору купівлі-продажу, а 

такою ж окремою умовою переходу права власності, як і договір з передачею 

речі [34, c. 425 ; 13, c. 59-61 ; 42, c. 54-60]. Вбачається, що такий підхід більш 

повно відбиває нюанси переходу права власності за договором і може бути 

сприйнятий в українському праві. 

Аналіз цього питання дає підстави для висновку про те, що договір 

купівлі-продажу у вітчизняному праві є зобов’язальним, не потребує наявності 

права власності у продавця на момент укладення і тому такий договір, 

укладений неуповноваженою особою із добросовісним набувачем, є дійсним. 

Другою умовою добросовісного набуття, щодо якої наразі відсутнє 
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однозначне розуміння та застосування в доктрині й судовій практиці, є вибуття 

речі з володіння власника чи особи, якій власник передав річ, за їх волею. 

Виявлені проблеми можна умовно розділити на два блоки: (1) пов’язані з 

тлумаченням ч. 1 ст. 388 ЦК України та (2) зумовлені обраною моделлю 

нормативного закріплення цієї умови. 

В частині тлумачення вказаної норми під вибуттям речі з володіння 

власника за його волею, як правило, розуміють передачу власником речі за 

договором (схову, майнового найму, тощо) [178 ; 287]. Якщо ж договір 

укладений із вадами волі, тобто під впливом обману, помилки, насильства 

тощо, це традиційно вважається вибуттям речі з володіння власника поза його 

волею [274 ; 207, c. 494 ; 297, c. 39]. 

Разом з тим, по-перше, за буквальним змістом ч. 1 ст. 388 ЦК України 

умовою обмеження віндикації виступає втрата володіння за волею власника, а 

не наявність договору про передачу речі у володіння третій особі. Звичайно, у 

багатьох ситуаціях укладення договору і його виконання об’єднане єдиною 

волею, але можуть існувати інші випадки, наприклад, коли договір укладається 

під примусом, а передача речі на виконання цього договору здійснюється 

добровільно у зв’язку із переосмисленням власником вигод від правочину. Не 

можна виключати також ймовірність протилежних ситуацій, коли договір 

укладається добровільно, але після цього рішення власника змінюється, він 

відмовляється від передачі і втрачає річ лише внаслідок фізичного насильства. 

Більше того, річ може бути віддана власником взагалі без наочної підстави, 

тобто без договору. З точки зору ч. 1 ст. 388 ЦК України оцінці підлягає лише 

воля на передачу речі третій особі. Вона може встановлюватися на підставі 

різних доказів, але не може підмінятися волею на укладення договору. 

По-друге, навряд чи обґрунтованим буде беззастережно відносити всі 

випадки втрати речі власником під впливом обману, помилки, насильства та 

інших вад волі підставою для віндикації речі у добросовісного набувача. На 

противагу майже одноголосно підтриманого підходу у вітчизняній доктрині, 

європейська цивілістика з цього питання займає іншу позицію. Наприклад, в 
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німецькому праві передача речі під впливом обману, помилки, погрози не 

заважає добросовісному набуттю цього майна, і навіть примус не означає 

недобровільну втрату речі, за винятком випадків, коли він був нездоланним [19, 

c. 218]. В основі такого підходу лежить справедливе застереження про те, що 

закон вимагає відсутність згоди власника, а не відсутність його вільної волі [29, 

c. 137]. В Австрії добросовісне набуття речі можливе, якщо власник передав її 

під впливом помилки та обману, оскільки така передача є свідомою, але 

віндикація можлива в разі втрати речі внаслідок насильства і примусу [13, c. 

153]. Схожу точку зору підтримував Б.Б. Черепахін, на думку якого присвоєння 

ввіреного майна, зловживання довірою та обман характерні тим, що вибуття 

речі з володіння власника відбувається за його волею, хоча при шахрайстві вона 

має вади. І все ж, на відміну від необхідної поклажі, тут відсутня крайня 

необхідність. Потерпілий в цьому разі помиляється у своїй довірі, але він не був 

вимушений довірити своє майно [373, c. 189]. 

Досліджуючи наведені підходи, слід відзначити, що з точки зору закону 

більш правильним вбачається європейський, оскільки п. 3 ч. 1 ст. 388 ЦК 

України також не вимагає наявності вільної волі власника на передачу речі, яка 

є важливою для дійсності договору. Як було доведено, умова свідомої втрати 

власником володіння річчю необхідна для співставлення довіри і ризику в діях 

власника та набувача в обороті. Обман, помилка, наявність тяжкої обставини не 

спростовують того, що власник виявляє довіру третій особі, якій передає річ, 

він робить вибір ґрунтуючись виключно на суб’єктивних очікуваннях і тому в 

цих випадках він не повинен отримати захист у конфлікті із добросовісним 

набувачем, який діє спираючись на об’єктивний легітимаційний факт. 

Натомість, якщо власник змушений віддати річ конкретній особі у зв’язку із 

застосованим щодо нього насильством, жодної довіри він не виявляє, не обирає 

свого контрагента і не діє з розрахунку отримати позитивний для себе ефект, 

тому відсутні підстави говорити й про ризик як юридичне явище. За таких 

обставин, саме добросовісний набувач не заслуговує захисту, оскільки він 

довірився своєму контрагенту і ризикнув укласти з ним договір для набуття 
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речі. 

Насамкінець доцільно зупинитися на нормативному закріпленні цієї 

умови. В українському цивільному праві віндикація дозволяється, якщо майно 

було загублене, викрадене чи вибуло з володіння власника або особи, якій він 

передав майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом. Крім такої моделі 

європейському праву відоме й інше формулювання, за якого добросовісне 

набуття можливе в разі «ввірення» власником майна неуповноваженому 

відчужувачу (Німеччина, Швейцарія, Австрія). По суті, обидві моделі є 

задовільними, якщо йдеться про найпростішу ситуацію добросовісного набуття, 

коли власник віддає річ особі у володіння, а вона в подальшому продає цю річ 

набувачу. Разом з тим, кожна із цих моделей має свої недоліки, коли мова йде 

про більшу кількість актів. 

Наприклад, вимога ввірення майна не може адекватно задовольнити 

випадки, коли добровільно здана у найм річ передавалася іншими особами 

декілька разів. У такому випадку власник не ввіряв річ саме не уповноваженому 

продавцю, але очевидно, що добросовісний набувач повинен отримати захист, 

оскільки власник добровільно здійснив першу передачу речі особі, яка 

знехтувала довірою власника.  

Якщо ж умова добросовісного набуття сформульована як «вибуття речі з 

володіння власника за його волею», то набувач залишиться без захисту у 

ситуації, коли річ була загублена власником, знайдена особою, яка повідомила 

про це власника, в подальшому за вказівкою власника передала цю річ третій 

особі, яка самовільно відчужила річ набувачу. В даному разі власник втратив 

володіння поза волею, однак за його волею річ потрапила до неуповноваженого 

продавця. Власник виявив довіру майбутньому відчужувачу, ввірив йому річ, 

але в цей момент він не втрачав володіння, адже не був володільцем.  

За таких обставин, у диспозиції норми права про добросовісне набуття 

майна доцільно дозволити таке набуття як у випадках втрати майна власником 

чи особою, якій власник передав це майно, за їх волею, так і в разі ввірення 

вказаними особами майна відчужувачу. 
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2.2. Особливості добросовісного набуття окремих видів майна 

 

Ретроспективний аналіз витоків юридичної конструкції добросовісного 

набуття майна дає підстави для висновку про те, що першими благами, які 

стали об’єктом набуття від невласника, були рухомі речі. Дослідники схильні 

пояснювати це самою природою вказаних речей, оскільки вони не мають такого 

зв’язку із особою власника, як нерухомість [51, c. 48-49]. В цій частині слід 

враховувати, що в наші часи об’єктом обороту стало значно більше благ, аніж 

це було за часів середньовіччя. По суті, цілком можливе відчуження будь-якого 

оборотоздатного блага неуповноваженою особою, що ставить перед правом 

питання захисту добросовісних набувачів цього блага. Більше того, за 

буквальним змістом ст.ст. 330, 388 ЦК України об’єкт добросовісного набуття 

характеризується через широку категорію «майно», до якої ч. 1 ст. 190 ЦК 

України відносить окрему річ, сукупність речей, майнові права та обов’язки. За 

таких обставин, актуальним вбачається питання про те, які саме об’єкти 

цивільних прав, крім рухомих речей, придатні для добросовісного набуття. 

Аналіз доктринальних позицій у цій частині доцільно розпочати з 

нерухомості, яка визнана річчю у ст. 181 ЦК України, а отже є різновидом 

майна і за буквальним змістом ст. 388 ЦК України має бути об’єктом 

добросовісного набуття. Незважаючи на це, у судів виникають труднощі під час 

розгляду відповідної категорії справ. Так, в одній із справ було встановлено, що 

технікум передав нежилі приміщення в оренду ЗАТ «Київ-Код», за яким в 

подальшому рішенням міськрайонного суду було визнано право власності на 

вказані приміщення. Згодом це судове рішення було скасоване, а справу 

направлено на новий розгляд до суду першої інстанції, який залишив позов без 

розгляду. Проте, за цей період до моменту скасування рішення міськрайонного 

суду ЗАТ «Київ-Код» уклало із ДП «ЛД-Україна» (покупець) біржовий 

контракт купівлі-продажу нежитлових приміщень. Згодом майно було декілька 

разів продано, передавалося в іпотеку, було предметом звернення стягнення 
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шляхом прямого продажу кредитору та інших правочинів про відчуження. У 

2012 році заступник прокурора звернувся до господарського суду м. Києва в 

інтересах держави в особі Міносвіти і технікуму із позовом до останнього 

покупця майна ТОВ «Будінвест-ЛД» про визнання права власності держави та 

витребування нерухомості з чужого незаконного володіння. Приймаючи у 

справі нове рішення про задоволення позову, ВГСУ виходив з того, що у 

відповідності до вимог ст.ст. 330, 388, 658 ЦК України право власності на 

майно, яке було передане за угодами щодо його відчуження поза межами волі 

власника (курсив мій – М.К.), не набувається у тому числі і добросовісним 

набувачем, оскільки може бути нього витребуване. Положення ст. 346 ЦК 

України щодо підстав припинення права власності не передбачають 

припинення права у разі, коли після прийняття незаконного судового рішення 

майно вибуло із володіння власника та в подальшому було декілька разів 

відчужено за угодами, укладеними іншими особами без участі та згоди дійсного 

власника. При цьому, не є перешкодою для витребування майна власником і та 

обставина, що під час перепродажу спірного майна набувачі здійснювали 

реєстрацію права власності [264]. 

Не виключено, що судове рішення про задоволення позову у цій справі 

може вважатися справедливим, однак при цьому суд відійшов від змісту норм 

ст.ст. 330, 388 ЦК України, адже очевидно, що передача речі державою у 

володіння технікуму, як і передача майна технікумом в орендне користування 

ЗАТ «Київ-Код» були зроблені добровільно. Дійсно, подальше оформлення (у 

тому числі державна реєстрація) права власності відбулося внаслідок 

скасованого, а отже незаконного судового рішення, поза волею власника. 

Однак, з точки зору вказаних норм обставини оформлення права за продавцем і 

участь в цьому процесі дійсного власника не мають значення для 

добросовісного набуття майна, важливо лише те, чи існувала воля власника на 

втрату володіння.  

Самі суди не пояснюють причин, з яких однозначна норма закону в 

процесі її застосування зазнає таких перетворень. Більше того, серед цивілістів 
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останнім часом все більше поширюється думка про те, що володіти нерухомим 

майном неможливо, внаслідок чого неможлива і віндикація, що взагалі ставить 

під сумнів добросовісне набуття нерухомих речей від неуповноваженої особи. 

Так, у вітчизняній науковій літературі була висловлена думка про те, що в 

умовах існування реєстрації прав на нерухоме майно володіння позбавляється 

змісту, тому помилковим є уявлення про самовільне зайняття земельної ділянки 

як про позбавлення права володіння, проти якого слід захищатися за 

допомогою віндикації. Фактично позбавити володіння нерухомим майном 

неможливо – права володіння можна позбавити лише юридично, шляхом 

відібрання титулу в цілому. В разі самовільного заняття нерухомості йдеться 

про створення перешкод у користуванні річчю і проти цього порушення 

належним способом захисту є негаторний позов [199, c. 127].  

Заперечується віндикація нерухомості і деякими зарубіжними 

дослідниками. Так, С.А. Синіцин вважає, що використання віндикаційного 

позову відносно нерухомості суперечить розвитку майнового обороту. 

Оскільки єдиним доказом володіння став реєстраційний запис, воно набуло рис 

юридичного відношення, яке можна припинити за умови попереднього 

оспорювання відповідного запису у судовому порядку. В німецькому праві 

єдиним способом оспорювання закріпленого у поземельній книзі правового 

положення є позов про виправлення запису, який не має нічого спільного із 

віндикацією [311, c. 21-22]. Схожих висновків дійшов Д.В. Мурзін, для якого в 

разі внесення нерухомості до поземельної книги, мова про володіння взагалі не 

йде, а відповідно, і віндикаційна модель працювати не може [205, c. 428]. 

З наведеного вбачається, що концепція добросовісного набуття майна, яка 

заснована на обмеженні віндикації, відносно нерухомості зіткнулася не тільки з 

прагненням судів «відкоригувати» норму закону, а й з активною критикою в 

доктрині. Для вирішення цієї проблеми доцільно виходити з наступного. 

Перш за все, необхідно враховувати, що згідно ч. 1 ст. 397 ЦК України 

володіння визнається фактом безвідносно до виду об’єкту володіння. При 

цьому, необґрунтованим вбачається змішування відникаційного та негаторного 
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позову з приводу нерухомого майна. Якщо один з сусідів ставить двері на вході 

до під’їзду будинку, він створює перешкоди у користуванні не маючи при 

цьому володіння квартирами інших сусідів. Звичайно, якщо він проникає до 

чужої квартири і змінює замки у дверях, він також перешкоджає власнику 

квартири у користуванні нею, але таким же чином перешкоджає власнику у 

користуванні рухомою річчю особа, яка незаконно тримає цю річ. У цих 

випадках перешкоди у користуванні є наслідком позбавлення власника 

володіння і не становлять суті правопорушення.  

На противагу поширеній думці, віндикація нерухомості не заперечується і 

в німецькій доктрині. Наприклад, відомий німецький дослідник Я. Шапп прямо 

вказує на застосування вимоги про видачу речі за §985 BGB (віндикаційний 

позов) до рухомих і нерухомих речей. При цьому, вчений співвідносить 

віндикаційні вимоги за §985 BGB із вимогами про виправлення поземельної 

книги за §894 BGB та говорить про їх певну схожість, але не тотожність чи 

взаємозамінність [379, c. 56-60]. 

Враховуючи викладене, володіння нерухомістю не слід ототожнювати із 

записом у державному реєстрі, у зв’язку із чим цілком можлива і віндикація 

таких речей. Тому формальні перешкоди для застосування ст.ст. 330, 388 ЦК 

України до нерухомого майна відсутні. Разом з тим, слід погодитися з 

Є.О. Сухановим в тому, що норма про обмеження віндикації розрахована 

головним чином на витребування рухомих речей і не враховує специфіки 

правового режиму нерухомості, внаслідок чого створює спірні ситуації, 

пов’язані із необґрунтованим применшенням значення записів у реєстрі прав 

[327, c. 134]. Головна перешкода для належного функціонування норм про 

добросовісне набуття нерухомого майна вбачається в тому, що дія ст. 388 ЦК 

України заснована на володінні. Разом з тим, легітимаційні факти, навколо яких 

сформована конструкція добросовісного набуття, є різними для різних об’єктів 

цивільних прав. Так, у зарубіжній цивілістиці визнано, що для рухомих речей 

функцію публічності виконує володіння, а для нерухомості запис у реєстрі [10, 

c. 94 ; 12, c. 46-47]. Саме тому передача речі не входить до юридичного складу, 
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який є підставою переходу речового права на нерухоме майно. 

Конструкція добросовісного набуття нерухомого майна була побудована 

навколо «свого» легітимаційного факту, яким є запис у реєстрі, а її механізм 

випливає з самих принципів реєстрації. Якщо в силу принципу внесення всі 

права виникають, змінюються чи припиняються (з юридичних причин) тільки з 

моменту реєстрації, логічним доповненням цього буде засада достовірності, за 

якою все, що є в реєстрі, вважається вірним, а все, чого немає в реєстрі чи 

суперечить реєстру, вважається невірним. В іншому випадку не було б 

заінтересованості у дотриманні принципу внесення та забезпеченні 

правильності реєстру. В свою чергу, принципи внесення та достовірності 

можуть бути дієвим лише в разі відкритості реєстру, інакше кожен зможе 

посилатися на необізнаність про існуючі права. Якщо ж кожна заінтересована 

особа може в будь-який момент отримати достовірні відомості з реєстру, ця 

особа має підстави і навіть змушена покластися на зміст книги, а виражена 

довіра не повинна шкодити цій особі.  

Водночас, принциповим є розуміння того, що запис прав до реєстру сам 

по собі не створює безповоротності цих прав. Записи можуть бути оскаржені й 

скасовані судовим рішенням, але вони є безповоротними для третіх 

добросовісних осіб, які не були учасниками договору, що став підставою для 

внесення реєстраційного запису. Кожна третя особа, яка в подальшому вступає 

в угоду із покупцем за вказаним договором, вправі покластися на достовірність 

відомостей, перевірених публічною владою [209, c. 31]. Сила цього принципу 

не в тому, що неможливо спростувати запис шляхом його виправлення, а в 

погашенні можливості виправити запис як тільки внесене до поземельної книги 

право отримав добросовісний набувач [355, c. 134-135]. 

Таким чином, конструкції добросовісного набуття рухомих і нерухомих 

речей в своїй основі мають спільну ідею захисту довіри набувача до 

легітимаційного факту та є складовими частинами єдиного цілого. Говорячи 

словами Й.О. Покровського, вони покликані єдиною метою та просякнуті 

єдиною ідеєю [236, c. 201]. В той же час, особливості таких легітимаційних 
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фактів, як володіння і запис в реєстрі, в процесі історичного розвитку призвели 

до роздільного правового регулювання добросовісного набуття цих видів речей 

– в формі обмеження віндикації для рухомих речей та дії принципу публічної 

достовірності запису про права на нерухоме майно. 

З наведеного слідує висновок, що ст.ст. 330, 388 ЦК України у чинній 

редакції первісно розраховані на оборот рухомих речей і тому нездатні 

забезпечити ефективний і несуперечливий механізм добросовісного набуття 

нерухомості. Ця ситуація не є проблемою, якщо добросовісне набуття цього 

майна отримує належне закріплення у законодавстві про реєстрацію речових 

прав. В той же час, у праві України принцип публічної достовірності запису про 

речові права на нерухоме майно повною мірою не впроваджений, оскільки у    

ч. 2 ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» передбачається можливість скасування реєстрації прав і 

при цьому не встановлюється жодних умов скасування запису, обмежень щодо 

часу, коли воно можливе, правових наслідків скасування запису та можливості 

добросовісного набуття нерухомого майна особою, яка довірилася скасованому 

запису [137]. Цим, по суті, допускається оскарження запису навіть після 

укладення на його підставі договору із добросовісним набувачем.  

Для вирішення вказаної проблеми добросовісне набуття нерухомості 

доцільно обумовити таким легітимаційним фактом, як запис у державному 

реєстрі прав на нерухоме майно, з урахуванням чого скоригувати й умови 

набуття. Зокрема, запис у реєстрі, порівняно із володінням рухомими речами, 

має значно вищий ступінь публічної достовірності, оскільки сам реєстр виник, 

по суті, для забезпечення гласності прав, кожне з яких може бути внесене в 

реєстр, тоді як володіти може лише одна особа і, відповідно, тільки її право 

може бути у такий спосіб опублічене. Цим можна пояснити відсутність у 

провідних європейських правопорядках умови для добросовісного набуття 

нерухомості, аналогічної свідомій втраті власником володіння рухомою річчю. 

Якщо реєстрація є офіційним визнанням і підтвердженням фактів виникнення, 

переходу або припинення прав і держава гарантує достовірність зареєстрованих 
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прав на нерухоме майно, то набувач змушений довірятись запису у реєстрі, але 

в його діях відсутній ризик неправильності запису, тому що його взяла на себе 

держава. Вбачається, саме тому стає можливим не враховувати спосіб втрати 

формальної легітимації власником: чим вище достовірність легітимаційного 

факту, тим менше дія цього факту залежить від обставин його виникнення. 

Звичайно, власник також змушений реєструвати своє право, однак його довіра 

ризикова, оскільки стосується дій держави щодо подальшого ведення реєстру 

прав. Гарантію за достовірність і правильність наступного запису, зробленого 

на підставі недійсного договору, підроблених документів чи неправосудного 

рішення суду дала держава, тому шкода власнику заподіюється не набувачем і 

навіть не особою, яка на підставі неправильного запису продала нерухомість, а 

державою в момент внесення неправильного запису. У зв’язку із цим, належно 

організованій системі державної реєстрації прав на нерухоме майно властивий 

захист добросовісного набувача незалежно від причин появи неправильного 

запису у реєстрі.  

Разом з тим, у реаліях сьогодення, коли державна реєстрація неіснуючих 

прав на нерухоме майно є непоодиноким фактом на практиці, а закон не 

містить механізму відповідальності держави за неправильність записів, 

можливо тимчасово слід зупинитися на більш захищеному для власника 

варіанті, зокрема, надати йому захист у тому разі, якщо неправильний запис 

про державну реєстрацію права за відчужувачем був внесений на підставі 

підроблених документів чи внаслідок скоєння іншого злочину. 

Особливі правила встановлені для майна, проданого в порядку, 

передбаченому для виконання судових рішень. В силу приписів ч. 2 ст. 388 ЦК 

України це майно не може бути витребуване у добросовісного набувача. Згідно 

ч. 1 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» [136] таким порядком 

є продаж на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах. Тому, для 

добросовісного набуття майна за ч. 2 ст. 388 ЦК України вимагається не будь-

який оплатний договір про відчуження майна, а саме договір купівлі-продажу. 

А оскільки у вказаній нормі йдеться про добросовісного набувача, це означає 
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укладення договору неуповноваженою особою на стороні продавця. 

Продавцем майна в порядку виконання судових рішень є державний 

виконавець, оскільки згідно ч. 3 ст. 11 Закону України «Про виконавче 

провадження» саме він має право вилучати майно боржника та реалізовувати 

його. Отже, відчуження майна в будь-якому разі здійснюється не його 

власником, але державний виконавець має право на такі дії в силу закону. 

Тому, погоджуючись із Б.Б. Черепахіним [373, c. 218], слід визнати, що продаж 

майна державним виконавцем із дотриманням норм чинного законодавства 

виключає застосування ч. 2 ст. 388 ЦК України, оскільки в цьому разі майно 

продане уповноваженою особою. Приймаючи до уваги наведене, добросовісне 

набуття за ч. 2 ст. 388 ЦК України можливе або у випадку продажу майна, яке 

не належало боржнику, або в разі продажу майна боржника з порушенням норм 

законодавства України. 

На відміну від норми ч. 1 ст. 388 ЦК України, можливість витребування 

майна у добросовісного покупця не ставиться у залежність від наявності волі 

боржника як власника чи законного володільця на вибуття майна з його 

володіння. Це можна пояснити тим, що механізм продажу майна у виконавчому 

провадженні первісно розрахований на примусове вилучення майна у 

боржника.  

Як справедливо зазначає К.І. Скловський, воля боржника щодо речі 

ігнорується суспільством, позбавляється будь-якого ефекту [314, c. 197-198]. 

Відтак, власник і боржник під час захисту своїх прав не вправі посилатись на 

відсутність волі боржника на втрату володіння. Але це не пояснює причин, з 

яких набуття майна з публічних торгів можливе в разі, коли сам боржник 

отримав майно всупереч волі власника, наприклад, викрав його у власника.  

В цій частині слід зауважити, що врахування волі власника на втрату 

володіння має значення для рухомих речей, але при реалізації протиправно 

набутих боржником чужих рухомих речей в порядку виконання судових рішень 

легітимаційне значення для набувача буде мати не володіння, а особливий 

порядок продажу майна. В цьому разі, як і у випадку з дією принципу публічної 
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достовірності, наявність додаткових гарантій для покупців майна пояснюється 

необхідністю укріплення довіри учасників обороту до публічної влади, від 

імені якої здійснюється продаж [232, c. 408], і до публічності самого продажу. 

Аналіз практики застосування ч. 2 ст. 388 ЦК України свідчить, що 

найбільше проблем виникає у зв’язку із захистом добросовісного набувача в 

разі продажу майна з порушенням норм законодавства України. Більшість 

вчених вбачають призначення вказаної норми у захисті добросовісного 

набувача при відсутності волі власника на втрату володіння, а не при 

порушенні процедури реалізації майна. На противагу цьому, І.О. Дзера вважає, 

що приписи вказаної норми спрямовані на абсолютний захист інтересів 

добросовісних набувачів, а відтак не допускають витребування майна 

власником за будь-яких умов [208, c. 635-636]. Лаконічність цього твердження 

не дозволяє говорити напевно, але, судячи з усього, дослідниця мала на увазі 

неможливість витребування майна навіть у випадку порушення процедури його 

продажу. В той же час, судова практика з цього питання знаходиться на етапі 

становлення. 

Так, розглядаючи одну зі справ у 2008 році, ВГСУ зробив висновок про 

те, що у добросовісного набувача майно не може бути витребувано, якщо воно 

було продане у порядку, встановленому для виконання судових рішень, проте 

порушення такого порядку, є підставою для витребування майна [262]. 

Натомість, в 2010 році у справі про оскарження прилюдних торгів 

Верховний Суд України виходив з того, що боржник не виконав обов’язків 

надати достовірні відомості про своє майно, своєчасно з’являтись за викликом, 

повідомляти виконавця про майно, що перебуває в інших осіб, а також про 

майно, належне боржникові від інших осіб. Своїми правами в процесі 

виконання судового рішення боржник не скористався, дій виконавчої служби 

не оскаржував, а пред’явив позов про визнання публічних торгів недійсними, 

що не передбачено законодавством про виконання судових рішень. Крім того, 

ч. 2 ст. 388 ЦК України гарантує покупцям захист їх прав від можливої 

віндикації, а боржники не є стороною цих правовідносин. У зв’язку із цим, було 
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ухвалено нове рішення у справі про відмову в задоволенні позову [289]. 

У 2011 році позиція Верховного Суду України змінилась. В одній зі справ 

були встановлені порушення порядку реалізації арештованого нерухомого 

майна на публічних торгах (проведення торгів не у той час, про який 

повідомлявся боржник, за відсутності необхідності продажу всього майна 

боржника для задоволення вимог стягувача, всупереч судовому рішенню про 

визнання дій виконавчої служби неправомірними та постанови виконавця про 

відкладення виконавчих дій), які призвели до визнання недійсними торгів в 

окремому судовому процесі. З огляду на це, Верховний Суд України не 

погодився із висновком ВГСУ про неможливість витребування проданого 

майна в силу приписів ч. 2 ст. 388 ЦК України та відзначив, що вказана норма 

містить заборону витребування майна, якщо воно було продане із дотриманням 

вимог закону при виконанні судових рішень [243]. 

З урахуванням цього була скоригована практика касаційних судів. Так, 

згідно п. 2.15 постанови Пленуму ВГСУ №11 від 29.05.2013 року продаж майна 

на торгах (аукціоні), проведених з порушенням порядку, встановленого чинним 

законодавством, виключає визнання покупця добросовісним набувачем [272]. 

Тим не менш, у п. 30 постанови Пленуму ВССУ №5 від 07.02.2014 року 

були висловлена дещо відмінна позиція, відповідно до якої позов власника про 

витребування майна у покупця з публічних торгів, проведених у порядку, 

встановленому для виконання судових рішень, підлягає задоволенню лише в 

тому разі, якщо торги були визнані недійсними. Під час розгляду позову про 

визнання публічних торгів недійсними і витребування майна суд має дати 

оцінку тому, чи є порушення, на які посилається позивач, суттєвими та чи 

вплинули вони на результат торгів. Позови, пред’явлені особою, права і законні 

інтереси якої не були порушені внаслідок відступу від встановленого законом 

порядку проведення торгів, задоволенню не підлягають [274]. 

Втім, вже на момент прийняття вказаних постанов Пленумами касаційних 

судів Верховний Суд України уточнив свою позицію щодо застосування 

ч. 2 ст. 388 ЦК України. Зокрема, під час розгляду справи за первісним позовом 
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про визнання прилюдних торгів і свідоцтва про право власності недійсними та 

зустрічним позовом про виселення і зняття з реєстрації Суд відзначив, що 

Закон України «Про виконавче провадження» та Інструкція про проведення 

виконавчих дій не встановлюють порядку та правил проведення прилюдних 

торгів, а лише закріплюють такий спосіб реалізації майна і відсилають до інших 

нормативних актів Кабінету Міністрів України та Міністерства юстиції 

України, якими повинен визначатися порядок проведення торгів. Правила 

проведення прилюдних торгів визначені Тимчасовим положенням про порядок 

проведення прилюдних торгів з реалізації нерухомого майна. Отже, оскільки 

підставами недійсності укладеного за результатами прилюдних торгів 

правочину є недодержання вимог закону в момент його укладення, тобто 

безпосередньо за результатами прилюдних торгів, то підставами для визнання 

прилюдних торгів недійсними є порушення встановлених законодавством 

правил проведення торгів, визначених саме Тимчасовим положенням. Дії 

державного виконавця у виконавчому провадженні, які не стосуються правил 

проведення прилюдних торгів, мають самостійний спосіб оскарження та не 

можуть бути підставою для визнання прилюдних торгів недійсними [239]. 

У той же час, у підготовленому пізніше листі Верховного Суду України 

від 01.07.2013 року наведене розмежування наслідків порушень законодавства 

на різних стадіях виконавчого провадження підтверджене не було. Натомість, 

було знову наголошено, що у разі проведення торгів з порушенням чинного 

законодавства щодо порядку виконання судових рішень покупець не є 

добросовісним набувачем, у якого майно не може бути витребувано [176]. 

Не дивлячись на це, ВГСУ під час розгляду у грудні 2013 року справи 

№923/891/13 врахував позицію Верховного Суду України щодо різних 

наслідків порушень закону у виконавчому провадженні. Залишаючи без змін 

судові рішення про відмову у витребуванні майна, касаційний суд виходив з 

того, що судовими рішеннями у іншій справі №5024/566/2012 визнано 

недійсними прилюдні торги з реалізації нерухомого майна, однак порушення, 

які стали підставою для цього, були допущені державним виконавцем до стадії 
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власне проведення торгів, про що відповідач у даній справі не знав і не міг 

знати. У зв’язку із цим, ВГСУ дійшов висновку про недоведеність проведення 

торгів з порушенням порядку, встановленого чинним законодавством, що 

виключало б можливість визнання покупця добросовісним набувачем [270]. 

Для вирішення виявлених судовою практикою проблем у застосуванні    

ч. 2 ст. 388 ЦК України слід виходити з того, що продаж майна в процесі 

виконання судових рішень отримав особливу протекцію внаслідок необхідності 

укріплення довіри до дій держави. В іншому випадку, загроза втрати майна 

покупцем в результаті порушення державним виконавцем порядку вчинення 

виконавчих дій спричинить руйнівні наслідки для всього процесу виконання 

судових рішень. В той же час, необхідна державі підвищена довіра до її дій має 

супроводжуватися підвищеною відповідальністю самої держави. Порушення 

порядку вчинення виконавчих дій уповноваженим представником держави, 

який не виконав закріпленого у ст. 19 Конституції України обов’язку діяти 

виключно в порядку та у спосіб, передбачений законом, не повинно створювати 

негативні наслідки для добросовісного покупця, який не в змозі перевірити 

дотримання державним виконавцем всіх процедурних правил. Як і у випадку з 

принципом публічної достовірності щодо нерухомого майна, держава надає 

покупцям гарантії, тому захист інтересів власника має здійснюватися у спорі з 

державою і не повинен впливати на майнову позицію добросовісного набувача. 

З іншої сторони, захист інтересів набувачів майна з торгів не повинен 

бути безумовним. Приписи ч. 2 ст. 388 ЦК України усувають лише реквізит 

волі власника на втрату володіння річчю, з огляду на підвищений ступінь 

публічної достовірності самого факту публічного продажу майна державою, яка 

перевірила, серед іншого, належність боржнику майна. Всі інші загальні умови 

добросовісного набуття, в тому числі дійсний договір купівлі-продажу, потрібні 

для набуття майна з публічних торгів. Як відзначав І.М. Трепіцин, оборот у всіх 

випадках повинен йти раз і назавжди встановленим шляхом, тому набувач від 

неуповноваженої особи не повинен знаходитися в кращому положенні за 

набувача від уповноваженої особи [338, c. 524]. 
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Таким чином, добросовісне набуття за ч. 2 ст. 388 ЦК України вимагає в 

якості умов (1) договір купівлі-продажу, укладений в порядку, передбаченому 

для виконання судових рішень, (2) відсутність права на відчуження майна у 

продавця, (3) особливий правовий статус набувача, який передбачає 

добросовісність, (4) настання обставини, з якою закон пов’язує перехід права. 

На противагу позиції деяких судів слід зазначити, що порушення 

процедури реалізації майна як таке не означає недобросовісності набувача. 

Вона буде мати місце лише тоді, коли набувач знав чи міг знати про відсутність 

у продавця права на продаж майна. 

Недійсність торгів усуває такий необхідний реквізит добросовісного 

набуття, як дійсний договір про відчуження речі. Тому помилковою вбачається 

практика, яка ставить витребування майна в залежність від підстав, з яких 

рішенням суду торги були визнані недійсними. Вирішення цієї проблеми 

доцільно шукати в сфері підстав для визнання торгів недійсними. Наявність 

юридичних вад у правочину оцінюється на момент його вчинення, а укладення 

договору купівлі-продажу здійснюється в момент проведення торгів. Відтак, 

лише порушення норм законодавства під час проведення торгів має бути 

підставою для визнання їх недійсними і витребування речі. Тим не менш, якщо 

за належного рівня турботи й обачності набувач міг дізнатись або ж знав про 

порушення норм закону при підготовці торгів чи на інших стадіях виконавчого 

провадження, які мають наслідком незаконність продажу майна на торгах, це 

означає недобросовісність такого набувача і можливість витребування майна. 

Об’єктами цивільних прав, які у нормах про добросовісне набуття 

отримали специфічне правове регулювання, також є гроші та цінні папери на 

пред’явника, що існують у документарній формі. При цьому, в законі існує 

прогалина, адже у ст. 330 ЦК України передбачається виникнення права 

власності лише на об’єкти, які не можуть бути витребувані у набувача 

відповідно до ст. 388 ЦК України, тоді як обмеження віндикації вказаних 

об’єктів встановлено у ст. 389 ЦК України.  

Безумовний захист добросовісних набувачів цінних паперів з’явився вже 
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з перших значних кодифікацій, навіть раніше появи загального правила щодо 

рухомих речей загалом, наприклад, в Прусському земському уложенні. 

За змістом ст. 389 ЦК України умовою обмеження віндикації цього виду 

цінних паперів є лише добросовісність і відсутні такі умови, як оплатність та 

вибуття речі з володіння власника за його волею. Деякі дослідники вважають, 

що особливі правила віндикації пред’явницьких цінних паперів обумовлені 

відсутністю у них індивідуалізуючих ознак [393, c. 90]. Водночас, для цінних 

паперів на пред’явника зовсім не виключається можливість індивідуалізації. 

Наприклад, у ст. 13 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 

[139] передбачається видача ощадних (депозитних) сертифікатів на 

пред’явника, але у них вказується, зокрема, найменування і місцезнаходження 

банку, що випустив сертифікат, серія і номер сертифіката, дата випуску, сума 

депозиту. Очевидно, що наведені реквізити дають можливість ідентифікації 

сертифікату, навіть виданого на пред’явника. Крім того, неможливість 

індивідуалізації усувала б можливість витребування речі взагалі, тоді як ст. 389 

ЦК України обмежує віндикацію тільки в інтересах добросовісних набувачів.  

Інші аргументи висуває В.Л. Яроцький, для якого вказані обмеження 

обумовлені специфікою пред’явницьких цінних паперів, що полягає в їх 

полегшеній оборотоздатності (на зразок рухомих речей) і можливості легкого 

вибуття із володіння власника [402, c. 451]. Між тим, можливість легкого 

вибуття з володіння властива майже всім рухомим речам, тоді як особливості 

віндикації передбачені законом саме для цінних паперів на пред’явника.  

Аналіз правового режиму документарних цінних паперів на пред’явника 

дає підстави вважати, що особливі правила їх добросовісного набуття засновані 

виключно на дії легітимаційних фактів, як основи принципу публічності прав. 

Згідно ч. 4 ст. 3 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 

права на цінний папір та права за цінним папером на пред’явника, належать 

пред’явникові. Водночас, кредитором за цінним папером вважається той, хто є 

власником документу. Як наголошував М.М. Агарков, тільки той, хто має право 

на папір, може в силу цього права розпорядитися ним з метою здійснення права 
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з паперу. Володіння є лише способом легітимації для цінних паперів на 

пред’явника як у відносинах кредитора із боржником, так і з третіми особами 

[55, c. 167-168].  

Таким чином, якщо кожен володілець цінного паперу на пред’явника 

може отримати задоволення від боржника, то і третя особа, яка бажає придбати 

цінний папір, повинна орієнтуватися тільки на володіння продавця, тобто на 

пред’явлення документу. Тому на відміну від інших рухомих речей, для цінних 

паперів на пред’явника володіння виступає єдиним доказом управомоченності, 

на кшталт запису у державному реєстрі для нерухомості. Відтак, з огляду на 

підвищену публічну достовірність цього легітимаційного факту, для даного 

виду цінних паперів не може бути й мови про такий критерій обмеження 

віндикації, як свідома втрата володіння, оскільки набувач не ризикує. 

Укладаючи договір з володільцем паперу, він впевнений, що укладає договір із 

власником і стане власником сам, отримавши папір у володіння. Для цього 

головне, щоб дія легітимаційного факту не була знищена недобросовісністю, 

адже в цьому разі дійсний власник забезпечив публічність свого права або 

принаймні обізнаність набувача із тим, що продавець цінного паперу не є його 

власником. 

Разом з тим, підвищена публічна достовірність володіння не здатна 

обґрунтувати відсутність вимоги оплатності набуття для цінних паперів на 

пред’явника. Можливе пояснення такого підходу обумовлене специфікою 

цінних паперів як об’єктів прав, цінність якого втілена не у папері (речі), а у 

майновому праві, полегшенню циркуляції якого слугує папір. Це може дати 

підстави для висновку про те, що економічне збагачення набувача відбудеться 

лише після отримання блага, яке є об’єктом права, втіленого у цінному папері. 

У такому разі, економічне збагачення набувача відбудеться не раніше, ніж буде 

погашено цінний папір і його віндикація перестане бути можливою внаслідок 

припинення існування самої речі. До цього часу набувач не отримає економічне 

збагачення тому немає підстав для обмеження набуття оплатою. 

Втім, більш обґрунтованим вбачається висновок про те, що набуття 



108 

цінного паперу та отримання можливості реалізувати втілене в ньому право 

означає отримання цінності, а отже збагачує набувача. Отже, доцільним є 

збереження умови оплатності для добросовісного набуття цих об’єктів. 

Крім цього, у ст. 389 ЦК України не вимагається наявності договору про 

відчуження. Це може дати підстави вважати, що «добросовісне набуття» цінних 

паперів на пред’явника можливе в разі спадкування, знахідки тощо. Такий 

підхід є неприпустимим, оскільки саме під час укладення договору набувач 

виявляє довіру, яка захищається правом, тому відсутність договору означає 

втрату системної умови всієї конструкції добросовісного набуття. 

Окремим об’єктом, який не може бути витребуваний у добросовісного 

набувача, у ст. 389 ЦК України визначено гроші. Причиною посилених 

обмежень віндикації грошей деякі вчені бачили у забезпеченні стійкості 

обороту [77, c. 72], але це абстрактне посилання в дійсності не пояснює причин 

появи особливих правил, тим більше тоді, коли більшість вчених вважає захист 

обороту обґрунтуванням добросовісного набуття будь-яких речей. 

В доктрині висловлена й інша точка зору, яка ґрунтується на родовому 

характері грошей [371, c. 49-50 ; 118, с. 190]. Однак і ця точка зору потребує 

додаткового обґрунтування, оскільки відсутність індивідуалізації об’єкту 

усуває віндикацію загалом, тоді як за ст. 389 ЦК України витребування грошей 

неможливе лише від добросовісного набувача. Зокрема, ще у 1997 році Вищий 

арбітражний суд України зазначав, що об’єктом віндикаційного позову може 

бути індивідуально визначене майно, а не майно, що визначається родовими 

ознаками, в тому числі грошові суми. Тому позови про повернення коштів з 

чужого незаконного володіння не є віндикаційними [153]. 

З урахуванням наведеного, на перший погляд, добросовісне набуття 

готівкових грошей має визначатися тими ж мотивами і тому повинно мати ті ж 

умови, що і набуття цінних паперів на пред’явника. Як зауважував Л.А. Лунц, 

функція загального знаряддя обміну надається грошам через довіру до них 

учасників обороту, в силу впевненості кожного, що цей грошовий знак буде 

прийнятий в обмін на товар іншою особою [183, c. 30]. Якщо ж сила готівкових 
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грошей не залежить від титулу, на якому вони знаходяться у платника, то 

володіння цими благами також має підвищену публічну достовірність. 

З такою точкою зору не можна погодитись. Можливість віндикації 

грошей, якщо вони були в наявності, визнавалась ще у римському праві [223, c. 

350]. Втім, як справедливо звертав увагу В.О. Краснокутський, у відповідному 

фрагменті Дігест мова йде не про гроші, як родове поняття, а про певні грошові 

знаки, речі, індивідуалізовані (species) шляхом запечатування в конверті, 

покладення до шкатулки тощо [285, c. 214]. Історичним фактом є поява правил 

про обмеження віндикації грошей від добросовісного набувача раніше, ніж у 

кодифікаціях з’явилось загальне правило щодо всіх рухомих речей загалом. 

Цей підхід був обумовлений тим, що тривалий час слово «гроші» означало 

тільки монети або купюри і значно пізніше функції грошей почали 

обговорювати окремо від носія. 

Разом з тим, в умовах сьогодення гроші принципово відрізняються від 

цінних паперів. Зі ст. 194 ЦК України вбачається, що цінний папір є 

документом (річчю), який посвідчує майнове право. Навпаки, згідно ст. 192 ЦК 

України законним платіжним засобом є грошова одиниця України – гривня. 

Отже, грошами є грошова одиниця, втілена у документі (грошовому знаку) або 

у запису на рахунку. Тому в обороті не має значення, у яких купюрах буде 

сплачений борг, оскільки вони лише фіксують кількість грошових одиниць.  

За твердженням М.М. Агаркова, в обороті має значення не кількість 

самих знаків, а лише кількість виражених у них одиниць. Проте, власність на 

сто рублів є завжди власністю на конкретні грошові знаки, наприклад, які 

знаходяться в гаманці власника. Отже, якщо помилково сплачено 100 рублів, то 

оскільки індивідуалізація цих знаків неможлива, а коли можлива, то 

неважлива, платник має лише зобов’язальну вимогу з безпідставного 

збагачення [53, c. 30-31] (курсив мій – М.К.). У цих словах видатного науковця 

вдало відзначено той факт, що в обороті беруть участь грошові одиниці, проте 

фіксація їх оформлюється за допомогою грошових знаків (речей). Внаслідок 

цього, по-перше, продавець не має права відмовити покупцю, який 
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запропонував йому виконання свого грошового зобов’язання у належній сумі. 

По-друге, сплата грошей у необхідній сумі припиняє грошове зобов’язання, 

незалежно від того, як покупець набув передані продавцю грошові знаки. Кому 

належать грошові одиниці, той і є власником грошових коштів. Якщо б 

продавець не отримував право власності на грошові знаки, наприклад, 

внаслідок незаконного їх отримання покупцем, то правова доля грошової 

одиниці та грошового знаку була б різною, що неприпустимо. Витребування 

купюр означало б і позбавлення продавця грошових одиниць, однак отримання 

останніх є отриманням належного продавцю за зобов’язанням, тому відсутні 

підстави позбавляти його цього блага.  

Тому вимога колишнього власника завжди стосується такої ж кількості 

грошових одиниць, а не тих же самих грошових знаків. Отже, у набувача 

грошей завжди виникає право власності на них незалежно від добросовісності, 

хоча він може бути боржником за правилами про безпідставне збагачення. 

Потребує дослідження також питання про можливість віндикації, її 

обмеження, а отже і добросовісного набуття інших нематеріальних благ. 

Наприклад, Л. Еннекцерус загалом вважав, що права вимоги не можуть 

бути об’єктом добросовісного набуття [395, c. 273], але для українського права 

цей висновок не є однозначним. Так, в одній із справ було встановлено, що за 

наслідками декількох уступок право вимоги сплати боргу набуло АТ «Бізнес-

сервіс». Проте, судовими рішеннями у іншій справі перший договір уступки 

№169 був визнаний недійсним. У зв’язку із цим, позивач вимагав примусового 

виконання зобов’язання, оскільки вважав, що право вимоги автоматично 

повернулось до нього в порядку реституції внаслідок недійсності першого 

договору уступки. Залишаючи в силі постанову апеляційного господарського 

суду про відмову у задоволенні позову, ВГСУ виходив з того, що згідно      

ст.ст. 179, 190 ЦК України право вимоги визнається майном. Повернення 

майна, переданого на виконання недійсного правочину, яке було відчужене 

третій особі, здійснюється не за правилами реституції, а шляхом віндикації. 

Застосувавши ч. 1 ст. 388 ЦК України, суд визнав АТ «Бізнес-сервіс» 
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добросовісним набувачем спірного права вимоги, яке придбало його за 

відплатним договором. А оскільки позивач підписав договір про уступку права 

вимоги, воно вибуло із володіння позивача за його волею, тому подальше 

визнання договору уступки недійсним не означає для позивача відновлення 

його права вимоги [267]. 

Схожа ситуація склалася з часткою у статутному капіталі товариства з 

обмеженою відповідальністю, яку в Україні зазвичай відносять до майнових 

прав. Так, в одній із справ з огляду на встановлені обставини та на підставі 

ст.ст. 190, 330, 388 ЦК України ВГСУ дійшов висновку про те, що за наявності 

встановлених у законі умов частка у статутному капіталі може бути 

витребувана і у добросовісного набувача [254].  

З огляду на правову природу права вимоги, частки у статутному капіталі і 

бездокументарних цінних паперів, проблеми їх віндикації та добросовісного 

набуття є спорідненими. Оскільки ж дискусія стосовно бездокументарних 

цінних паперів була історично першою на пострадянському просторі, науковий 

аналіз доцільно здійснити саме на цьому прикладі з поширенням отриманих 

висновків на інші вказані об’єкти. 

Існує декілька напрямів обґрунтування можливості віндикації 

бездокументарних цінних паперів. Перша точка зору полягає в тому, що 

відповідно до закону цінні папери визнаються речами незалежно від форми їх 

існування, тому бездокументарні цінні папери можуть бути витребувані з 

чужого незаконного володіння на загальних підставах [284, c. 14 ; 198, c. 12]. 

Цей підхід підтримується і судами, які визнають принципову можливість 

віндикації та добросовісного набуття відповідних об’єктів. Так, у справі №2/168 

господарські суди першої та апеляційної інстанції відмовили у задоволенні 

вимог про витребування акцій з огляду на положення ст.ст. 330, 388 ЦК 

України, проте ВГСУ судові рішення скасував та задовольнив позов в цій 

частині у зв’язку із недобросовісністю набувача [247].  

Аналізуючи наведені погляди, слід враховувати, що за змістом ст.ст. 387, 

388 ЦК України об’єктом віндикації є майно. Таке правило вбачається логічним 
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продовженням ст.ст. 316, 317 ЦК України, за якими об’єктом права власності 

вважається не просто річ, а майно. Тим більше, що у ст. 177 ЦК України цінні 

папери дійсно згадуються як різновид речей, а в силу приписів ч. 2 ст. 190 ЦК 

України майнові права є неспоживною річчю.  

Визнання майнових прав неспоживною річчю у ч. 2 ст. 190 ЦК України 

було розкритиковане науковцями і суддями [400, c. 226 ; 97, c. 187-188 ; 299, c. 

7-8 ; 207, c. 274]. Втім, критика сама по собі не може усунути обов’язковість   

ст. 190 ЦК України, в тому числі, під час застосування норм про віндикацію. 

Разом з тим, як і будь-яка інша норма, ст. 190 ЦК України не може 

існувати ізольовано, безвідносно до інших норм ЦК України. Важливим у 

даному випадку є положення ст. 179 ЦК України про те, що річчю є предмет 

матеріального світу, стосовно якого можуть виникати цивільні права та 

обов'язки. Ця норма дає визначення категорії «річ» у кодексі, у зв’язку з чим 

слід погодитися із В.П. Барбарою в тому, що вона має застосовуватися 

переважно перед іншими положеннями, з яких випливає інше розуміння речі 

[279, c. 241]. За таких обставин, ч. 2 ст. 190 ЦК України може не визначати, а 

лише прирівнювати майнові права до речей. Зрозуміло, що метою такого 

прийому є застосування норм про речі до майнових прав, але в такому разі 

застосування вказаних норм можливе лише там, де це не суперечить природі та 

характеру об’єкту цивільних прав. Оскільки ж віндикація заснована на 

володінні, тобто фактичному триманні, яке можливе лише стосовно фізичного 

об’єкту, бездокументарні цінні папери не можуть бути об’єктом віндикації.  

Інші дослідники навпаки відштовхуються від єдиної сутності всіх цінних 

паперів і постулату про те, що цінність паперу полягає у втіленому праві, а не у 

матеріальному носії, з чого робиться висновок про умовність віднесення 

документарного цінного паперу до речей. Оскільки ж щодо нього віндикація 

визнається можливою, тому вона можлива і щодо бездокументарного паперу. 

Основна мета віндикації полягає у поверненні цінності до сфери економічного 

панування правоволодільця, а вона може бути досягнута і щодо прав, 

посвідчених бездокументарними цінними паперами, як і захист інтересів 
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добросовісного набувача [79, c. 70-73]. Застосування норм речового права, 

зокрема, правил про віндикацію, О. Онуфрієнко обґрунтовує глибоким 

осмислення римського інституту безтілесних речей [216, c. 71-72]. Разом з цим, 

проти наведених аргументів можливо висунути наступні заперечення. 

По-перше, дійсно, в контексті цінних паперів носій має підпорядковане 

значення стосовно посвідчених ним майнових прав. Втім, не менш 

обґрунтованим є твердження про те, що цінні папери були первісно створені з 

метою підвищення оборотоздатності майнових прав. Занадто формалізовані 

римські конструкції передачі прав вимоги не могли задовольнити оборот, у 

зв’язку із чим права були «уречевлені» у папері, так що право вимоги набуло 

форми документу не тільки для ока, але й для юридичної думки [394, c. 124]. Це 

дозволило підтверджувати правовий статус кредитора за такими правами 

шляхом пред’явленням паперу та передавати права простою traditio. У цьому 

зв’язку Р. Саватьє відзначав, що втілення прав вимоги та акцій у папері було 

зроблене для їх участь в обороті в якості тілесного майна [303, c. 108]. Це 

зумовило і застосування речово-правових способів захисту у відносинах із 

третіми особами, що не зменшило ваги зобов’язальних способів захисту у 

відносинах із боржником. Але якщо саме уречевлення прав у документі дало 

підстави застосовувати до нового об’єкту норми речового права, то роз’єднання 

права і речі має перешкоджати подальшому застосуванню цих норм. На місті 

цінного паперу залишаються тільки майнові права, раніше втілені у ньому. 

По-друге, необґрунтованим вбачається звернення до окремих римських 

категорій для поширення дії речових прав на нематеріальні об’єкти. Деякі 

вітчизняні науковці визнають існування нематеріальних речей і широкого кола 

об’єктів права власності, які не зводяться до тілесних предметів [360, c. 8-9], 

але в контексті захисту прав це не дає жодних переваг. Концепція «безтілесних 

речей», на яку уповають прихильники віндикації нематеріальних об’єктів, 

виникла у римському праві, однак при цьому воно розділяло об’єкти права 

власності та res incorporales [40, c. 333]. Серед іншого, до безтілесних речей не 

могла застосовуватися traditio (І. 2.28) [149, c. 118], а об’єктом actio in rem 
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могли бути тільки фізичні предмети [23, c. 11]. 

Таким чином, категорія «безтілесних речей», використана поза 

контекстом часу її існування, причин її появи та історичних особливостей 

побудови тогочасної системи права не може слугувати підпорою для висновків 

про застосування речових позовів до нематеріальних об’єктів. Вітчизняне 

приватне право з дореволюційних часів було орієнтоване на те, що об’єктом 

права власності є матеріальний, тілесний предмет – річ, хоча законодавець у 

відповідних нормах і використовує термін «майно» [386, c. 251 ; 365, c. 653 ; 

130, c. 231 ; 315, c. 132]. Щодо інших об’єктів можливе лише застосування норм 

про право власності з мотивів нормативної економії і лише в тих випадках, де 

це не суперечить сутності об’єкту. Змінити це можна, проте змінювати 

доведеться все право, а не лише позначення об’єкту права власності. Однак і 

такий радикальний крок все одно передбачатиме поділ правових норм 

всередині нового розширеного інституту «права власності» за предметом 

правового регулювання. Віндикація, як і добросовісне набуття майна у його 

нинішньому вигляді, не будуть автоматично застосовуватися до нових 

«безтілесних речей», тому що, як справедливо відзначається в літературі, їх 

застосування обумовлене матеріальними характеристиками об’єкту [386, c. 236 

; 302, c. 160-162].  

Крім того, віндикаційний позов ніколи не був спрямований на повернення 

цінності до сфери економічного панування правоволодільця у широкому 

значенні. Його метою завжди було відібрання лише речей та повернення їх у 

володіння суб’єкта речового права. Як справедливо відзначає Н.С. Кузнєцова, 

володіння є закріпленням матеріальних благ за конкретними власниками, 

фактичне утримання речі у сфері господарювання цих осіб [134, c. 242]. Не 

будь-яке закріплення об’єкта є володінням, а володіння є одним із способів 

закріплення предмета за суб’єктом, призначеним лише для речей. Тому 

фактичне панування особи над майновим правом неможливе саме через його 

безтілесність. В свою чергу, норми ст.ст. 387, 388 ЦК України повністю 

орієнтовані на володіння і не дають підстав для іншої конструкції віндикації, 



115 

окрім як відібрання речі в натурі.  

Цінні папери у вітчизняному праві завжди існували як речі, тому 

«електронні цінні папери» не є цінними паперами у точному розумінні цього 

поняття. Цей висновок не можна назвати застарілим або таким, що не 

відповідає потребам практики. Навпаки, у Німеччині та Швейцарії 

дематеріалізація змусила вчених вести мову не про цінні папери, що 

посвідчують права вимоги, а про «цінні права» (Wertrechte) чи «облікові 

ефекти» (Bucheffekte) [329, c. 262]. Отже, нічого екстраординарного не 

відбувається у випадку кваліфікації цінних паперів та зареєстрованих прав як 

різних об’єктів. Навпаки, це відповідає природі об’єктів. 

Аналогічним є висновок й щодо частки у статутному капіталі товариства 

з обмеженою відповідальністю та прав вимоги. Цікавою в цій частині є справа, 

за обставинами якої належні ТОВ «Урожай» права вимоги за інвестиційним 

договором були декілька разів відступлені, внаслідок чого їх набула ОСОБА-9. 

Рішенням Апеляційного суду м. Києва було визнано недійсним перший договір 

про уступку права вимоги між ТОВ «Урожай» та ОСОБА-7, що дало підстави 

ТОВ «Урожай» звернутись із позовом про визнання недійсними подальших 

договорів і визнання за ТОВ «Урожай» права власності на нежитлове 

приміщення. Відмовляючи у задоволенні позову, Верховний Суд України 

зазначив, що повернення майна, переданого на виконання недійсного 

правочину, яке було відчужене третій особі, здійснюється шляхом віндикації, 

зокрема, від добросовісного набувача. Однак, за правилами віндикації 

витребуванню підлягають індивідуально визначені речі, тобто речі які є 

незамінними. ОСОБА-9 не є набувачем майна у зв’язку з тим, що у даному 

випадку майно відсутнє, а існують лише майнові права, які неможливо 

повернути в натурі, оскільки в матеріалах справи відсутні правовстановлюючі 

документи, які б свідчили про право власності [290]. Незважаючи на занадто 

лаконічне обґрунтування, правильним вбачається загальний висновок суду про 

те, що за чинним законодавством України майнові права не можуть бути 

об’єктом віндикації і добросовісного набуття. 
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Окремого дослідження потребує можливість добросовісного набуття 

інформації та її різновиду – об’єктів інтелектуальної власності. Спираючись на 

доводи про наявність економічної цінності, деякі науковці стверджують, що 

інформація у сучасному світі стала повноправним предметом господарського 

обігу, а найбільш прийнятним правовим режимом для нових об’єктів є режим 

власності [91, c. 2, 34].  

Серед вітчизняних вчених О.І. Харитонова кваліфікує права 

інтелектуальної власності як різновид права власності [359, c. 8]. В свою чергу, 

Т.С. Демченко розглядає товарний знак як майно, безтілесну річ, правові 

можливості власника якої за обсягом нічим не відрізняються від прав власника 

матеріального об’єкту [112, c. 60].  

Водночас, як справедливо зазначає О.В. Кохановська, інформація має 

позаекономічну природу, функціональну властивість нетоварності, належить 

особистості як такій та від неї невіддільна [162, c. 164]. Щодо згаданих вище 

товарних знаків заперечує віднесення їх до майна А.О. Кодинець [155, c. 203-

204]. Вочевидь, саме останній підхід реалізовано в основному акті цивільного 

законодавства, адже у ст. 177 ЦК України будь-яка інформація прямо винесена 

за межі поняття «майно» і не згадується у ст. 190 ЦК України, що визначає 

склад майна.  

Це рішення вбачається обґрунтованим, оскільки для висновку про 

віднесення інформації до об’єкту обороту недостатньо наявності економічної 

цінності й можливості відособлення інформації від носія. Оборот є зміною 

належності об’єкту, а повідомлення інформації не змінює її належності, не 

унеможливлює її знання іншими. Оборотоздатність потребує фіксації об’єкта за 

суб’єктом. Для речей як матеріальних предметів це досягається володінням, 

тоді як володіння інформацією неможливе, оскільки вона нематеріальна. 

Природні властивості інформації не дозволяють здійснити її прив’язку до 

суб’єкта, а відтак і забезпечити юридичну монополію щодо неї. Інформація як 

така є фізично невідчужуваним благом, до неї може відкриватися доступ, але 

вона не може передаватись і набуватись, тобто зникати у однієї особи і 
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з’являтись у іншої. За таких обставин, добросовісне набуття інформації, у тому 

числі об’єктів інтелектуальної власності, неможливе в принципі. 

Водночас, закріплення інформації за суб’єктом може бути зроблене 

юридичними засобами – фіксацією права, тому права на інформацію можуть 

бути віднесені до майна і бути об’єктом обороту. Інтелектуальний продукт 

виступає у цивільному обороті у формі майнових прав [129, c. 52]. Проте, 

оскільки норми ст. 388 ЦК України засновані на володінні, а воно можливе 

лише щодо тілесних предметів, майнові права на інформацію також не можуть 

бути об’єктом добросовісного набуття за чинним законодавством України. 

Деякі особливості має питання про можливість добросовісного набуття 

обмежених речових прав. Слід відзначити, що згідно ч. 1 ст. 127 Земельного 

кодексу України дозволено продаж прав оренди, суперфіцію, емфітевзису щодо 

земельних ділянок [141]. Відповідно до ч. 2 ст. 407 та ч. 2 ст. 413 ЦК України 

можуть відчужуватись емфітевзис і право користування земельною ділянкою, 

наданою для забудови. Разом з тим, як і щодо інших нематеріальних об’єктів, за 

чинним законодавством України неможливе добросовісне набуття речових 

прав, оскільки ст. 388 ЦК України може бути застосована тільки до речей. 

Також дискусійним є питання про можливість добросовісного набуття 

речового права не в порядку його відчуження, а внаслідок встановлення 

неуповноваженою особою.  

Зокрема, можливість добросовісного набуття речових прав, зокрема, 

права застави, у такий спосіб була підтримана Є.В. Васьковским [82, c. 137] та 

І.М. Трепіциним [338, c. 548].  

У радянські часи на підставі прямої норми Цивільного кодексу 1922 року 

цю точку зору поділяв Б.Б. Черепахін [374, c. 349], а за відсутності такої норми 

після кодифікації у 70-х роках науковці продовжили визнавати можливість 

добросовісного набуття заставного права [156, c. 240] та права найму [150, c. 

312] вже на підставі норм про обмеження віндикації.  

На початку нового тисячоліття ідею добросовісного набуття прав застави 

та найму підтримав В.А. Рахмілович [282, c. 143], а в Україні вона була 
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підтверджена у п. 3.4 роз’яснень Вищого арбітражного суду України №02-5/602 

від 24.12.1999 року, за яким у разі застави речі, яка не належить заставодавцю, 

про що кредитор не знав і не повинен був знати (добросовісний 

заставодержатель), право власника підлягає захисту лише за умови, що дана річ 

вибула з володіння власника поза його волею [294]. 

Наведені висновки не можна визнати обґрунтованими, оскільки ст. 145 

Цивільного кодексу УРСР [370] та аналогічна їй ст. 388 ЦК України прав 

набувача не встановлюють, а лише надають йому ексцепцію проти вимог 

власника. Крім того, в обох нормах мова йде про відчуження речей, чого не 

відбувається під час передачі речі у заставу та в найм. Тому, незважаючи на 

схожість із класичним механізмом набуття речі у власність від невласника, 

модель добросовісного набуття іншого речового права потребує регулювання в 

окремій нормі закону і не може бути впроваджена на підставі розширеного 

тлумачення ст. 388 ЦК України.  

Такою нормою нині є ч. 2 ст. 10 Закону України «Про забезпечення вимог 

кредиторів та реєстрацію обтяжень», згідно якої у разі передачі рухомого майна 

в забезпечення боржником, який не мав на це права, таке забезпечення є 

чинним, якщо в Державному реєстрі обтяжень немає відомостей про попереднє 

обтяження цього рухомого майна. При цьому, за змістом ст. 12 цього Закону 

реєстрація обтяження надає йому чинності у відносинах із третіми особами, 

тому державна реєстрація права застави, яке отримане за правочином із 

невласником, надасть йому характер повноцінного обмеженого речового права. 

Зазначені норми Закону мають недоліки. Так, по суті, добросовісність 

обтяжувача визначається лише з огляду на відомості про попередні обтяження, 

тоді як обізнаність про інші підстави відсутності повноважень боржника взагалі 

не беруться до уваги. Також відсутня умова добровільної втрати власником 

володіння річчю. Тим не менш, на сьогодні ці норми свідчать про можливість 

набуття забезпечувальних прав від невласника, з урахуванням чого дивною 

вбачається позиція ВГСУ. Зокрема, під час розгляду справи №16/224д/09 у 2011 

році касаційний суд погодився з рішенням про задоволення позову щодо 
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визнання недійсним договору застави в частині передачі в заставу шести 

автомобілів, оскільки він суперечив ч. 1 ст. 576 ЦК України та ст. 5 Закону 

України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», які 

передбачають, що заставодавцем може бути власник майна. Відмовляючи у 

задоволенні позову, апеляційний господарський суд керувався положеннями 

ст. 10 вказаного закону і дійшов висновку про те, що застава є чинною, 

оскільки в Державному реєстрі обтяжень не було відомостей про попереднє 

обтяження цього рухомого майна. Однак ВГСУ не погодився із цим висновком 

і відзначив, що ст. 10 закону регулює питання відчуження рухомого майна або 

передачу його у забезпечення боржником, який не мав на це права, тобто 

майна, яке на час вчинення вказаних дій перебувало під обтяженням (курсив 

мій – М.К.) У заставодавця взагалі були відсутні будь-які правомочності щодо 

спірного майна і надання зворотної сили дії обтяженню, яке виникло після 

набуття позивачем права власності на спірне майно, не ґрунтується на законі 

[255]. Наведений висновок ВГСУ вбачається необґрунтованим, оскільки ст. 10 

закону регулює як раз випадки передачі майна у забезпечення особою, яка не 

має права розпоряджатися майном, а не яка обмежена в реалізації цього права 

внаслідок попередніх обтяжень. 

Таким чином, на сьогодні в Україні можливе добросовісне набуття від 

неуповноваженої особи рухомих речей, нерухомих речей і забезпечувальних 

речових прав на рухоме майно. При цьому, модель добросовісного набуття 

нерухомого майна не відповідає правовому режиму цього об’єкта, оскільки 

спирається на володіння, а не реєстраційний запис. До об’єктів добросовісного 

набуття помилково віднесені гроші, оскільки вони набуваються у власність 

незалежно від добросовісності набувача. В свою чергу, набуття 

забезпечувальних речових прав від невласника належним чином не обумовлене 

добросовісністю та способом вибуття речі з володіння власника.  

Такий стан речей не може бути визнаний задовільним. На початку ХХІ 

століття І.О. Дзера охарактеризувала конструкцію ст. 145 ЦК УРСР як досить 

вдалу та придатну для захисту права власності в умовах ринкової економіки 



120 

[275, c. 511]. Із цим висновком можна погодитися в історичному аспекті, але 

сьогодні чинна аналогічна ст. 388 ЦК України обумовлює добросовісне набуття 

майна правилами про віндикацію, і цим самим обмежує дію такого набуття 

лише тілесними предметами, тобто речами.  

Як було встановлено, правова природа добросовісного набуття майна від 

неуповноваженої особи обумовлена дією принципу публічності речових прав. 

В класичному розумінні цей принцип передбачає, що належність речового 

права має підтверджуватись зовнішньою обставиною, легітимаційним фактом і 

це є умовою протиставлення (реалізації) речового права відносно третіх осіб. 

Разом з тим, існують підстави вважати, що аналогічні засади мають 

першочергове значення для обороту загалом, у зв’язку із чим питання захисту 

довіри, вираженої особою легітимаційному факту, може бути поставлене 

безвідносно до конкретного різновиду об’єкту, який знаходиться в обороті.  

Для підтвердження цього висновку доцільно навести декілька прикладів з 

права європейських країн. Так, у Швейцарії вже досить давно на законодавчому 

рівні визнана можливість добросовісного набуття «цінних прав» від 

неуповноваженої особи [336, c. 9].  

У 2008 році були внесені зміни до німецького законодавства, які були 

проголошені вченими маленькою революцією та полягали у наданні захисту 

добросовісному набувачу частки у статутному капіталі, хоча Walter Grau 

вперше звернув увагу наукової спільноти на це питання ще у 1929 році             

[2, c. 1141-1142].  

Останнім часом увагу науковців привертають так звані подвійні продажі 

виключних прав. І хоча ця проблема поки що розглядається лише в контексті 

дійсності чи недійсності правочинів [182, c. 20-27], це вже «перші ластівки» 

конфлікту первісних суб’єктів виключних прав із їх подальшими набувачами. 

У Нідерландах загальне правило про добросовісне набуття, викладене у 

ст. 3:86 Цивільного кодексу, застосовується відносно рухомих речей, 

пред’явницьких та ордерних цінних паперів. Водночас, положення ст. 3:88 

кодексу захищають добросовісного набувача зареєстрованого майна, вимог, 
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боргів, прав інтелектуальної власності та іншого майна, відносно якого не діє 

загальне правило, якщо відсутність права розпорядження у відчужувача є 

наслідком недійсності уступки йому цього майна, за умови, що вона не була 

спричинена відсутністю прав у попереднього відчужувача [42, c. 56-57]. 

Можливість добросовісного набуття обмежених речових прав, зокрема, 

права застави відповідає тенденціям розвитку європейського приватного права 

[68, c. 6-29], однак потребує застереження про те, що для цього в законі й 

доктрині приватного права повинна визнаватись можливість їх первісного 

набуття не від власника, як це зроблено, наприклад, у Німеччині [86, c. 182]. 

Навпаки, доктрина приватного права пострадянських країн ґрунтується на 

похідному характері обмежених речових прав від права власності. Тому 

легалізація добросовісного набуття обмежених речових прав потребує або 

відмови від похідного характеру цих прав або переосмислення цього постулату.  

Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити науковий 

висновок про те, що об’єктом добросовісного набуття від неуповноваженої 

особи загалом може виступати будь-який об’єкт цивільних прав, якщо він є 

оборотоздатним і такий спосіб набуття не суперечить сутності цього об’єкту. 

 

Висновки до Розділу ІІ 

 

Станом на сьогодні в науці приватного права відсутня уніфікована 

позиція щодо умов добросовісного набуття майна від неуповноваженої особи, і 

це стосується не тільки України. Наприклад, виходячи з однакових мотивів 

німецьке право не дозволяє добросовісне набуття втрачених речей, а у 

Нідерландах це можливо. Також вченими зверталась увага на можливість 

різного вирішення спору між власником і набувачем за однакових фактичних 

обставин у праві Німеччини та Франції.  

Розробка несуперечливої концепції, яка давала б однозначну відповідь на 

питання, коли слід віддавати перевагу інтересам власника, а коли захищати 

інтереси набувача, потребує визначення механізму добросовісного набуття. 
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Добросовісне набуття майна допускається в силу того, що власник не 

забезпечив публічності свого права для набувача, тоді як неуповноважена особа 

за зовнішніми ознаками здається набувачу дійсним власником, оскільки це 

підтверджується легітимаційним фактом, який є першою умовою 

добросовісного набуття майна. Довіра до легітимаційного факту повинна бути 

обґрунтованою, тобто має бути виражена добросовісною особою, яка не знає і 

не може знати про помилковість видимості права, створеної легітимаційним 

фактом. До того ж, ця довіра потребує зовнішнього прояву у певному акті, 

оскільки неможливо захищати те, що існує лише в думках. Таким актом 

виступає укладення договору щодо розпорядження майном. В свою чергу, 

віддаючи свою річ у володіння третій особі, яка згодом може відчужити її без 

повноважень на це, власник також виявляє довіру цій особі. Проте, якщо довіра 

і відповідний ризик набувача ґрунтується на об’єктивному легітимаційному 

факті, довіра і ризик в діях власника засновані на суб’єктивних обставинах 

попередньої співпраці з особою, якій власник віддає свою річ, порадах інших 

осіб тощо. Тому виключно у разі добровільної передачі речі власником, довіра 

й ризик у його діях є менш обґрунтованими, ніж довіра і ризик в діях набувача, 

які й повинні пріоритетно захищатись. Якщо ж власник втрачає річ поза своєю 

волею, він не ввіряє свою річ іншій особі і не ризикує, тому в цьому випадку 

саме він повинен отримати захист.  

Умовою захисту інтересів набувача також має бути оплатність набуття, 

оскільки в іншому випадку відбувається його збагачення за рахунок власника. 

Оскільки набувач укладає договір з неуповноваженою особою, виконання 

цього договору не може забезпечити перехід права до набувача. Тому, право 

власності набувача виникає в момент настання обставини, з якою пов’язує 

виникнення права власності закон, незалежно від умов договору. Настання цієї 

обставини є завершальною умовою добросовісного набуття майна. 

При цьому, слід мати на увазі, що договір купівлі-продажу у 

вітчизняному праві є зобов’язальним, породжує лише право вимоги передачі 

майна у власність, але сам по собі таке право не переносить, для чого 
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необхідний законний спосіб набуття. Тому немає необхідності в належності 

продавцю права власності на майно на момент укладення цього договору. 

Отже, відсутність у продавця права власності на момент укладення договору 

купівлі-продажу не є підставою для визнання цього договору недійсним. 

Проведений аналіз дає підстави для висновку про те, що сучасному 

приватному праву відомі дві нормативні моделі оцінки ризику і довіри в діях 

набувача та власника щодо рухомих речей – це «добровільна втрата володіння 

річчю» та «ввірення речі». Однак добросовісне набуття майна може мати місце 

як у випадках, коли власник чи законний володілець добровільно передали річ 

третій особі, так і якщо річ була втрачена ними поза їх волею, однак згодом без 

повернення собі володіння була ввірена ними особі, яка її відчужила. 

Закріплена у ст.ст. 330, 388 ЦК України нормативна модель 

добросовісного набуття майна заснована на обмеженні віндикації. Оскільки 

віндикація обумовлена володінням, відповідні норми права обмежують 

можливість добросовісного набуття лише матеріальними предметами (речами). 

Законом також передбачено набуття забезпечувальних речових прав від 

невласника, однак воно належним чином не обумовлене добросовісністю та 

добровільним вибуттям речі з володіння власника. 

Водночас, відчуження майна особою, якій воно не належить, можливе не 

тільки відносно матеріальних предметів. Як свідчить досвід європейських 

країн, об’єктами добросовісного набуття можуть бути частки у статутному 

капіталі, вимоги, зареєстровані права тощо.  

З огляду на визначену правову природу добросовісного набуття та його 

механізм, обґрунтованим вбачається висновок про можливість добросовісного 

набуття будь-яких об’єктів цивільних прав, якщо вони є оборотоздатними і 

такий спосіб набуття не суперечить сутності об’єкту, оскільки належність будь-

якого майнового права суб’єкту підтверджується легітимаційним фактом, 

навколо яких сформована конструкція добросовісного набуття. 
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РОЗДІЛ ІІІ. 

ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ  

ДОБРОСОВІСНОГО НАБУВАЧА МАЙНА 

 

3.1. Захист прав та інтересів добросовісного набувача від вимоги про 

евікцію майна 

 

Конструкція добросовісного набуття майна від неуповноваженої особи 

презюмує конфлікт інтересів добросовісного набувача і власника, оскільки 

обидва претендують підтвердити право власності на це майно. Первісний 

власник, не маючи речі у своєму володінні, вимагає повернення майна до сфери 

свого фактичного панування. Звертаючись із позовом до набувача, власник 

вимагає так званої евікції (від лат. evincere – витребувати, відсудити), під якою 

ще з римських часів розуміють позбавлення за судовим рішенням покупця 

володіння річчю, отриманою від продавця, внаслідок її відсудження третьою 

особою на підставі права, що виникло до передачі речі продавцем покупцю 

[285, c. 449]. За таких умов, захист права добросовісного набувача на майно 

набуває особливого значення, він тісно пов'язаний з необхідністю визначення 

як способів захисту, так і процесуальних засобів такого захисту. 

В межах досліджень процесуальних засобів захисту прав найчастіше мову 

ведуть про позов. Але не слід забувати, що й заперечення проти позову є 

судовим засобом захисту цивільних прав в значенні правомочності особи 

домагатися відхилення позовних вимог шляхом вказівки на обставини, які 

спростовують ці вимоги [60, c. 124-125]. Як свідчить судова практика, набувачі 

майна від неуповноваженої особи намагаються використовувати обидва засоби 

захисту своїх прав та інтересів, проте не завжди слідуючи при цьому правилам 

використання тих чи інших способів захисту. 

Так, поширеними можна визнати позови про визнання особи 

добросовісним набувачем, але українські суди справедливо вважають такий 

спосіб захисту неналежним. Наприклад, у рішенні від 19.01.2011 року по справі 
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№6-13839св10 Верховний Суд України відзначив, що вимоги за зустрічним 

позовом про визнання добросовісним набувачем не є предметом позову, 

оскільки відповідно до ст. 338 ЦК України питання добросовісності набуття 

майна є одним із фактів, що має значення для вирішення справи і 

встановлюється судом відповідно до ст. 214 ЦПК України за позовом про 

витребування спірного майна [287]. У рішенні від 16.02.2011 року по справі 

№6-13679св08 Верховний Суд України не погодився із висновком апеляційного 

суду про задоволення зустрічного позову про визнання особи добросовісним 

набувачем з тих підстав, що відповідно до ст.ст. 15 та 16 ЦК України суд 

захищає порушене право у спосіб, встановлений законом, а обраний позивачем 

спосіб захисту шляхом визнання добросовісним набувачем законом не 

передбачений [286].  

Наведений підхід вбачається цілком виправданим з огляду на розроблену 

національними судами систему правил про застосування способів захисту 

порушеного права та інтересу. ВГСУ при вирішенні спорів виходить з того, що 

під захистом права розуміється державно-примусова діяльність, спрямована на 

відновлення порушеного права суб’єкта правовідносин та забезпечення 

виконання юридичного обов’язку зобов’язаною стороною. Спосіб захисту може 

бути визначений як концентрований вираз змісту (суті) міри державного 

примусу, за допомогою якого відбувається досягнення бажаного для особи, 

право чи інтерес якої порушені, правового результату. Спосіб захисту втілює 

безпосередню мету, якої прагне досягнути суб’єкт захисту (позивач), 

вважаючи, що таким чином буде припинене порушення (чи оспорювання) його 

прав, він компенсує витрати, які виникли у зв’язку з порушенням його прав, або 

в інший спосіб нівелює негативні наслідки порушення його прав [248]. При 

цьому, ВГСУ визнає необхідним обрання такого способу захисту, який 

відповідає характеру порушення його права чи інтересу [266]. Іншою мовою, 

застосування судом конкретного способу захисту цивільного права залежить 

від змісту суб’єктивного права, за захистом якого звернулась особа, й від 

характеру його порушення [165, c. 418], та повинно реально забезпечити 
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відновлення прав позивача [187, c. 123].  

В той же час, саме по собі визнання позивача добросовісним набувачем 

не надає йому ніяких переваг і не може захистити його інтересів, оскільки закон 

пов’язує відмову власнику у віндикації та виникнення права власності у 

набувача не тільки із добросовісністю, а з наявністю всіх елементів юридичного 

складу. Отже, визнання набувача добросовісним не гарантує йому захисту від 

вимог власника. 

Разом з тим, вбачається, що не слід повністю виключати можливість 

набувача майна від неуповноваженої особи використовувати такий засіб 

захисту своїх прав як пред’явлення позову. Наявність всіх умов, передбачених 

у ст. 388 ЦК України, призводить до виникнення у набувача права власності 

згідно ст. 330 ЦК України. Відтак, якщо первісний власник звертається до 

набувача із вимогою про витребування речі, то цим самим заперечується і не 

визнається право власності набувача це майно. Враховуючи викладене, існують 

підстави для пред’явлення позову про визнання права власності за ст. 392 ЦК 

України. 

Наразі Верховний Суд України чітко розрізняє випадки, коли належним 

способом захисту є визнання права, а коли – віндикація. Відповідно до ст. 392 

ЦК України власник майна може пред'явити позов про визнання його права 

власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а 

також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності. За 

змістом наведеної норми права позов про визнання права власності на майно 

подається власником тоді, коли в інших осіб виникають сумніви щодо 

належності йому цього майна, коли створюється неможливість реалізації 

позивачем свого права власності через наявність таких сумнівів чи внаслідок 

втрати правовстановлюючих документів [241]. Позов про визнання права 

власності на майно (ст. 392 ЦК України) є належним способом захисту, якщо 

позивач вимагає залишення у нього майна, відчуженого третьою особою за 

договором, учасником якого він не був, і це майно ще не вибуло з його 

володіння. Якщо майно вже вибуло з володіння власника, то позов за ст. 392 
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ЦК України не є належним способом захисту. У той самий час, якщо позивач 

вимагає повернення майна, відчуженого третіми особами за договором, 

учасником якого позивач не був, належним способом захисту є витребування 

майна від нинішнього володільця (ст.ст. 387, 388 ЦК України) [245]. 

Наведені правові позиції Верховного Суду свідчать про те, що позов про 

визнання права власності цілком може бути протиставлений віндикації як 

зустрічний позов. Більше того, не обов’язковим вбачається очікування 

набувачем пред’явлення до нього позову колишнім власником – він цілком 

може звернутися із самостійним позовом про визнання права власності, якщо 

невизнання чи оспорювання його права відбулося у позасудовому порядку. 

Поряд з цим слід мати на увазі, що для захисту своїх прав та законних 

інтересів у набувача немає необхідності в пред’явленні позову, для збереження 

речі за собою йому цілком достатньо заперечення проти позову первісного 

власника. У такому разі в арсеналі набувача може бути більше аргументів 

порівняно із позовом за рахунок, наприклад, доводів щодо пропуску позовної 

давності. Але головні аргументи все одно будуть стосуватися наявності фактів, 

із якими закон пов’язує виникнення у нього права власності. 

Незалежно від обраного набувачем засобу захисту, право повинне 

забезпечувати справедливий баланс можливостей первісного власника і 

добросовісного набувача щодо захисту своїх законних прав та інтересів. Це 

означає, що власник і добросовісний набувач у спорі між собою не повинні 

отримувати жодних формальних переваг, які не ґрунтуються на правилах 

ст.ст. 330, 388 ЦК України. Тим не менш, як свідчить судова практика, такий 

справедливий баланс забезпечується не завжди. 

Зрозуміло, що власники, які втратили своє майно, прагнуть використати 

всі можливі шляхи його відсудження у набувача. В свою чергу, відібрання 

майна можуть забезпечити як віндикація, так і реституція, що породжує 

проблему конкуренції вимог. Для власників позов про визнання договорів 

недійсними та застосування так званої «ланцюгової реституції» виступає 

немовби рятівною соломинкою, яка дозволяє обійти небезпечні для них 
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приписи ст. 388 ЦК України та повернути своє майно.  

Як зауважував А.Д. Корецький, визнання першого правочину щодо 

відчуження майна недійсним позбавляє права власності всіх подальших 

набувачів та, відповідно, зобов’язує їх послідовно провести двосторонню 

реституцію [159, c. 193].  

Схожий підхід на початку ХХІ століття підтримували суди. Наприклад, 

постановою від 20.01.2004 року у справі №31/205 ВГСУ погодився із 

попередніми судовими рішеннями в частині визнання недійсним договору 

купівлі-продажу пакета акцій товариства від 15.10.2001 року, укладеного між 

ФДМ України та СНВП «СІЛ-Авто» за результатами конкурсу, договору 

купівлі-продажу пакету акцій від 27.06.2002 року, укладеного між СНВП «СІЛ-

Авто» та Компанією «Хелвік Інвестментс Лімітед» та застосування реституції. 

Підставою недійсності другого договору стало порушення ст. 225 ЦК УРСР, 

згідно якої право продажу майна належить власнику, оскільки у СНВП «СІЛ-

Авто» не виникло право розпоряджатися пакетом акцій внаслідок недійсності 

договору купівлі-продажу від 15.10.2001 року [260]. 

Таким чином, внаслідок пред’явлення позову про визнання договорів 

недійсними та застосування реституції власники штучно створювали спір поза 

межами регулятивного впливу положень ст. 388 ЦК України, внаслідок чого 

отримували несправедливі переваги над добросовісними набувачами.  

У цивілістичній літературі були висловлені декілька пропозицій щодо 

вирішення існуючої проблеми. Так, на думку В.В. Вітрянського, якщо суб’єкт 

обмеженого речового права відчужує третій особі майно, отримане від 

власника, відповідний договір купівлі-продажу є нікчемним, а власник вправі 

заявити до продавця й покупця вимогу про двосторонню реституцію, яка буде 

наслідком нікчемності договору. Та обставина, що покупець може опинитися в 

ролі добросовісного набувача, відносно якого закон не допускає віндикації, не 

повинна стати перешкодою для пред’явлення власником позову щодо наслідків 

недійсності нікчемного правочину. В обґрунтування запропонованого рішення 

автор наводить наступні аргументи: (1) недійсний правочин не породжує 
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правових наслідків, зокрема, титулу власника у набувача; (2) застосування 

наслідків недійсності правочину лише повертає добросовісного набувача у 

попередній стан і тому не порушує його законних інтересів; (3) цивільне право 

не обмежує власника у виборі способів захисту; (4) право на використання 

способів захисту є суб’єктивним правом, яке особа реалізує на свій розсуд 

згідно норм цивільного кодексу; (5) з формально-юридичної точки зору фігура 

добросовісного набувача з’являється лише у правовідносинах, що виникають у 

зв’язку із віндикаційним позовом, тоді як застосування норм про недійсність 

правочинів та її наслідки не поставлено у залежність від добросовісності сторін 

договору. Тим не менш, пропонується обмежувати право власника вимагати 

визнання недійсним договору та застосування реституції лише першим 

правочином про відчуження, укладеним неуповноваженою особою (наприклад, 

орендарем). Щодо всіх подальших правочинів (другого, третього і т.д.) власник 

не повинен мати такого права з огляду на необхідність захисту інтересів третіх 

осіб та стабільності обороту [88, c. 138-140]. 

По суті, наведена позиція не вирішує проблеми захисту інтересів 

набувача, оскільки незрозуміло, чому покупець від орендаря повинен 

знаходитися у гіршому становищі, ніж подальший набувач, якому майно продає 

цей покупець. Покупець майна від орендаря набуває річ від неуповноваженої 

особи і з точки зору ст. 388 ЦК України заслуговує захисту так само, як і 

подальші покупці цього майна.  

Крім цього, позиція В.В. Вітрянського викликає сумніви з точки зору 

наведених вченим аргументів. Зокрема, в силу принципу диспозитивності та 

автономії волі власник дійсно може обирати конкретний спосіб захисту, але 

таке право власника не є безмежним. Як вже зазначалося, застосування 

конкретного способу захисту залежить від змісту порушеного суб’єктивного 

права й від характеру його порушення та повинно реально забезпечити 

відновлення прав позивача. Отже, право вимагати застосування певного 

способу захисту має тільки та особа, чиї права та законні інтереси будуть 

безпосередньо відновлені внаслідок застосування цього способу захисту. 
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Відповідно до прямої вказівки ч. 1 ст. 216 ЦК України у разі недійсності 

правочину кожна із сторін зобов’язана повернути другій стороні у натурі все, 

що вона одержала на виконання цього правочину. З цього слідує, що 

реституційні правовідносини існують тільки між сторонами договору, тому 

науковці справедливо вважають заінтересованою у застосуванні реституції 

тільки сторону відповідного договору [109, c. 200-201]. Крім того, цей спосіб 

захисту є зобов’язальним і не може застосовуватися, якщо спірні 

правовідносини мають речовий характер.  

Таким чином, реституція між набувачем і неуповноваженим продавцем 

не призведе до відновлення порушених прав власника, а відтак він не має права 

вимагати застосування реституції. 

Інший підхід до вирішення окресленої проблеми полягає у необхідності 

застосовувати реституцію з обов’язковим врахуванням прав добросовісного 

набувача, передбачених у ст.ст. 330, 388 ЦК України [227, c. 76]. Втім, 

запропоноване рішення вбачається сумнівним, оскільки конструкція ч. 1 ст. 216 

ЦК України не ставить реституцію в залежність від добросовісності сторони 

договору. Більше того, приписи ст.ст. 330, 388 ЦК України застосовуються в 

межах речових правовідносин і регулюють виникнення у добросовісного 

набувача права на майно, тоді як реституція у вітчизняному праві взагалі не 

стосується суб’єктивних прав – повернення у первісний стан не залежить ні від 

наявності суб’єктивного права у позивача, ні від набуття цього права покупцем. 

В решті решт, третій варіант вирішення проблеми захисту добросовісних 

набувачів від вимог про реституцію був застосований Верховним Судом 

України. Якщо майно передане власником за правочином, який є нікчемним 

або оспорюваним, то позов про визнання правочину недійсним та (або) про 

застосування наслідків недійсності правочину має пред’являтися тоді, коли 

майно залишається у набувача. Тобто якщо вчинений один правочин і 

повернути майно можна шляхом застосування реституції, то ефективним 

способом захисту буде визнання правочину недійсним. Якщо ж набувач, який 

набув майно за недійсним правочином, надалі відчужив таке майно іншій особі, 
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потрібно звертатися з віндикаційним позовом. Якщо після укладення 

недійсного правочину було укладено ще декілька, то вбачається правильним 

визнавати недійсними не всі правочини, а лише перший і заявляти позов про 

витребування майна в останнього набувача. Проте в цьому випадку немає 

перешкод для задоволення лише віндикаційного позову [343]. Подальше 

закріплення ця правова позиція отримала у п. 10 постанови Пленуму 

Верховного Суду України від 06.11.2009 року №9: реституція як спосіб захисту 

цивільного права застосовується лише в разі наявності між сторонами 

укладеного договору, який є нікчемним чи який визнано недійсним. У зв’язку з 

цим, вимога про повернення майна, переданого на виконання недійсного 

правочину, за правилами реституції може бути пред’явлена тільки стороні 

недійсного правочину. Норма ч. 1 ст. 216 ЦК України не може застосовуватись 

як підстава позову про повернення майна, переданого на виконання недійсного 

правочину, яке було відчужене третій особі. Не підлягають задоволенню позови 

власників майна про визнання недійсними наступних правочинів щодо 

відчуження цього майна, які були вчинені після недійсного правочину. У цьому 

разі майно може бути витребувано від особи, яка не є стороною недійсного 

правочину, шляхом подання віндикаційного позову, зокрема, від 

добросовісного набувача з підстав, передбачених ч. 1 ст. 388 ЦК України [271]. 

Вказаний підхід був підтриманий науковцями [233, c. 78-79 ; 180, c. 99], в 

тому числі з міркувань доцільності. По-перше, вважається, що у такий спосіб 

спрощується захист прав власника, якому простіше домогтися повернення речі 

за допомогою віндикації, ніж з’ясовувати, коли, кому і за скільки вона була 

продана та вимагати визнання всіх цих договорів недійсними за участю їх 

учасників. По-друге, посилюється захист добросовісного набувача, від якого 

річ може бути витребувана лише якщо річ вибула з володіння власника поза 

його волею [296, c. 40], тоді як в разі визнання недійсним договору із 

добросовісним набувачем його права нерідко порушуються [295, c. 36]. 

Таким чином, завдяки позиції науковців і Верховного Суду України з 

коригування судової практики у вітчизняному праві добросовісний набувач 
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захищений від вимог власника в порядку реституції, пред’явлення яких 

надавало власнику несправедливі переваги. Проте, убезпечення добросовісного 

набувача від реституції було зроблене за рахунок заборони власнику, серед 

іншого, вимагати визнання недійсним договору між набувачем і 

неуповноваженою особою. Вбачається, що в цій частині обраний підхід не 

позбавлений як внутрішніх протиріч, так і неузгодженостей з іншими засадами 

юридичної конструкції добросовісного набуття майна. 

Аналіз механізму добросовісного набуття дає підстави стверджувати, що 

договір про відчуження майна, укладений із набувачем, не може вважатися 

недійсним з тієї підстави, що річ на момент його укладення не належала 

продавцю. В той же час, якщо з передбачених законом підстав цей договір 

визнається недійсним, то цим самим усувається один із елементів юридичного 

складу, який є підставою виникнення права власності у добросовісного 

набувача згідно ст.ст. 330, 388 ЦК України. Тому, якщо існують підстави для 

визнання цього договору недійсним, первісний власник має безпосередню 

заінтересованість у пред’явленні відповідного позову, оскільки успішне 

оспорювання договору означатиме для нього можливість витребування речі у 

добросовісного набувача. З наведеного вбачається, що усунувши можливість 

використання власником несправедливих переваг реституції, суди одночасно 

позбавили власника права вимагати визнання недійсним договору між 

неуповноваженою особою і набувачем, чим надали необґрунтовані переваги 

останньому. Проте, розумного балансу позицій власника й добросовісного 

набувача в спорі цілком можна досягти без таких крайнощів. 

Найбільше сумнівів викликає теза про те, що власник не може вимагати 

визнання договору недійсним, оскільки наслідком недійсності є двостороння 

реституція. Цей умовивід був би логічно бездоганним, якщо б реституція 

дійсно була обов’язковим наслідком недійсності договору [326, c. 100 : 73, c. 

37], а метою звернення до суду із позовом про визнання договору недійсним 

було лише застосування реституції [175]. Однак, за змістом ч. 1 ст. 216 ЦК 

України єдиним загальним обов’язковим наслідком недійсності правочину є 
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заперечення правом (ненастання) тих правових наслідків, яких сторони бажали 

досягти вчиненням правочину. Реституція завжди здійснюється після визнання 

чи констатації недійсності договору, але не є наслідком недійсності – вона є 

наслідком виконання недійсного правочину. Недійсність завжди стосується 

сфери права, вона вражає правові наслідки договору, тоді як реституція завжди 

існує в сфері фактів. Реституція не потрібна, коли недійсний договір не був 

виконаний або коли на підставі договору переходило майнове право вимоги, 

тобто явище ідеальне – у цьому разі сам факт визнання договору недійсним 

означає, що суб’єктом цього права залишився продавець. Не дарма визнання 

договору недійсним (п. 2 ч. 2 ст. 16 ЦК України) та реституція (ч. 1 ст. 216 ЦК 

України) розділені законом як окремі, хоча й пов’язані способи захисту. Різні 

наслідки застосування цих способів захисту свідчать про їх різну мету: якщо 

визнання правочину недійсним потрібне для спростування його правових 

наслідків, то реституція має на меті фактичне повернення майна в сферу 

панування сторони. 

Не поодинокі випадки, коли Верховний Суд України також зазначає, що у 

речово-правових відносинах не застосовуються зобов’язальні способи захисту – 

визнання договору недійсним і реституція. Тому права особи, яка вважає себе 

власником майна, не підлягають захисту за позовом до добросовісного 

набувача з використанням правового механізму, передбаченого ст.ст. 215, 216 

ЦК України [288]. 

Однак, висновок про те, що визнання договору недійсним є 

зобов’язальним способом захисту, потребує додаткового обґрунтування. Якщо 

недійсність означає, що не виникло жодних прав на підставі договору у його 

сторін, вочевидь, ефект недійсності розповсюджується не тільки на сторін 

цього договору, а й на третіх осіб, на чому акцентував увагу ще Л. Еннекцерус 

[396, c. 224]. Тому, більш обґрунтованою вбачається позиція І.О. Дзери, на 

думку якої цей спосіб захисту є спеціальним [116, c. 48]. Принаймні, він точно 

не є зобов’язальним. З цього логічним вбачається висновок щодо можливості 

пред’явлення вимог про визнання договору недійсним будь-якою 
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заінтересованою особою, що безпосередньо слідує з приписів ч. 3 ст. 215 ЦК 

України. В контексті договору купівлі-продажу чужої речі це означатиме, що 

власник майна, поряд із покупцем, є заінтересованою особою в оспорюванні 

договору. Такий підхід був сприйнятий ще в дореволюційному праву [185, c. 

101] і, як вбачається, не втратив своєї актуальності. 

Додатково для обґрунтування неможливості звернення власником, який 

не є стороною договору, із позовом про визнання недійсним цього договору 

Верховний Суд України також відзначає, що згідно ч. 3 ст. 216 ЦК України 

загальні наслідки недійсності угоди застосовуються, якщо законом не 

встановлені особливі умови їх застосування або особливі правові наслідки 

окремих видів недійсних правочинів. Такі особливі умови застосування 

правових наслідків недійсності угоди передбачені ст. 388 ЦК України, а 

оскільки добросовісне набуття можливе лише тоді, коли майно придбано не 

безпосередньо у власника, наслідком угоди, укладеної з таким порушенням, є 

не реституція, а повернення майна з незаконного володіння [346]. 

Втім, у ч. 3 ст. 216 ЦК України передбачається можливість встановлення 

особливих умов застосування наслідків недійсності або особливих правових 

наслідків окремих видів недійсних правочинів. Вочевидь, ст. 388 ЦК України 

не встановлює особливих умов застосування реституції, оскільки регулює 

віндикацію. Не виключається можливість вважати віндикацію в деяких 

випадках особливим правовим наслідком недійсності угоди. Але, по-перше, цей 

висновок потребує додаткового обґрунтування, оскільки прямо не слідує з 

тексту ст. 388 ЦК України. По-друге, якщо вважати віндикацію особливим 

наслідком недійсності договору, це навпаки підтвердить можливість визнання 

договору недійсним за позовом власника. 

З врахуванням наведеного, можна стверджувати, що первісний власник 

не повинен обмежуватись у праві пред’явити позов про визнання недійсним 

договору між неуповноваженою особою і набувачем. Якщо цей договір буде 

визнаний недійсним, це означатиме відсутність одного з елементів юридичного 

складу за ст.ст. 330, 388 ЦК України та, відповідно, можливість віндикації 
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майна у добросовісного набувача. Звичайно, дійсність цього договору не є 

перешкодою для витребування майна у добросовісного набувача, якщо 

відсутній будь-який інший елемент юридичного складу, визначеного у ст. 388 

ЦК України. За такого підходу інтереси добросовісного набувача не 

ущемлюються, оскільки він отримує захист тільки за наявності всіх елементів 

юридичного складу, який є підставою виникнення у нього права власності. В 

свою чергу, незважаючи на можливе визнання недійсним договору між 

неуповноваженою особою і набувачем, власник позбавлений права вимагати 

застосування реституції між ними, яка є зобов’язальним способом захисту і 

тому недосяжним для власника. 

Окремої уваги потребує також та обставина, що евікція майна можлива не 

лише за вимогою первісного власника, а й за вимогами інших осіб, які мають 

речові права на майно. Серед останніх особливе місце посідають 

заставодержателі, оскільки з належним захистом їх інтересів безпосередньо 

пов’язана ефективність кредиту, як одного з найважливіших чинників обороту. 

У зв’язку з цим, правова невизначеність у питанні адекватного захисту 

інтересів добросовісного набувача та вигодонабувача за обтяженням може 

стати для цивільного обороту не менш важким тягарем, ніж необмежена 

віндикація майна первісним власником. 

Основне правило, яке покликане розподілити ризики між добросовісними 

набувачами та обтяжувачами майна, встановлене у ч. 1 ст. 10 Закону України 

«Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень». Відповідно до 

цієї норми у разі відчуження рухомого майна боржником, який не мав права 

його відчужувати, особа, що придбала це майно за відплатним договором, 

вважається його добросовісним набувачем згідно зі статтею 388 ЦК України за 

умови відсутності в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відомостей 

про обтяження цього рухомого майна. Добросовісний набувач набуває право 

власності на таке рухоме майно без обтяжень. 

Аналіз судової практики дозволяє дійти висновку про те, що основне 

призначення норми ч. 1 ст. 10 Закону України «Про забезпечення вимог 
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кредиторів та реєстрацію обтяжень» національні суди вбачають у вирішенні 

спорів в разі продажу предмета застави власником-заставодавцем без згоди 

заставодержателя. Для вирішення правового конфлікту між заставодержателем 

та набувачем з’ясовуються дві обставини: дійсність договору про відчуження 

майна та добросовісність покупця. Зокрема, у декількох справах ВГСУ виходив 

з того, що договір купівлі-продажу заставленого майна, укладений власником 

без дозволу заставодержателя, підлягає визнанню недійсним, а покупець майна 

за змістом ст. 10 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та 

реєстрацію обтяжень» не є добросовісним набувачем, якщо обтяження було 

зареєстровано [246]. Спершу ця правова позиція була підтримана Верховним 

Судом України [347], але у 2010 році найвищий судовий орган змінив підхід і 

вказував на неможливість визнання недійсним договору купівлі-продажу 

предмета застави за позовом заставодержателя, оскільки ч. 3 ст. 10 Закону 

передбачає інші правові наслідки відповідного правопорушення, а саме – 

відшкодування збитків [348]. Втім, у 2012 році Верховний Суд України все ж 

визнав право заставодержателя оспорювати договір з відчуження предмету 

застави, укладений без його згоди [244]. 

В цій частині, по-перше, варто підтримати ідею щодо неможливості 

визнання недійсним договору про відчуження заставленого майна, укладеного 

власником без згоди обтяжувача, з підстав відсутності цієї згоди. Застава 

майна, як й інші обтяження, не повинна перешкоджати власнику 

розпоряджатися своїм майном. Дійсно, приписами ст. 586 ЦК України власнику 

заборонено відчужувати майно без згоди заставодержателя, проте 

обґрунтованою вбачається точка зору, згідно якої ця заборона існує в межах 

договірних відносин між власником і заставодержателем [69, c. 730-731] і не 

властива самому праву застави [386, c. 440]. Водночас, порушення власником 

своїх договірних обов’язків не може бути підставою для недійсності договору 

власника із третьою особою та перешкодою для переходу права власності. У 

даному випадку інтереси заставодержателя мають забезпечуватися через 

властивість слідування застави [314, c. 673], яка притаманна усім речовим 
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правам, адже перехід права власності сам по собі не тягне припинення права 

застави. Вище вже відзначалося, що у вітчизняному приватному праві способи 

захисту прав обумовлені характером самого права та його порушення, тому у 

заставодержателя відсутня заінтересованість у поверненні майна, як і у 

визнанні недійсним договору купівлі-продажу, оскільки сутністю заставного 

права слід вважати можливість звернення стягнення на майно, на що не впливає 

особа власника.  

По-друге, у разі продажу майна власником без дозволу заставодержателя 

відбувається продаж своєї речі та, відповідно, перехід права власності від 

власника до набувача майна, тобто має місце правонаступництво. Навпаки, в 

силу прямої вказівки у тексті ч. 1 ст. 10 Закону України «Про забезпечення 

вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» ця норма застосовується у разі 

добросовісного набуття за ст. 388 ЦК України. Як обґрунтовано відзначав 

Верховний Суд України, добросовісне набуття майна у розумінні ст. 388 ЦК 

України можливе лише тоді, коли майно придбане не безпосередньо у 

власника, а у особи, яка не мала права відчужувати це майно [345]. Відтак, 

норма ч. 1 ст. 10 вказаного Закону регулює відносини набуття обтяженого 

майна від особи, яка не є власником чи уповноваженою власником, тоді як у 

випадку продажу майна власником без згоди заставодержателя взагалі відсутнє 

набуття майна від неуповноваженої особи у розумінні ст. 388 ЦК України. 

Безумовно, існує необхідність захисту покупців майна за договорами із 

власником, які не знали та не могли знати про існування застави, але правовий 

статус цих осіб не тотожний положенню добросовісного набувача за ст. 388 ЦК 

України. Відповідно, захист інтересів таких покупців має здійснюватися не на 

підставі ч. 1 ст. 10 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та 

реєстрацію обтяжень», а за приписами норм щодо відчуження обтяженого 

майна його власником (ст. 9, а також ст.12 вказаного Закону). 

В свою чергу, норма ч. 1 ст. 10 Закону України «Про забезпечення вимог 

кредиторів та реєстрацію обтяжень» підлягає застосуванню до відносин, в 

межах яких обтяжене майно було відчужене особою, що не була власником і не 
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мала права відчужувати це майно, тобто до випадків, описаних у ст. 388 ЦК 

України. При цьому, не має значення, ким саме було встановлене право 

застави: дійсним власником до отримання речі у володіння неуповноваженим 

продавцем чи вже самим неуповноваженим продавцем. 

Зміст ч. 1 ст. 10 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та 

реєстрацію обтяжень» дає підстави для висновку про те, що у цій нормі 

встановлюються критерії оцінки добросовісності набувача при застосуванні 

ст. 388 ЦК України та визначається юридична доля обтяження після набуття 

майна. Зокрема, у разі відсутності державної реєстрації обтяження покупець 

предмету обтяження від неуповноваженої особи є добросовісним набувачем за 

ст. 388 ЦК України. У випадку наявності інших умов, передбачених ст. 388 ЦК 

України, у такого покупця виникає право власності на майно без обтяження, 

яке припиняється. Якщо ж обтяження було зареєстроване, покупець вважається 

недобросовісним, що виключає виникнення у нього права власності внаслідок 

відсутності однієї з умов, передбачених ч. 1 ст. 388 ЦК України. Слід особливо 

наголосити, що зі змісту ч. 1 ст. 10 Закону України «Про забезпечення вимог 

кредиторів та реєстрацію обтяжень» слідує наявність неспростовної презумпції 

недобросовісності набувача речі у випадку реєстрації обтяження цього майна. 

Обрану законодавцем нормативну модель вирішення конфлікту інтересів 

заставодержателя та набувача не можна визнати логічною та послідовною, 

оскільки у ч. 1 ст. 10 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та 

реєстрацію обтяжень» змішані два абсолютно різних за призначенням, хоча й 

пов’язаних правила, що підтверджується наступним. 

Як відомо, одна річ може бути об’єктом декількох речових прав. У 

зв’язку із цим, інтереси покупця під час придбання речі у неуповноваженої 

особи можуть зіткнутися не тільки з інтересами дійсного власника майна, але і 

з інтересами обтяжувача, зокрема, заставодержателя. Це два (чи більше) 

абсолютно різних правових конфлікти як за природою, так і за спрямованістю 

інтересів їх сторін. Так, в межах відносин належності речі інтерес покупця 

полягає у набутті права власності на річ, а інтерес первісного власника – у 



139 

збереженні свого права власності. В свою чергу, заставодержатель 

заінтересований у збереженні права застави безвідносно до того, хто буде 

власником речі, а набувач заінтересований у набутті вільної від обтяжень речі, 

якщо він, звичайно, не погодився на придбання майна з обтяженням. За таких 

обставин, добросовісність набувача повинна обговорюватися окремо відносно 

належності права власності та відносно наявності обтяжень щодо речі. Набувач 

може добросовісно вважати неуповноваженого продавця власником рухомого 

майна, але бути недобросовісним щодо наявності застави цього ж майна.  

Звичайно, запис у державному реєстрі обтяжень про заставу чи інше 

обмежене речове право може дозволити особі встановити дійсного власника 

майна. Наприклад, покупець укладає договір купівлі-продажу речі з особою, 

яка здається йому власником, а в дійсності є лише законним володільцем речі. 

При цьому, в державному реєстрі обтяжень є запис про заставу, у якому в 

якості власника майна вказана не та особа, яка укладає із покупцем договір 

купівлі-продажу. В такому разі обачний покупець повинен здійснити перевірку 

належності права власності продавцю та відмовитися від придбання речі, якщо 

перевірка не підтвердить наступництво продавця у праві власності від особи, 

що вказана як власник у державному реєстрі обтяжень. Укладення договору із 

продавцем в такій ситуації свідчитиме про недобросовісність набувача.  

Проте, може мати місце й інша ситуація, у якій неуповноважена особа 

передала чужу річ у заставу, а в подальшому здійснює відчуження цього ж 

майна за відплатним договором. У такому разі відомості запису в державному 

реєстрі обтяжень не дадуть покупцю можливості дізнатися, що продавець речі 

не є її дійсним власником. Звернувшись до реєстру, покупець лише дізнається 

про наявність обтяження, яке буде чинним для нього в силу прямої вказівки ч. 2 

ст. 10 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію 

обтяжень» навіть в разі встановлення неуповноваженою особою. Будучи 

добросовісним щодо належності права власності продавцю і погодившись із 

набуттям майна з обтяженням, яке зареєстроване, покупець може укласти й 

виконати договір купівлі-продажу. Логічним було б вважати його власником 
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майна в силу ст.ст. 330, 388 ЦК України, із збереженням обтяження, на 

існування якого він погодився. Тим не менш, згідно ч. 1 ст. 10 вказаного Закону 

цей покупець буде вважатись недобросовісним набувачем за ст. 388 ЦК 

України саме тому, що обтяження було зареєстроване, і право власності у нього 

не виникне. Безумовно, такий підхід не може бути визнаний справедливим.  

Враховуючи викладене, із державною реєстрацією обтяження не може 

пов’язуватися неспростовна презумпція добросовісності щодо належності 

права власності продавцю, як це зроблено у ч. 1 ст. 10 Закону України «Про 

забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень». В свою чергу, 

юридична доля обтяження в разі добросовісного набуття майна у власність 

повинна залежати від наявності чи відсутності добросовісності щодо існування 

цього обтяження. 

Свого часу Б.Б. Черепахін на підставі ст. 98 ЦК РРФСР 1922 року 

відзначав, що право власності виникає у добросовісного набувача вільним від 

усіх обтяжень, зокрема, від заставних прав [375, c. 226]. Інший цивіліст 

І.М. Трепіцин звертав увагу на те, що при добросовісному набутті майна від 

неуповноваженої особи припиняються обтяження цього майна, які набувач 

добросовісно вважав відсутніми [338, c. 139]. Саме останній підхід отримав 

найбільше поширення у нормах законодавства й доктрині сучасних розвинутих 

країн (наприклад, Німеччини [29, c. 152], Швейцарії [15, c. 225] тощо). 

По суті, вирішення конфлікту між набувачем майна і заставодержателем 

чи іншим обтяжувачем базується на тих же принципах і має ту ж природу, що й 

вирішення спору між первісним власником і набувачем. Будь-яке обмежене 

речове право може бути протиставлене третім особам лише у випадку 

забезпечення його публічності для цих осіб. Публічність може досягатися 

різними способами, зокрема, передачею речі у володіння обтяжувача, 

накладенням міток тощо, але найбільше такій меті відповідає реєстрація [342, c. 

24]. Відповідно, недотримання принципу публічності речових прав 

обтяжувачем усуває можливість протиставлення цих прав третім особам. Як 

справедливо зазначає О.О. Маковська, доведення інформації про наявність 
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обтяження до третіх осіб лежить у сфері контролю заставодавця, тому логічно 

покласти ризик втрати права саме на нього [190, c. 138]. 

Таким чином, укладення договору купівлі-продажу набувачем, який не 

знав і не міг знати про відсутність належних повноважень у відчужувача, проте 

знав чи міг знати про наявність обтяжень майна, свідчить лише про те, що 

набувач погодився на придбання майна разом із обтяженнями. Тут має місце 

співпадіння волі власника майна, яким стає добросовісний набувач, та волі 

заставодержателя щодо обтяження майна заставою. Саме ця спільна воля 

зберігає чинність обтяження для нового власника. В іншому випадку, якщо 

відсутня реєстрація цього обтяження, а набувач не знав і не міг знати про його 

наявність з будь-яких інших джерел, таке обтяження повинно припинятися з 

моменту виникнення права власності на майно у добросовісного набувача. При 

цьому, державна реєстрація є легітимаційним фактом і забезпечує публічність 

права, вона завжди діє поряд із добросовісністю, але не може підміняти її: 

відсутність державної реєстрації хоча й дозволяє припускати, але не означає з 

необхідністю, що набувач не міг знати про обтяження. Припинення обтяження, 

про яке не знав і не міг знати добросовісний набувач майна, спричинене 

недотриманням принципу публічності речових прав, внаслідок чого це 

обтяження не є чинним у відносинах із добросовісними третіми особами. Право 

слідування в цій ситуації не може зарадити обтяжувачу, оскільки право 

власності набувається добросовісною особою первісним способом. 

Такий підхід цілком може вважатися універсальним щодо вимог суб’єктів 

інших речових прав. 

 

3.2. Презумпція добросовісності як особлива гарантія захисту 

набувача 

 

В межах наукової розробки конструкції добросовісного набуття майна від 

неуповноваженої особи одним із найбільш дискусійних питань дотепер 

залишається розподіл тягаря доказування між власником та набувачем, що 
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негативно відбивається на судовій практиці. 

В одних випадках суди виходять з того, що відповідно до ч. 5 ст. 12 ЦК 

України добросовісність набувача презюмується, тому незаконний набувач 

вважається добросовісним, доки не буде доведено протилежне. Не кажучи вже 

про численні судові рішення касаційних судів, цей підхід був закріплений у 

п. 10 постанови Пленуму ВСУ №9 від 06.11.2009 р. «Про судову практику 

розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» [271] і в 

подальшому підтриманий в ухвалі ВСУ у 2010 році по справі №6-894св10 [350]. 

Разом з тим, у 2011 році ВСУ в рішенні по справі 6-13839св10 [287] 

дійшов протилежного висновку про те, що з огляду на вимоги ст. 10 ЦПК 

України та виходячи зі змісту ч. 1 ст. 388 ЦК України набувач зобов’язаний 

довести, що він придбав майно за відплатною угодою та що він не знав і не міг 

знати про придбання в особи, якій не належить право відчуження. В 

подальшому ця правова позиція знайшла відображення у листі Верховного 

Суду України 2013 року [176] і багатьох судових рішеннях касаційних судів. 

Таким чином, ця проблема зводиться, по суті, до питання про те, чи існує 

така додаткова гарантія захисту інтересів набувача як презумпція 

добросовісності, чи набувач повинен доводити свою добросовісність. У зв’язку 

з цим, доцільно виходити з наступного. 

Хоча приватне право Риму і не знало добросовісного набуття майна в 

його сучасному варіанті, юристами того часу було достатньо серйозно 

розроблене вчення про добросовісність в рамках інших інститутів права. При 

цьому, як вбачається з праць романістів, можна вести мову про існування 

загальної презумпції добросовісності у праві Стародавнього Риму, оскільки 

bona fides semper praesumitur nisi malam fidem adesse probetur (якщо не доведено 

злий умисел, завжди передбачається добросовісність) [66, c. 383]. 

У цивілістів імперського періоду також були відсутні сумніви щодо 

презумпції добросовісності у приватному праві. Так, Г.Ф. Шершеневич звертав 

увагу на існування принципу, згідно якого недобросовісність ніколи не 

презюмується, на підставі чого формулював припущення добросовісності [387, 
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c. 283]. В контексті володіння стаття 530 Зводу законів цивільних передбачала, 

що воно визнається добросовісним до тих пір, поки не буде доведено, що 

володільцю достовірно відомо про неправомірність його володіння [310, c. 

103]. Таким чином, навіть обґрунтовані сумніви не робили володільця 

недобросовісним. 

У радянський період розвитку вітчизняного цивільного права на користь 

презумпції добросовісності набувача висловлювався Б.Б. Черепахін, який 

пояснював її необхідність з огляду на повагу до честі та гідності громадянина, 

яка пронизувала радянське законодавство [373, c. 184]. Існування такої 

презумпції відзначав також О.С. Іоффе [152, c. 482]. 

Разом з тим, була висловлена інша точка зору. Зокрема, В.А. Дозорцев 

зазначав, що існування презумпції добросовісності передбачає спростування її 

позивачем, який не має і не може мати у своєму розпорядженні жодних 

відомостей про спосіб та умови набуття речі відповідачем. Навпаки, 

відповідачу відома ця інформація, тому обставинам віндикаційного позову 

більше відповідає протилежна презумпція [156, c. 192]. 

Сучасні дослідники, зазвичай, аналізують питання доказування обставин 

добросовісності лише з позиції догматики. Зокрема, на думку І.М. Отрош 

добросовісність у ЦК України вживається у широкому та вузькому значенні, а 

відтак не можна застосовувати загальну презумпцію добросовісності за ст. 12 

кодексу до аналізу добросовісності у вузькому розумінні за ст. 388 ЦК України 

[218, c. 11]. Враховуючи приписи ст. 3 ЦК України, Д. Луспеник погоджується 

з існуванням презумпції добросовісності, але при цьому покладає обов’язок 

доказування своєї добросовісності на покупця [184, c. 117]. Не заперечувала 

проти позиції судів щодо покладення на набувача тягаря доказування своєї 

добросовісності Н.С. Безсмертна [208, c. 532].  

Таким чином, в історичному контексті у вітчизняному приватному праві 

був успадкований римський підхід та сформована загальна презумпція 

добросовісності, яка традиційно застосовувалась і до набувача майна від 

неуповноваженої особи. Водночас, у радянські часи була започаткована 
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тривала дискусія щодо нормативної та цивільно-політичної обґрунтованості 

існування такої презумпції для сторін віндикаційного процесу, яка не 

завершена й дотепер.  

Вирішення цієї проблеми потребує аналізу норм чинного законодавства 

України щодо розподілу тягаря доказування. 

Теорія доказування була детально розроблена ще дореволюційними 

вченими і до сьогодні її основи залишились майже незмінними. Загальний 

принцип розподілу тягаря доказування полягає у тому, що кожна із сторін 

судового процесу повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на 

підставу своїх вимог або заперечень (наприклад, ст. 33 ГПК України). Позивач, 

звертаючись до суду, хоча й захищає дійсне та наявне право, однак в якості 

підстави позову йому необхідно навести лише правовстановлюючі факти, тобто 

обставини, які зазвичай достатні для виникнення відповідного права [399, c. 53-

54]. Якщо позивач довів підстави своїх вимог, то тягар доказування 

протилежного переходить до опонента. Воно здійснюється у формі заперечень, 

тобто вимоги відповідача про невизнання за позивачем даного права або про 

визнання цього права за самим відповідачем. Зрозуміло, що для досягнення цієї 

мети, він повинен вказати на факти, якими паралізується вимога позивача або 

обґрунтовується право відповідача [100, c. 189-190].  

В свою чергу, оскільки предмет доказування визначається нормами 

матеріального права [388, c. 253 ; 172, c. 332-333], то й склад фактів, які є для 

кожного конкретного спору правовстановлюючими та «правопаралізуючими», 

також визначається змістом норм матеріального права. Керуючись наведеними 

міркуваннями, для первісного власника у спорі про витребування майна 

предмет доказової діяльності визначається положеннями ст. 387 ЦК України, за 

змістом якої підставами позову і предметом доказування буде:  

(а) право власності позивача;  

(б) втрату володіння річчю;  

(в) знаходження речі у володінні відповідача.  

Разом з тим, вимогам власника відповідач може протиставити 
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заперечення, обґрунтовані приписами ст. 388 ЦК України, які паралізують 

вимогу позивача про віндикацію. У такому разі, власник може витребувати своє 

майно (ст. 387 Кодексу), але якщо буде встановлена наявність відплатного 

договору та добросовісність набувача, віндикація можлива лише в разі 

відсутності волі власника чи законного володільця на втрату речі (ч. 1 ст. 388 

Кодексу). Відтак, існування відплатного договору про відчуження речі й 

добросовісність набувача є обставинами, які «паралізують» вимоги позивача, 

заявлені за ст. 387 ЦК України, а тому мають доводитися відповідачем, який на 

них посилається. Що стосується ч. 5 ст. 12 ЦК України, то вона прямо 

передбачає презумпцію добросовісності для тих випадків, коли законом 

встановлені правові наслідки недобросовісного здійснення, а не набуття 

особою права, що формально виключає набувача з-під дії цієї норми. 

Інший підхід втілений у німецькому праві. Згідно §932(1) BGB внаслідок 

відчуження, здійсненого за правилами §929, набувач стає власником, навіть 

якщо річ не належала відчужувачу, за виключенням випадків, коли він на 

момент набуття права власності діяв би недобросовісно [106, c. 348]. Ця норма 

сформульована таким чином, що не покупець доводить виникнення права 

власності, а первісний власник обґрунтовує ненабуття цього права 

відповідачем, для чого він має довести недобросовісність набувача.  

Наведене наочно демонструє, що за буквальним змістом ч. 1 ст. 388 ЦК 

України саме набувач повинен доводити свою добросовісність. Втім, від 

залишення подальшого аналізу застерігає той факт, що закріплена у ст. 388 ЦК 

України норма існує ще з 70 років минулого століття, але при цьому більшість 

цивілістів того часу висловлювалися на користь презумпції добросовісності.  

Крім того, вчені-розробники проекту ЦК України, як здається, зовсім не 

мали на увазі такі звужені зміст і сферу застосування презумпції 

добросовісності у приватному праві. Зокрема, Н.С. Кузнєцова продовжує 

закликати суддів звернути увагу при вирішенні відповідних спорів на 

презумпцію добросовісності, встановлену у ст. 12 ЦК України [133, c. 3]. Слід 

прислухатися до цих порад, оскільки вони мають більш ніж достатні підстави 
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не тільки з позицій бажаного підходу, але й в контексті норм нині чинного ЦК 

України. 

По-перше, сумніви у правильності наведеного вище буквального 

тлумачення ст. 388 ЦК України виникають при зверненні до положень 

ч. 2 ст. 328 ЦК України, згідно якої право власності вважається набутим 

правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття 

права власності не встановлена судом. Мета цієї норми цілком зрозуміла: 

презюмується правомірність підстави (юридичного факту чи складу), яка 

спричиняє набуття права власності. Отже, відповідачу у віндикаційному 

процесі достатньо довести лише наявність договору про передачу майна у 

власність, тобто довести що він є набувачем, та заявити про свою 

добросовісність, а оспорювання підстави набуття має бути здійснено 

позивачем. І що важливо, в силу ст. 330 ЦК України підставою набуття права 

власності у даному випадку є юридичний склад, передбачений ст. 388 цього 

кодексу, куди відноситься і добросовісність набувача. Відтак, саме первісний 

власник має доводити недобросовісність набувача. 

В цьому контексті показовою також є одна із господарських справ, в якій 

позивачу було відмовлено у задоволенні позову про визнання права власності 

та витребування майна. Погоджуючись із рішеннями господарських судів 

попередніх інстанцій, ВГСУ застосував до спірних правовідносин норми ч. 2 ст. 

328 ЦК України та відзначив, що в процесі розгляду справи позивачем не було 

доведено невідповідність змісту договору купівлі-продажу вимогам чинного 

законодавства, факт недотримання встановленої форми угоди, неправомірність 

дій відповідача. При цьому, здійснивши аналіз змісту договору купівлі-

продажу, господарські суди попередніх інстанцій дійшли висновку про 

необхідність визнання відповідача добросовісним набувачем в порядку ст. 388 

ЦК України, врахувавши, що майно набуте ним за відплатним договором [268]. 

По-друге, застосовуючи положення ст.ст. 12, 388 ЦК України, не слід 

забувати, що добросовісність разом із справедливістю та розумністю визнана 

загальною засадою цивільного законодавства (ст. 3 ЦК України). Таким засадам 



147 

надається величезне значення у цивілістиці. Відомий вчений Ю.Х. Калмиков 

відзначав, що саме ці положення, перші статті кодексу, слід вважати правовими 

основами економічного обороту. Стрижньові ідеї та принципи, закріплені у 

них, пронизують усі без виключення норми цивільного законодавства. 

Відповідні приписи закріплюють вихідні положення, що мають основоположне 

значення не тільки для інших розділів кодексу, але й для всієї системи актів 

цивільного законодавства та правозастосовчої практики [154, c. 44-46]. 

Наведені характеристики корелюють із розумінням принципів цивільного 

законодавства як стабільних вихідних керівних положень, що виражають 

об’єктивні закономірності, тенденції та потреби суспільства та визначають 

сутність всієї системи, галузі чи інституту права [107, c. 223]. 

Більше того, справедливість, добросовісність та розумність виступають 

базовою серед інших загальних засад цивільного законодавства. Ці принципи, 

як наголошує А.С. Довгерт, є кінцевою сутністю права та вказують на його 

природне походження. Через призму цих принципів має оцінюватися і 

тлумачитися все позитивне та природне право й наслідки його застосування. 

Таке важливе значення загальних засад цивільного законодавства дає 

можливість однозначно стверджувати, що презумпція добросовісності при 

здійсненні цивільних прав (ст. 12 ЦК України) є лише одним із проявів засади 

добросовісності у цивільному праві [369, c. 12-13]. Принцип добросовісності не 

зводиться до цієї презумпції, у зв’язку із чим не може нею обмежуватися, а 

навпаки повинен аналогічно проявлятися під час набуття цивільних прав. 

Даний висновок додатково підтверджується наступними аргументами.  

З точки зору логіки презумпції є продуктом індукції, тобто «узагальнення 

з досвіду», яке полягає у тому, що на підставі декількох окремих випадків, де 

спостерігалося певне явище, робиться висновок про існування цього явища у 

всіх випадках такого типу [196, c. 255]. За таких обставин, на рідкість дивним 

було б припущення, що під час здійснення суб’єктивних прав особи діють в 

абсолютній більшості випадків добросовісно, а при набутті цих же прав – якось 

по-іншому. Тим більше, що усі прояви добросовісності в приватноправових 
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соціальних зв’язках охоплюються принципом добросовісності (ст. 3 ЦК 

України), який за визначенням також виражає об’єктивні закономірності 

суспільних відносин і також є результатом певного узагальнення.  

Окремо також слід зазначити, що в багатьох випадках набуття прав 

відбувається шляхом здійснення інших прав. Це відбувається і при набутті 

права власності за договором, оскільки таке набуття відбувається в рамках 

реалізації права вимоги за договором купівлі-продажу. Для цих випадків 

неможливе одночасне існування презумпції добросовісності при здійсненні 

права та відсутність такої презумпції при набутті права. 

Важливо, що згідно абз. 2 ч. 3 ст. 92 ЦК України у відносинах із третіми 

особами обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не 

має юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя 

особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження. Зі 

змісту цієї норми слідує, що закон встановлює презумпцію добросовісності 

третьої особи і спростовувати цю презумпцію добросовісності контрагента 

повинна юридична особа, повноваження представника якої були обмежені. 

Водночас, не важко помітити, що добросовісність для цілей ст. 388 ЦК 

України і добросовісність за ст. 92 кодексу однакові за значенням, адже вони 

передбачають необізнаність особи про дефекти у повноваженнях на стороні 

контрагента, що впливає на правові наслідки дій цієї особи. І якщо причиною 

встановлення презумпції добросовісності у ст. 92 ЦК України є гарантування 

стабільності майнового обороту, що властиве і для добросовісності за ст. 388 

кодексу, можливим вбачається тлумачення вказаних норм на підставі логічної 

тотожності: приписи закону, які відносяться до характеристики одного 

предмету, застосовуються до іншого предмету з цією ж характеристикою [85, c. 

288-290].  

Таким чином, застосування положень ст.ст. 12, 388 ЦК України без 

врахування норм ст.ст. 3, 92, 328 ЦК України може призвести до помилкових 

висновків про відсутність у вітчизняному цивільному праві презумпції 

добросовісності набувача. Водночас, закладені в кодексі цивілістичні 
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конструкції в дійсності дають підстави для протилежного твердження. 

Не менш важливим з огляду на цю проблему є вирішення питання про 

доцільність існування презумпції добросовісності набувача у сучасних умовах, 

для чого важливим є врахування досвіду зарубіжних країн.  

В цій площині є корисним досвід більшості держав Європи, зокрема, 

Німеччині [29, c. 151], Швейцарії [15, c. 224] та Австрії [13, c. 155] тощо, в яких 

панує презумпція добросовісності набувача.  

Водночас, розробники DCFR в цьому питанні вирішили віддати перевагу 

підходу, втіленому серед класичних континентальних правопорядків лише у 

Нідерландах [42, c. 112]. Вони запропонували розділити тягар доведення 

окремих елементів добросовісності: якщо «безпосереднє знання» пропонується 

доводити власнику, то в силу вказівки ст. 101 § 3 Книги 8 Проекту покупець 

повинен довести існування обставин, з яких вбачається, що від нього не можна 

було розумно очікувати знання про відсутність права у продавця. Цей підхід 

мотивується балансом інтересів набувача і власника, неможливістю доведення 

заперечних фактів, складністю для власника довести недобросовісність у 

відносинах, в яких він не є учасником, а також доводами про недопущення 

зловживання правилом про добросовісне набуття [33, c. 896-897].  

Такий підхід вбачається певною мірою непослідовним, з огляну на таке. 

Баланс інтересів набувача та власника, на думку розробників DCFR, 

полягає в тому, що добросовісне набуття є лише виключенням із загального 

правила і особа, яка бажає використати спеціальні механізми на свою користь, 

повинна довести наявність усіх умов для цього.  

В той же час, за такого обґрунтування залишається незрозумілим, чому 

тягар доказування добросовісності розділяється між власником, який повинен 

довести обізнаність покупця із недостатністю повноважень у продавця, і 

набувачем, який має доводити неможливість дізнатись про відсутність у 

продавця повноважень. Адже обидві ці обставини є складовими єдиної умови 

добросовісності, необхідної для застосування того самого виключення з 

загального правила, і тому за логікою наданого обґрунтування мали б 
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доказуватись набувачем.  

Крім того, необхідно мати на увазі, що для добросовісного набуття 

вимагається також особливий спосіб втрати володіння власником та відсутність 

у продавця права на відчуження речі. Якщо взяти за основу аргументи 

розробників DCFR, то логічно було б покласти на набувача обов’язок 

доказування зазначених фактів, адже вони також виступають умовами для 

застосування до покупця виключення з загального правила. Проте в жодній 

правовій системі на набувача не покладається обов’язок доведення цих 

обставин. У зв’язку із цим, наведені доводи вбачаються безпідставними. 

Другий аргумент стосується принципів доказування і виходить з 

неможливості доказування так званих негативних (заперечних) фактів. 

Заперечним фактом є відсутність у певний час та в певному місці явища чи 

стану, які загалом можуть існувати в об’єктивній дійсності [172, c. 341]. З 

урахуванням цього, вважається, що власник не в змозі довести відсутність 

добросовісності набувача, тому набувач має довести наявність своєї 

добросовісності. Водночас, обов'язок доказування дійсного знання покупця про 

дефекти в праві відчужувача покладається на власника, оскільки набувач не 

може довести своє незнання.  

Оцінюючи наведене обґрунтування, слід відзначити, що воно має в своїй 

основі порівняння категорій, які не є одно порядковими, а також не враховує 

зміст добросовісності під час добросовісного набуття майна. 

Так, розробники DCFR виходять з того, що недобросовісність є 

негативним фактом, тому протилежний їй позитивний факт добросовісності 

повинен доводити набувач. В свою чергу, незнання також є негативним фактом, 

тому протилежний йому факт обізнаності набувача із недостатністю 

повноважень у продавця повинен доводитись власником. Але незнання є 

частиною поняття добросовісності. Добросовісність – це єдина категорія, яка за 

своєю суттю передбачає як незнання, так і неможливість знати про факт 

відсутності у продавця повноважень на відчуження майна. Тому, категорія 

«добросовісність» є ширшою і включає в себе в якості складової частини 
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категорію необізнаності (незнання). Оскільки добросовісність передбачає, що 

набувач «не знає» і «не міг знати» то за своїм змістом саме добросовісність є 

негативним фактом. Отже, якщо взяти за основу твердження розробників DCFR 

про неможливість доведення негативних фактів, то до предмету доказування у 

спорах про віндикацію майна має входити саме недобросовісність, яка є 

позитивним фактам, оскільки передбачає, що набувач знав або ж міг знати про 

недостатність повноважень у продавця. В свою чергу, у доказуванні 

недобросовісності набувача заінтересований дійсний власник речі, тому на 

нього і повинен бути покладений тягар доведення цих обставин. 

Крім того, вихідне твердження про неможливість доказування негативних 

фактів (negativa non probantur) не є однозначно визнаним в доктрині. Звичайно, 

довести відсутність знання, оплати, поставки, значно важче, ніж факти 

позитивні, однак загалом визнається, що заперечний характер факту сам по собі 

не усуває можливість його доведення. Проте, ці факти неможливо довести      

(1) як правило, інакше, ніж через доведення протилежного позитивного факту, 

та (2) якщо вони невизначені, тобто складаються з такої кількості обставин, 

окремо довести існування кожної з яких не вбачається можливим [237, c. 264-

267 ; 210, c. 180-181]. 

Добросовісність як факт відсутності знання і можливості дізнатися про 

недостатність повноважень у продавця не може бути доведена, не тому, що є 

заперечним фактом, а тому, що вона є невизначеною. І справді, якщо б 

добросовісність повинен був доводити набувач, він би просто не зміг визначити 

коло тих обставин, відомості про які йому треба надати до суду. Наприклад, 

можна довести, що набувач не отримував листів із попередженнями про 

наявність спору щодо речі, але незрозуміло листів від кого, за який період, яким 

способом направлених і т.д. В цілому від набувача можна вимагати доказів 

відсутності родинного зв’язку із працівниками юридичної особи-продавця, 

однак заздалегідь незрозуміло, із якими саме працівниками, як їх 

ідентифікувати і т.п. Більше того, в доктрині й судовій практиці, а тим більше 

на законодавчому рівні неможливо визначити перелік обставин, за якими 
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визначається добросовісність та недобросовісність набувача. У такій ситуації 

покладення тягаря доказування своєї добросовісності на набувача буде 

суперечити принципу змагальності сторін, оскільки для набувача у багатьох 

випадках буде завідомо існувати неможливість виконання цього обов’язку. 

Навпаки, якщо власник вважає набувача недобросовісним, то це 

твердження завжди стосується конкретної обставини, наприклад, родинних 

стосунків набувача із продавцем, явно заниженої ціни продажу, направлення 

набувачу листа із попередженням про судовий спір між власником та 

продавцем тощо. Цим детермінується конкретна обставина, із доказуванням чи 

спростуванням якої пов'язується висновок про добросовісність набувача в 

рамках конкретного спору. І обов'язок спростування цієї вже визначеної 

обставини для доведення своєї добросовісності лежить цілковито на 

відповідачі. Таким чином, аргумент negativa non probantur свідчить, радше, на 

користь існування презумпції добросовісності. 

Складність доведення власником недобросовісності набувача, оскільки 

власник не є учасником відносин покупця із продавцем, також не є достатнім 

аргументом, адже вище було продемонстровано, що не менш важко довести 

свою добросовісність набувачу внаслідок невизначеності цієї обставини. 

Що стосується доводів про можливі зловживання захистом добросовісних 

набувачів, то в даному випадку слід мати на увазі, що зловживання можливе не 

тільки зі сторони набувачів, а й зі сторони власників. Якщо на покупця буде 

покладено обов’язок доведення своєї добросовісності, це означатиме 

можливість виграшу судового процесу власником навіть за умови, якщо він 

знає, що набувач в дійсності є добросовісним. У сфері існування презумпцій 

завжди може мати місце зловживання, однак це не може бути достатньою 

підставою для того, щоб вилучити з приватного права всі презумпції. 

Завершуючи аналіз доктринальних поглядів, розглянемо одне з останніх 

досліджень Д.В. Мурзіна, в якому автор обґрунтовує необхідність встановлення 

презумпції недобросовісності покупця. На думку дослідника, відповідач 

повинен довести, що він обґрунтовано довірився видимості права і тим самим 



153 

заслужив набуття права власності. Він доводить свій статус усередненого 

суб’єкта права, тобто те, що кожен на його місці довірився би продавцю за 

схожих обставин. Вчений називає це обов’язком набувача розкрити свій титул 

[204, c. 56-57].  

На думку Д.В. Мурзіна, у віндикаційному процесі має існувати 

презумпція недобросовісності відповідача, якщо не розкрито титул, на якому 

він отримав майно. Як тільки набувач у судовому процесі надає відомості про 

обставини та підставу набуття майна, відповідач вважається добросовісним, 

доки не доведено інше. Але ж ніколи не заперечувалось, що встановлення у 

судовому процесі добросовісності чи недобросовісності набувача стає 

необхідним в момент, коли набувач довів набуття речі за договором. Іншою 

мовою, суд звертається до презумпції добросовісності набувача саме тоді, коли 

спір власника із володільцем перетворюється у спір власника із набувачем. До 

моменту, коли набувач доведе титул набуття, добросовісність взагалі не є 

предметом доказування. Тому якщо після доведення титулу набуття існуватиме 

презумпція добросовісності набувача, не зовсім ясно, в у який період часу за 

логікою вченого існуватиме презумпція недобросовісності набувача. 

Для підтвердження своїх аргументів Д.В. Мурзін посилається на вчення 

Ф.К. фон Савін’ї про обов’язок розкриття титулу, оскільки без цього обов’язку 

навіть крадій, що володіє річчю, знаходив би підтримку у простому посиланні 

на презумпцію добросовісності. Насправді Савін’ї розглядав титул спільно з 

обставинами його існування, а також чітко розрізняв і відмежовував титул 

разом із вказаним обставинами та добросовісність. Він зазначав, що bona fides 

не може бути доведена безпосередньо. Її визнання судом завжди узгоджене з 

існуючим зв’язком між титулом та bona fides. Титул не тільки служить 

виправданням добросовісності, а й дійсною підставою, за якою суддя повинен 

припускати її наявність, поки не буде доведене зворотне. В даному контексті 

титул необхідно завжди розглядати у зв’язку із обставинами, в яких він існує 

[304, c. 454-457].  

Відтак, висновки Ф.К. фон Савін’ї повною мірою підтверджують 
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існування презумпції добросовісності. Володілець у спорі з власником повинен 

був довести титул, тобто надати докази того, що він є набувачем, а не крадієм.  

Звичайно, повідомлені володільцем факти щодо укладення договору 

можуть в подальшому дати суду підстави для висновку про те, що набуття було 

недобросовісним, наприклад, якщо договір стосувався продажу цінної речі, але 

укладався на вулиці у темну пору доби із невідомою особою без отримання 

будь-яких ідентифікаційних даних про продавця та без розумно прийнятного 

пояснення стосовно способу набуття речі продавцем. Тим не менш, питання 

про повідомлення цих фактів може виникнути тільки у разі, якщо договір не 

був складений у письмовій формі, тобто продаж відбувався простим врученням 

речі. В іншому випадку все розкриття титулу зведеться до подання суду копії 

письмового договору купівлі-продажу. З цього моменту титул буде доведено і 

почне діяти презумпція добросовісності набувача.  

Зрозуміло, навіть у випадку наявності письмового договору обставини, за 

яких він укладався, можуть свідчити про добросовісність чи недобросовісність 

набувача. Однак, повідомлення відповідачем цих обставин вже не буде 

розкриттям титулу. Більше того, спростувати добросовісність можуть не тільки 

обставини укладення договору, а й, наприклад, низька ціна речі, визначена у 

письмовому договорі як його умова. Перелік подібних обставин може бути 

дуже широким, але це не змінює головного правила: якщо титул доведено, 

суддя презюмує добросовісність набувача, що може бути спростовано. 

Окремо також слід відзначити, що всі доводи опонентів презумпції 

добросовісності висуваються лише в контексті розподілу тягаря доказування. 

Це свідчить про розуміння даної презумпції як процесуально-правової, що 

вбачається недостатньо обґрунтованим. Як відзначав В.А. Ойгензіхт, 

матеріально-правова презумпція безумовно пов’язана із питанням доказування. 

Проте, якщо процесуально-правова презумпція лише вирішує питання 

розподілу тягаря доказування та визнання факту доведеним у судовому процесі, 

то матеріально-правова презумпція є умовиводом, який дає можливість зробити 

висновок про існування факту, що має матеріально-правове значення. Вона 
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стосується не тільки учасників процесу й суду, а діє по відношенню до 

невизначеного кола осіб або іншого учасника правовідносин [213, c. 28-31]. 

Тому презумпція добросовісності у цивільному праві відноситься до 

матеріально-правових, оскільки вона має значення для матеріальних правових 

наслідків, а не лише для доказування.  

Приватноправовим відносинам взагалі характерне сприйняття 

контрагента чи будь-якого іншого учасника цих відносин як розумного і 

добросовісного. Справа тут не тільки і не стільки у процесуальній презумпції. 

Це – засада, беззаперечно підтверджена історичним розвитком приватного 

права. У німецькій доктрині, під впливом якої розвивалось дореволюційне 

приватне право, пануючою є ідея про те, що добросовісність у цивільному 

обороті становить правило [115, c. 135]. Правники країн англо-американської 

правової системи, які завжди прискіпливо й уважно відносяться до дотримання 

стандартів справедливості та чесності, зауважують: кожна особа повинна мати 

можливість припускати, що ті, з ким вона має справу у суспільстві, діятимуть 

добросовісно. Добросовісність є радше мінімальним стандартом, аніж високим 

ідеалом [45, c. 195]. Серед сучасних науковців пострадянського простору, 

наприклад, Л.В. Щеннікова відзначає, що добросовісність має бути нормою для 

цивільних правовідносин. Їх учасники повинні бути зв’язані певною 

доброзичливістю, довірою, відчувати впевненість у тому, що будь-хто і кожен у 

своїй поведінці керується моральними засадами обороту [392, c. 58]. І дійсно, 

важко собі уявити розвинутий цивільно-правовий оборот, який заснований на 

підозрілості.  

Наявність матеріально-правової презумпції недобросовісності означала б 

практично повну зупинку обороту. Так, обачний покупець, передбачаючи 

недобросовісність будь-якого продавця, був би змушений вимагати надання 

йому до придбання майна беззаперечних та неспростовних доказів належності 

права власності покупцю, а не лише наявності легітимаційного факту. 

Фактично, за такого підходу мова б йшла про повернення до римської probatio 

diabolica, тобто доведення правонаступництва між всіма власниками конкретної 
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речі аж від її первісного виробника. Але ж і в рамках цього ланцюга переходів 

права власності може існувати договір, який буде в подальшому визнано судом 

недійсним. Тому покупець, презюмуючи недобросовісність інших учасників 

обороту, мав би передбачити цю недійсність, а якщо не передбачив, то його 

самого слід було б вважати недобросовісним, недостатньо обачним. За такого 

підходу, у приватному праві взагалі не було б місця добросовісному набуттю 

майна від неуповноваженої особи. Саме ж цивільне право ризикувало б 

перетворитися на право санкцій, а основний акт цивільного законодавства 

навряд чи вважався вченими таким, що писався для bonus pater familias 

(добропорядного господаря).  

Наведені основи вчення про добросовісність у цивільному праві і є 

причиною закріплення галузевого принципу добросовісності. В контексті 

вітчизняного права поява добросовісності саме серед загальних засад усього 

цивільного права є не випадковим, а свідомим кроком розробників проекту 

кодексу [168, c. 12]. Так, Н.С. Кузнєцова звертає увагу на те, що в перших 

редакціях проекту принцип справедливості, добросовісності та розумності 

розглядався виключно як інституційний принцип зобов’язального права, але 

надалі трансформувався в загальногалузевий принцип всього цивільного права 

[170, c. 10].  

За таких обставин, нехтування дійсними причинами закріплення у нормах 

ЦК України засади добросовісності, неврахування перевірених часом положень 

цивілістичної доктрини не може бути обґрунтоване тим, що ЦК України не 

містить прямої норми щодо презумпції добросовісності саме при набутті 

суб’єктивних прав. Набувач майна від неуповноваженої особи повинен 

вважатися добросовісним, доки це не спростовано у встановленому порядку. 

Витоки цієї презумпції знаходяться у самому принципі добросовісності, який є 

базовим для цивільного права. Не випадково, пропонуючи відхід від презумпції 

добросовісності набувача, розробники DCFR в рамках робіт по уніфікації 

цивільного права Європи висловили побоювання, що без прямої норми, яка 

буде по-іншому розподіляти тягар доказування між власником та набувачем, 
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ніщо не змусить національні суди країн Європи припинити усталене 

використання цієї презумпції у своїй діяльності [33, c. 897]. Зважаючи на ці 

обґрунтування, важко погодитися з обраним розробниками DCFR підходом 

щодо доведення добросовісності.  

На нашу думку, немає жодних підстав заперечувати існування презумпції 

добросовісності набувача у цивільному праві України. 

 

3.3. Розрахунки між добросовісним набувачем та власником майна 

 

Як свідчить судова практика, правовий конфлікт між власником і 

добросовісним набувачем не завжди обмежується належністю спірної речі на 

титулі власності та фактичним володінням цим майном. Нерідко виникають 

спори щодо відшкодування власником витрат добросовісного набувача за 

період володіння спірним майном і зустрічні претензії власників стосовно 

повернення набувачем доходів від майна. 

Вказані суспільні відносини врегульовані у ст. 390 ЦК України, яка 

встановлює порядок розрахунків між власником і набувачем при витребуванні 

речі. Так, власник майна має право вимагати від особи, яка знала або могла 

знати, що вона володіє майном незаконно (недобросовісного набувача), 

передання усіх доходів від майна, які вона одержала або могла одержати за весь 

час володіння ним (ч. 1 ст. 390 ЦК України). В свою чергу, від добросовісного 

набувача власник майна має право вимагати передання усіх доходів від майна, 

які він одержав або міг одержати з моменту, коли дізнався чи міг дізнатися про 

незаконність володіння ним, або з моменту, коли йому було вручено повістку 

до суду у справі за позовом власника про витребування майна (ч. 2 ст. 390 ЦК 

України). Добросовісний або недобросовісний набувач (володілець) має право 

вимагати від власника майна відшкодування необхідних витрат на утримання, 

збереження майна, здійснених ним з часу, з якого власникові належить право на 

повернення майна або передання доходів (ч. 3 ст. 390 ЦК України). При цьому, 

добросовісний набувач (володілець) має право залишити собі здійснені ним 
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поліпшення майна, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без 

завдання йому шкоди. Якщо поліпшення не можуть бути відокремлені від 

майна, добросовісний набувач (володілець) має право на відшкодування 

здійснених витрат у сумі, на яку збільшилася його вартість (ч. 4 ст. 390 ЦК 

України. 

З точки зору методології дослідження обґрунтованим вбачається 

вирішення питання стосовно об’єктів суспільних відносин, врегульованих 

вказаними нормами. Першим таким об’єктом закон називає доходи від майна, 

які володілець одержав або міг одержати за весь час володіння спірною річчю.  

У вітчизняній цивілістичній літературі поширеним є підхід, за якого 

термін «доходи», що вживається у ст. 390 ЦК України, охоплює як грошові, так 

і натуральні доходи [104, c. 420 ; 99, c. 97]. В цій частині можна вести мову про 

певне наступництво юридичної думки, оскільки за радянських часів під 

поняттям «доходи», яке також використовувалося у відповідних нормах 

цивільних кодексів республік, зокрема, і ст. 148 Цивільного кодексу УРСР, 

цивілісти розуміли і власне доходи, і плоди [319, c. 311]. 

За правилами римського права, зокрема, сформульованими Ульпіаном із 

посиланням на Юліана, слід надати не тільки плоди, але й усе пов’язане з 

річчю, тому повертаються і приплід, і плоди від приплоду (D. 6.1.17) [119, c. 

157]. При цьому, за свідченням Ю. Барона, в римському праві до натуральних 

плодів прирівнювалися й інші доходи від речей – цивільні плоди [65, c. 137], 

тобто власне доходи. 

Сучасне німецьке право щодо розрахунків між власником та незаконним 

володільцем у §§ 987-993 BGB взагалі оперує поняттям «вигоди». В свою 

чергу, за змістом §§ 99, 100 BGB під вигодами розуміються плоди, куди 

підпадають як плоди речі, так і плоди права (доходи), а також інші переваги, які 

вилучаються внаслідок користування річчю або правом [106, c. 90]. 

Приписи чинного законодавства України містять чимало визначень 

поняття доходів, але оскільки правила щодо розрахунків між власником і 

володільцем вміщені у ЦК України, то для встановлення меж категорії 
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«доходи» слід орієнтуватися, перш за все, на положення основного акту 

цивільного законодавства України. Тим більше, що у ст. 390 ЦК України 

мається на увазі дохід, пов’язаний із володінням конкретною річчю. 

Відповідно до ч. 1 ст. 189 ЦК України продукцією, плодами та доходами 

є все те, що виробляється, добувається, одержується з речі або приноситься 

річчю. Не в останню чергу завдяки такій узагальненій характеристиці трьох, 

хоча й споріднених, але по суті різних правових категорій у науковій літературі 

зустрічаються неоднозначні висновки щодо кваліфікації та правової природи 

цих об’єктів. Наприклад, К.В. Шаперенков висловлює доволі спірний висновок 

про те, що «плоди, доходи та продукція самі по собі не визнаються об’єктами 

цивільних прав, якими є речі, оскільки їх не можна визначати, як особливий вид 

речей»
.
[378, c. 9] Такі твердження навряд чи можуть вважатися 

обґрунтованими. Потребує додаткового аналізу питання про те, чи можуть 

плоди, продукція і доходи набувати неречової форми, проте відсутні будь-які 

підстави для заперечення їх кваліфікації в якості об’єктів цивільних прав. Вони 

можуть відноситися до різних видів речей, але від цього не втрачаються їх 

ознаки, як об’єктів приватноправових відносин. 

Поряд з цим, узагальнене визначення продукції, плодів і доходів у 

ч. 1 ст. 189 ЦК України зумовлює необхідність тлумачення положень ч. 1 та ч. 2 

ст. 390 ЦК України, у яких законодавець вживає лише поняття «доходи». В цій 

частині пропонується виходити з того, що у загальних рисах правовий режим 

всіх трьох названих об’єктів цивільних прав до певної міри є аналогічним. 

Іншим чином пояснити положення ч. 1 ст. 189 ЦК України неможливо. Якщо 

виходити з цієї тези, то норми ч. 1 і ч. 2 ст. 390 ЦК України, за відсутності 

вказівки про інше, цілком можуть застосовуватися і до плодів та продукції, 

отриманих набувачем у період незаконного володіння річчю, яка належить 

іншій особі. Такий підхід може бути обґрунтований приписами ч. 1 ст. 8 ЦК 

України про аналогію закону. 

Разом з тим, вказаний висновок потребує деякого уточнення з огляду на 

наступне. У вітчизняній доктрині під продукцією традиційно розуміється «все 



160 

те, що створюється внаслідок виробничо-господарської діяльності і 

матеріалізується у вигляді нової або частково нової речі» [208, c. 313]. В свою 

чергу, правове регулювання відносин, які виникають внаслідок такого 

використання однієї речі, в результаті якого створюється нова річ, тобто 

переробки, здійснюється нормами ст. 332 ЦК України, яка, до речі, не ставить 

питання набуття права власності на нову річ у залежність від добросовісності 

особи. При цьому, оскільки правовий режим продукції з речі, отриманої 

добросовісним набувачем, прямо не регулюються приписами ст. 390 ЦК 

України, то в даному випадку неможна вести мову про конкуренцію норм – до 

відповідних правовідносин має застосовуватися тільки ст. 332 ЦК України. 

Враховуючи наведене, положення ч. 1 та ч. 2 ст. 390 ЦК України 

регулюють відносини щодо доходів, отриманих добросовісним володільцем 

речі, та повинні застосовуватися по аналогії до відносин з приводу плодів. 

В цілому, такий висновок підтверджується і судовою практикою. Так, у 

постанові від 17.07.2007 року по справі №12/732 доходами в розумінні ст. 390 

ЦК України ВГСУ визнав суми орендної плати, які володілець отримав від 

третьої особи за передане в користування спірне майно, що належало на праві 

власності не володільцю, а позивачу [253]. У іншій справі №11-29/176-07-4002 

ВГСУ погодився із застосуванням положень ст. 390 ЦК України до відносин 

стосовно 844,8 тон молока, яке було отримано відповідачем від корів, що 

належали позивачу і були неправомірно отримані володільцем [252]. 

Норма ч. 3 ст. 390 ЦК України регулює відносини щодо відшкодування 

необхідних витрат. З огляду на положення п. 32 постанови Пленуму ВССУ від 

07.02.2014 року №5 під необхідними витратами розуміються такі витрати, без 

яких стан речі істотно погіршився б, внаслідок чого вона не могла б 

використовуватися за прямим призначенням [274]. Вищий арбітражний суд 

України у п. 6.5 листа від 31.01.2001 року №01-8/98 кваліфікував в якості 

необхідних витрати, які необхідні для забезпечення нормального стану та 

збереження майна з урахуванням його зношуваності [177]. 

Схожі визначення були сформульовані у цивілістичній літературі. Так, до 
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необхідних пропонувалося відносити витрати, спрямовані на збереження речі 

та підтримання її у нормальному стані [156, c. 195] чи належному стані [52, c. 

24]. Також поширеною є точка зору, за якою під необхідними розуміються 

витрати, без яких річ загине чи істотно погіршиться, внаслідок чого не зможе 

бути використана за прямим призначенням [72, c. 36]. Із сучасних вчених схожу 

точку зору висловила І. О. Дзера [116, c. 63].  

Що стосується норми ч. 4 ст. 390 ЦК України, то вона розрахована на 

застосування до відносин з приводу поліпшень майна. Судова практика 

відносить до поліпшень такі витрати на майно, які, з одного боку, не зумовлені 

необхідністю його збереження, але з іншого – мають обґрунтований характер, 

оскільки поліпшують експлуатаційні властивості речі [274]. Таке розуміння 

терміну «поліпшення» поширене і в науковій літературі [319, c. 311 ; 104, c. 

421]. 

Сприйняті судовою практикою та цивілістичною доктриною визначення 

необхідних витрат і поліпшень речі свідомо наведені одне за одним, оскільки 

такий виклад матеріалу дозволяє наочно продемонструвати, що в рамках 

тлумачення норм ст. 390 ЦК України поліпшення за своєю правовою природою 

також є різновидом більш загального поняття «витрати», тільки переносять 

змістовний акцент з суб’єкта, що здійснює витрати, на річ, яка поліпшується.  

Цей висновок також знайшов своє втілення у науковій літературі, хоча й 

не новітніх часів. Так, В.О. Рясенцев прямо характеризував поліпшення як 

корисні витрати [320, c. 414]. В свою чергу, Б.Б. Черепахін та О.В. Дзера 

пропонували розрізняти необхідні витрати, корисні витрати та витрати на 

розкіш [373, c. 215 ; 117, c. 253].  

Враховуючи наведене, використання законодавцем терміну 

«поліпшення» в даному разі можна пояснити лише зручністю зміщення 

акцентів на результат витрат для визначення його юридичної долі у ч. 4 ст. 390 

ЦК України. Однак, цей прийом законодавчої техніки не повинен затуляти 

дійсну природу цих витрат, оскільки правильне визначення й розмежування 

необхідних витрат і поліпшень вбачається можливим тільки в разі їх спільного 
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розгляду і системного тлумачення приписів ч. 3 та ч. 4 ст. 390 ЦК України. Всі 

витрати володільця поділяються на три види, відтак в реальному житті не 

повинно бути таких витрат, які б не підпадали під один із різновидів. Якщо 

володілець автомобіля замінив пошкоджений двигун ВАЗ на більш дорогий 

новий двигун Honda, то його витрати в межах вартості двигуна ВАЗ на момент 

його пошкодження слід вважати необхідними, а залишок вартості нового 

двигуну Honda – корисними витратами. У свою чергу, витратами розкоші є 

витрати, які лише прикрашають річ, але нічого не додають з точки зору 

доходності. 

Окрім предмету розрахунків важливим вбачається визначення правової 

природи вимог власника і володільця за ст. 390 ЦК України. Наразі можна 

констатувати відсутність усталеного підходу до вирішення цього питання.  

Так, на думку Ю.К. Толстого, вимога власника щодо повернення 

наявного доходу володільця є віндикаційною за своєю природою, а якщо мова 

йде про спожиті чи відчужені доходи, або ще не отримані доходи, то вимога 

власника є позовом з безпідставного збагачення [335, c. 115-116]. Також 

К. І. Скловський відзначав, що відповідна вимога власника може бути 

віндикацією або кондикцією, коли віндикація неможлива [314, c. 701]. 

Тим не менш, дещо раніше К.І. Скловський висловлював іншу точку зору, 

згідно якої відносини з приводу стягнення доходів та відшкодування витрат є 

зобов’язальними, а не речовими [312, c. 354]. Цим, по суті, була підтримана 

позиція Г.М. Амфітеатрова, на думку якого вимога до володільця про 

повернення чи відшкодування доходів не є речовим позовом, а завжди має 

зобов’язальну природу як вимога з безпідставного збагачення [59, c. 9]. Такий 

підхід зустрічається й у судовій практиці, зокрема, тільки так можна пояснити 

судові рішення, якими на підставі ст. 390 ЦК України задовольнялися позовні 

вимоги про визнання права власності, вилучення у відповідача та передачу 

позивачу 844,8 тон молока, виходячи із середнього надою згідно племінного 

свідоцтва №10 Міністерства сільського господарства СРСР, яке відповідач 

отримав від належних позивачу корів і використав на свою користь [252]. 
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Рішення суду у цій справі може вважатись законним тілик в разі кваліфікації 

вимог за ст. 390 ЦК України як зобов’язальних, оскільки вони були застосовані 

до родового майна без ознак індивідуалізації та ще й спожитого володільцем. 

Іншої позиції дотримувався Г.Ф. Шершеневич, який визнавав обов’язок 

володільця щодо повернення доходів та плодів заходом відповідальності [386, 

c. 274-277]. У радянські часи ця точка зору була підтримана В.П. Масловим, на 

думку якого незаконний володілець має відповідати за принципами деліктних 

зобов’язань [191, c. 314]. У сучасному українському праві обов’язок володільця 

за ст. 390 ЦК України кваліфікує як відповідальність Є.О. Харитонов [358, c. 

343]. Аналіз судової практики свідчить, що саме цей підхід був сприйнятий 

ВГСУ в окремих справі, оскільки суд відзначав, що нормою ч. 1 ст. 390 ЦК 

України на недобросовісного набувача покладаються санкції за незаконне 

набуття майна у своє володіння [259]. 

Подолання невизначеності у правовій кваліфікації вимог власника до 

незаконного володільця можливе шляхом визначення правової природи 

матеріальних правовідносин, які виникають між власником і незаконним 

володільцем з приводу плодів і доходів, а також аналізу відповідних норм 

цивільного законодавства у ретроспективному аспекті. У вітчизняному праві 

зобов’язальні правовідносини характеризуються тим, що об’єктом прав 

уповноваженої особи є певні дії боржника, або, принаймні, наявністю 

непрямого зв’язку між уповноваженою особою та об’єктом цивільних прав, на 

противагу речовим правовідносинам, де такий зв'язок є прямим. Внаслідок 

цього, обов’язок повернути річ в межах зобов’язальних правовідносин з 

легкістю трансформується в обов’язок відшкодувати вартість речі (ст. 1213 ЦК 

України), тоді як у речових правовідносинах загибель речі означає припинення 

речових прав і виникнення інших правовідносин з відшкодування шкоди. 

В одному з коментарів цивільного законодавства, підготовленого за 

участю суддів, відзначається, що згідно ст. 390 ЦК України «власник вправі 

вимагати від незаконного володільця речі повернення доходів або 

відшкодування вартості доходів, які незаконний володілець одержав або міг 
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одержати. Час, за який повинні бути повернуті або відшкодовані доходи, 

диференціюється залежно від того, є незаконний володілець речі добросовісним 

чи є недобросовісним її набувачем» [207, c. 495-496]. За такого підходу, 

оскільки власник наділяється правом вимагати повернення доходів або 

відшкодування їх вартості, вимоги власника до незаконного володільця слід 

було б вважати зобов’язальними за своєю природою, а правило ст. 390 ЦК 

України відповідало б приписам ст. 1213 ЦК України щодо повернення 

безпідставно набутого або збереженого майна.  

Необхідно окремо зазначити, що у ч. 1 ст. 148 Цивільного кодексу УРСР 

власнику дійсно надавалось право вимагати від незаконного володільця 

повернення або відшкодування доходів. Разом з тим, під час новітньої 

кодифікації цивільного законодавства зазначене правило було змінене. За 

буквальним змістом ч. 1 та ч. 2 ст. 390 ЦК України у цих нормах встановлене 

право власника вимагати від володільця лише передання усіх доходів від майна 

за певний період і не йдеться про можливість відшкодування вартості доходів.  

На користь зобов’язальної природи вимог власника до незаконного 

володільця про повернення доходів можуть свідчити положення ч. 2 ст. 1212 

ЦК України, згідно яких норми Глави 83 ЦК України застосовуються також до 

вимог про витребування майна власником із чужого незаконного володіння. 

Водночас, у тому ж коментарі цивільного законодавства, які і в судовій 

практиці ВГСУ, визнається спеціальний характер ст. 390 ЦК України і 

неможливість застосування до цих відносин норм закону про безпідставне 

збагачення [207, c. 495 ; 257]. До того ж, якщо вимоги власника про повернення 

доходів за правовою природою є вимогами щодо повернення безпідставного 

збагачення, відпадає необхідність у нормах частин 1 та 2 ст. 390 ЦК України, 

оскільки ці відносини доцільніше врегулювати у нормах Глави 83 ЦК України. 

Наведене дає певні підстави для висновку, що відносини між власником 

та незаконним володільцем з приводу повернення доходів та плодів мають 

речовий характер. На підтвердження цієї тези можна навести ряд аргументів.  

По-перше, ст. 390 ЦК України є складовою Глави 29 кодексу «Захист 
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права власності» ЦК України, тобто в нормах про захист речового права. 

По-друге, речові права можуть існувати лише відносно індивідуальної чи 

індивідуалізованої речі. У ч. 1 та ч. 2 ст. 390 ЦК України недвозначно 

визначено об’єкт правовідносин – доходи від майна. Звичайно, доходи і плоди 

можуть бути речами, визначеними родовими ознаками. Тим не менш, в момент 

отримання доходів володільцем вони завжди індивідуалізовані. В даному 

випадку може діяти механізм, аналогічний індивідуалізації родових речей під 

час передачі за договором купівлі-продажу. Отже, родовий характер речей, які є 

доходами від майна, не перешкоджає виникненню речового права на них. Так 

само індивідуалізуються і плоди в класичному розумінні, оскільки з моменту 

відділення від основної речі fructus стають самостійними речами, тоді як до 

цього моменту вони є лише складовими частинами основної речі [362, c. 113]. 

По-третє, згідно ч. 2 ст. 189 ЦК України продукція, плоди та доходи 

належать власникові речі, якщо інше не встановлено договором або законом. 

Таким чином, закон визначає власника основної речі також власником 

плодів і доходів, а у ст. 390 ЦК України надає йому можливість захисту свого 

права від дій незаконного володільця з набуття й подальшого утримання плодів 

і доходів. В той же час, якщо висновок про речовий характер правовідносин 

між власником та володільцем з приводу доходів є правильним, то потреби у 

нормах частин 1 та 2 ст. 390 ЦК України знову-таки немає, оскільки по суті 

мова йде про віндикацію власником належних йому речей, яка може бути 

цілком забезпечена приписами ст. 387 ЦК України і не потребує закріплення у 

додаткових нормах. При цьому, в разі пред’явлення до незаконного володільця 

позову про віндикацію доходів він не зможе апелювати до правил ст. 388 ЦК 

України про добросовісне набуття майна, оскільки плоди і доходи він отримав 

не на підставі оплатного договору про їх відчуження, а як надходження від речі, 

якою володіє. 

Крім того, ч. 1 та ч. 2 ст. 390 ЦК України регулюють відносини не тільки 

з приводу доходів, які володілець отримав, а й щодо доходів, які він міг би 

отримати. Звичайно, ні про який речовий характер прав та способів захисту 
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відносно неотриманих доходів не може бути й мови, оскільки відсутній 

індивідуалізований об’єкт речового права. 

З урахуванням викладеного вбачається, що зміст нині чинних норм          

ч. 1 та ч. 2 ст. 390 ЦК України не дозволяє однозначно кваліфікувати відносини, 

які ці норми регулюють, та, відповідно, визначити характер закріплених 

способів захисту прав власника. Найбільш виваженим вбачається висновок про 

те, що у вказаних нормах об’єднані речовий спосіб захисту (віндикація) щодо 

отриманих володільцем, існуючих та індивідуалізованих доходів із 

зобов’язальним способом захисту (поверненням безпідставного збагачення) 

щодо усіх інших, в тому числі неотриманих, доходів. Але в такому разі 

доводиться констатувати, що таку саму функцію можуть виконати норми 

ст. 387 та ст. 1214 ЦК України.  

Натомість, в контексті регулювання відносин щодо отриманих 

володільцем доходів та плодів нагальною є потреба у появі норми права, яка б 

визначала належність цих речей, отриманих незаконним володільцем, тобто 

норми, яка б визначала умови набуття добросовісним володільцем плодів і 

доходів у власність. 

Наразі суди інколи застосовують для цих цілей ті ж самі норми ч. 1 та ч. 2 

ст. 390 ЦК України. Так, у справі №905/5531/13 КП «Крамниця №4» звернулось 

до господарського суду з позовом до ФОП про стягнення 29 200,00 грн. з тих 

підстав, що рішенням суду визнано недійсним договір купівлі-продажу 

нежилого приміщення, за яким позивач продав майно, та зобов’язано ФОП, як 

добросовісного набувача, повернути нежитлове приміщення. Вказане 

приміщення ФОП передавав в оренду ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», у зв’язку 

із чим позивач, з посиланням на приписи ч. 2 ст. 390 ЦК України, просив 

стягнути з відповідача 29 200,00 грн. доходів, які він одержав або міг одержати 

від здачі даного приміщення в оренду. Відмовляючи у задоволенні позову 

господарський суд першої інстанції виходив з того, що нормою ч. 2 ст. 390 ЦК 

України право вимагати від добросовісного набувача усіх доходів від майна 

надано саме власнику майна, в той час як станом на час звернення до суду з 
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відповідним позовом позивач вже не був власником нежитлового приміщення. 

Втім, постановою апеляційного господарського суду, залишеною без змін 

постановою ВГСУ від 25.03.2014 року, рішення суду першої інстанції було 

скасовано та прийнято нове рішення про задоволення позову. При цьому, 

касаційний суд виходив з того, що у період з 01.08.2010 року по 30.11.2010 

року позивач був власником нежитлового приміщення і його порушене в 

минулому право підлягає захисту. Отже, відчуження позивачем в подальшому 

спірного приміщення іншим особам не впливає на те, кому належать доходи 

від приміщення, одержані в минулому [269] (курсив мій – М.К.). Таким чином, 

вирішуючи вказаний спір Вищий господарський суд України застосував           

ч. 2 ст. 390 ЦК України як норму, що визначає належність доходів. 

Мотиви такого судового рішення, в цілому, є зрозумілими. У 

цивілістичній літературі пануючою можна визнати думку про те, що 

добросовісний набувач (володілець) стає власником отриманих ним доходів та 

плодів [373, c. 216-217 ; 335, c. 116], хоча деякі вчені визнавали таке право лише 

відносно спожитих, відчужених чи втрачених плодів, а щодо індивідуально-

визначених плодів, які хоча й були вилучені добросовісним володільцем, проте 

збереглися до моменту втрати особою добросовісності, вважали правомірним 

відібрання їх власником [94, c. 185-186].  

В той же час, слід враховувати, що норми ч. 1 та ч. 2 ст. 390 ЦК України 

не містять вказівок на те, хто набуває право власності на плоди і доходи, а лише 

визначають умови задоволення вимоги власника до незаконного володільця про 

повернення плодів і доходів. Тобто, по суті вказані норми закріплюють правила 

віндикації доходів та її обмеження, однак не визначають правової долі доходів 

у випадку відсутності у власника права вимагати повернення доходів.  

В свою чергу, згідно ч. 1 ст. 328 ЦК України право власності набувається 

на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. При цьому, за 

змістом ст. 346 ЦК України право власності може бути припинене лише у 

випадках, встановлених законом. Відтак, для припинення права власності на 

доходи, яке належить власнику основної речі відповідно до ч. 2 ст. 189 ЦК 
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України, і набуття права власності на доходи добросовісним володільцем 

необхідне існування відповідної норми права. Але по відношенню до                

ч. 2 ст. 390 ЦК України відсутня норма, яка б виконувала ту ж саму функцію, 

яку нині для ст. 388 ЦК України виконує ст. 330 Кодексу про виникнення у 

добросовісного набувача права власності на річ. 

Враховуючи викладене, дійсної потреби у правилах ч. 1 та ч. 2 ст. 390 ЦК 

України немає, натомість доцільно сформулювати норму, яка б передбачала 

набуття добросовісним володільцем права власності на плоди та доходи, а 

також визначала б умови набуття цього права.  

Разом з тим, у науковій літературі відсутня єдина позиція як щодо 

правової природи набуття добросовісним володільцем плодів і доходів у 

власність, так і відносно елементів юридичного складу, який є підставою 

виникнення цього права у володільця. Наприклад, деякі вчені вважали, що 

добросовісний володілець стає власником вилучених доходів в силу того, що їх 

не було у власника речі й вони вперше з’явились лише тоді, коли річ 

знаходилась у володінні добросовісного набувача [52, c. 24]. Втім, ця точка 

зору заснована більше на матеріальному, а не юридичному підході. Доходи 

належить власнику основної речі згідно ч. 2 ст. 189 ЦК України, а відсутність 

цих доходів (плодів) у володінні власника не повинна сама по собі впливати на 

право власності особи. 

Генріх Дернбург наводив відоме ще з давнини пояснення причин набуття 

плодів у власність добросовісним володільцем тим, що він опікується річчю та 

береже її. Набуття плодів схоже із специфікацією речі, також виникає новий 

продукт, який справедливіше надати тому, хто його створив своєю працею, 

аніж власнику матеріалу. Для набуття плодів достатньо добросовісності і не 

вимагається титулу на набуття володіння [115, c. 97-98]. Але в контексті плодів, 

як вже було продемонстровано стосовно добросовісного набуття речі, оцінка 

того чи іншого рішення з точки зору справедливості не дасть вдалого 

результату, оскільки не завжди тільки добросовісний володілець бере участь у 

створенні плодів (наприклад, якщо поле було засіяне та оброблене власником). 



169 

Крім того, нерідко отримання доходів та плодів може бути пов’язане із 

амортизацією основної речі, яка повертається володільцем власнику. У таких 

ситуаціях посилань на справедливість недостатньо для пояснення привілеїв 

добросовісних володільців перед власниками. 

Інша точка зору була висловлена С.В. Моргуновим. Автор вбачає 

причину наділення володільця правом на вилучені доходи й плоди у його 

добросовісності, а в якості підстави набуття вказує на юридичний склад, куди 

входять, крім добросовісності, несення тягаря утримання майна й ризику 

випадкової загибелі майна, витрати володільця, спрямовані на вилучення 

доходів, а також оплатність отримання майна, оскільки безоплатне набуття не 

так часто зустрічається у цивільному обороті [202, c. 229-230]. Разом з тим, 

добросовісність не може бути сама по собі причиною наділення незаконного 

володільця правом на плоди і доходи вже хоча б тому, що вона є звичайною для 

цивільного обороту, внаслідок чого презумпція добросовісності й отримала 

закріплення в законі. Якщо ж кожна особа, поки судом не встановлено інше, 

вважається добросовісною, то навряд чи ця характеристика особи може стати 

причиною втрати права власності однією особою і набуття цього права іншою. 

Що ж стосується наведених С.В. Моргуновим елементів юридичного складу, 

необхідного для виникнення у володільця права на доходи, то вони сформовані 

вченим на підставі норми ст. 303 Цивільного кодексу Російської Федерації, яка 

за змістом аналогічна приписам ст. 390 ЦК України і жодних вказівок на 

визначені науковцем юридичні факти не містить. 

Для вирішення важливого питання про юридичну природу набуття 

добросовісним володільцем доходів та плодів у власність доцільним вбачається 

визначити механізм такого набуття. Якщо особа набуває майно за договором 

від невласника, не знаючи про це, оскільки зовнішні фактори вказують на 

належність продавцю права власності, після придбання речі набувач буде 

вважати себе власником, адже він отримав річ законним способом. Цей спосіб 

набуття, traditio речі на підставі договору, є легітимаційним фактом при 

набутті плодів і доходів в тому сенсі, що покладаючись на цей факт набувач 



170 

вважає себе власником речі, а тому і власником плодів та доходів від неї (ч. 2 

ст. 189 ЦК України). На цьому легітимаційному факті засновується 

добросовісність такого володільця відносно плодів і доходів, якщо відсутні 

інші відомі йому обставини, які б спростовували факт набуття ним права на 

основну річ і, відповідно, можливість набуття у власність плодів та доходів від 

неї. Слідом за Г. Дернбургом необхідно відзначити, що для добросовісного 

набуття плодів й доходів у власність не потрібно титулу набуття, оскільки він 

не вимагається і для дійсного власника речі, що підтверджується змістом          

ч. 2 ст. 189 ЦК України. Тим не менш, необхідний modus, тобто законний 

спосіб набуття, яким для плодів є separatio (відділення). Саме з цього моменту 

добросовісний володілець набуває плоди у власність, як і за класичним 

римським правом [164, c. 363]. Що ж стосується економічних доходів, то 

законним способом набуття для них буде, зазвичай, набуття володіння. 

Оскільки у плоди і доходи набуваються власником первісним, а не похідним 

способом, то і під час добросовісного набуття вказаних об’єктів не вимагається 

і не укладається договору із оманливим правопопередником. Відтак, довіра 

володільця до існуючого по факту стану речей виявляється не шляхом 

укладання договору із вказаною особою, а шляхом вчинення дій, спрямованих 

на створення, вилучення або отримання плодів і доходів. Тому, в даному 

випадку володілець не довіряється відчужувачу, не покладається на нього і 

тому не допускає ризику відносно правопопередника, оскільки не вчиняє дій з 

похідного набуття прав. Внаслідок цього, відсутні підстави зважати на те, чи за 

своєю волею власник втратив володіння цією річчю, тобто, чи довірявся він 

іншій особі, передаючи річ. В той же час, як і при добросовісному набутті 

чужої речі за договором, для плодів і доходів актуальним є питання 

недопущення безпідставного збагачення набувача за рахунок власника 

основної речі. Проте, відсутність похідного титулу для набуття плодів й 

доходів зумовлює неможливість використання в якості критерію набуття умови 

оплатності договору, як це зроблено у ст. 388 ЦК України. Тому для плодів і 

доходів відповідна мета повинна досягатися особливими правилами щодо 
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співвідношення плодів і доходів з витратами володільця на основну річ. 

Враховуючи наведене, можна стверджувати, що механізм добросовісного 

набуття плодів і доходів хоча й має свої особливості, але загалом схожий із 

механізмом добросовісного набуття речі за договором. У зв’язку із цим, 

обґрунтованим вбачається пояснення юридичної природи і причин набуття 

добросовісним володільцем плодів і доходів у власність принципом публічності 

речових прав. Власник основної речі хоча й має в окремих випадках право на 

віндикацію своєї речі, якщо відсутня принаймні одна з передбачених ст. 388 ЦК 

України умов, однак саме відносно плодів та доходів він не забезпечив 

публічності свого права, передбаченого у ч. 2 ст. 189 ЦК України. Відтак, 

власник речі не може протиставити своє право на плоди та доходи незаконному 

добросовісному володільцю, тобто не може примусово реалізувати своє право. 

Якщо ж власник забезпечив публічність свого права, володілець не є 

добросовісним і повинен повернути доходи й плоди. Саме цим можна пояснити 

приписи ч. 2 ст. 390 ЦК України, за якими власник має право вимагати від 

добросовісного набувача передання усіх доходів з моменту, коли він дізнався 

чи міг дізнатися про незаконність свого володіння, або з моменту, коли йому 

було вручено повістку у справі за позовом власника про витребування майна. 

Що стосується правил про відшкодування власником витрат незаконного 

володільця, то обґрунтованим вбачається висновок про кондикційний характер 

вимог володільця. Так, відшкодування володільцю його витрат не може бути 

відповідальністю власника речі, оскільки жодного правопорушення він не 

вчиняв. З іншої сторони, сама категорія «відшкодування витрат» свідчить про 

відсутність індивідуалізованого об’єкту, стосується вже витрачених ресурсів, 

що виключає речово-правовий характер такої вимоги. Слід відзначити, що з 

кондикційного характеру вимог володільця відносно необхідних витрат та 

здійснених поліпшень виходили й члени обох комісій з підготовки BGB [95, c. 

125]. Тому, в рамках цієї природи вимог власника науковому аналізу 

підлягають конкретні законодавчі правила розрахунків за витрати. 

Згідно ч. 3 та ч. 4 ст. 390 ЦК України добросовісний або недобросовісний 



172 

набувач (володілець) має право вимагати від власника майна відшкодування 

необхідних витрат на утримання, збереження майна, здійснених ним з часу, з 

якого власникові належить право на повернення майна або передання доходів. 

Добросовісний набувач (володілець) має право також залишити собі здійснені 

ним поліпшення майна, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без 

завдання йому шкоди. Якщо поліпшення не можуть бути відокремлені від 

майна, добросовісний набувач (володілець) має право на відшкодування 

здійснених витрат у сумі, на яку збільшилася його вартість. 

Отже, закон надає право будь-якому незаконному володільцю вимагати 

від власника відшкодування необхідних витрат на річ. Саме по собі це правило 

не може викликати жодних заперечень з тих підстав, що в силу приписів ст. 322 

ЦК України власник несе тягар утримання майна. Власник заінтересований в 

тому, щоб мати річ у себе, адже в іншому випадку він не вимагав би її 

віндикації. Якщо ж він заінтересований у речі, вочевидь, він зробив би 

необхідні витрати і сам, якби мав річ у своєму володінні. Отже, повернення речі 

власнику без відшкодування володільцю зроблених необхідних витрат означало 

б економію власником своїх коштів за рахунок володільця, тоді як всі вигоди 

від вже здійснених необхідних витрат отримає саме власник. Звичайно, у цій 

ситуації слід вести мову про безпідставне збагачення власника за рахунок 

володільця, яке повинне бути повернуто. 

В той же час, питання виникають відносно встановленого у законі 

моменту, з якого володілець має право на відшкодування витрат. За буквальним 

змістом ч. 3 ст. 390 ЦК України необхідні витрати відшкодовуються з моменту, 

з якого власнику належать права на доходи. Отже, як відзначається в літературі, 

витрати за період до втрати володільцем добросовісності повинні 

компенсуватися за рахунок доходу [367, c. 392], який у цей період був 

власністю добросовісного володільця. 

Таким чином, закон, по суті, виходить з презумпції перевищення доходів 

добросовісного володільця над необхідними витратами на річ. Однак 

обґрунтованість цієї презумпції викликає серйозні сумніви. Доходу взагалі 
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може не бути, він може очікуватися лише в майбутньому або ж він може бути 

меншим за необхідні витрати, принаймні, станом на конкретну дату. Не 

випадково науковці звертали увагу на можливість ситуації, коли добросовісний 

володілець, маючи право на відшкодування необхідних витрат лише з моменту, 

коли він дізнався про незаконність свого володіння, опиниться у гіршому 

становищі ніж недобросовісний володілець, який має право на відшкодування 

необхідних витрат за весь період володіння річчю [116, c. 63 ; 401, c. 222].  

Ще за радянських часів для вирішення цієї проблеми пропонувалися різні 

варіанти тлумачення відповідної норми цивільних кодексів союзних республік. 

З посиланнями на принцип еквівалентності, недопущення безпідставного 

збагачення, неможливості гіршого становища добросовісного володільця 

порівняно із недобросовісним, а іноді і взагалі без будь-яких обґрунтувань 

науковці відзначали, що добросовісний володілець має право на відшкодування 

відповідної різниці, якщо необхідні витрати на спірну річ не покриваються 

отриманим доходом [373, c. 214 ; 191, c. 314 ; 105, c. 269 ; 320, c. 414]. Тим не 

менш, наприклад, О.С. Іоффе не бачив підстав відступати від прямого правила 

закону, який виходив з презумпції перевищення доходів над видатками, і тому 

той, хто не зобов’язується повертати доходи, не може вимагати компенсації 

витрат [152, c. 483]. 

Оцінюючи наведену проблему с точки зору сучасного вітчизняного 

цивільного права слід відзначити, що за буквальним змістом ч. 3 ст. 390 ЦК 

України можливість компенсації добросовісному володільцю необхідних 

витрат неможлива. Якщо ж погодитись із поширеною думкою про те, що 

вказана норма має спеціальний характер і виключає застосування положень 

Глави 83 ЦК України щодо безпідставного збагачення, добросовісний 

володілець не зможе претендувати на захист своїх інтересів взагалі. Разом з 

тим, у цьому разі не буде реалізована компенсаційна функція цивільного права, 

тому вбачається, що відповідні правила закону доцільно змінити шляхом 

надання можливості добросовісному володільцю вимагати від власника 

компенсації суми необхідних витрат, на яку вони перевищують отримані цим 
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володільцем доходи. Саме за такого підходу буде належним чином забезпечено 

справедливе співвідношення інтересів володільця і власника у механізмі 

добросовісного набуття плодів і доходів. Інакше кажучи, це правило для 

добросовісного набуття доходів буде виконувати ту ж функцію, яку оплатність 

виконує для добросовісного набуття речі за договором згідно ст. 388 ЦК 

України. 

На відміну від необхідних витрат, правом на компенсацію корисних 

витрат закон наділяє лише добросовісного володільця. Це право може бути 

реалізовано у двох формах залежно від характеру поліпшень, що стали 

наслідком корисних витрат. Якщо поліпшення майна можуть бути 

відокремлені, добросовісний володілець може залишити їх собі, але він не 

вправі відмовитися від відокремлення цих поліпшень і вимагати компенсації за 

них від власника. Якщо ж поліпшення невідокремлювані, добросовісний 

володілець вправі отримати від власника компенсацію корисних витрат, проте 

лише у сумі, на яку збільшилася вартість майна. Правовідносини між 

власником і добросовісним володільцем з приводу витрат на розкіш закон 

безпосередньо не врегульовує. 

Стосовно вказаних вище правил слід відзначити наступне. Як 

добросовісний, так і недобросовісний володілець повинні повернути власнику 

його річ. З урахуванням цього, якщо будь-яким незаконним володільцем були 

зроблені відокремлювані за своїм характером поліпшення речі або ж елементи 

розкоші, не важливі для господарського призначення речі та її використання, 

незаконний володілець повинен мати право відокремити відповідні об’єкти та 

залишити їх собі, оскільки власник у такому випадку отримує саме свою річ, 

жодної шкоди якій не завдається.  

Різниця ж у правовому положенні добросовісного та недобросовісного 

володільців повинна стосуватися лише невідокремлюваних поліпшень. 

Відповідні корисні витрати, на відміну від необхідних витрат, власник не 

обов’язково би здійснював. Проте, в будь-якому випадку власник зможе 

використати покращення якостей речі, тому для нього це є збагаченням за 
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рахунок володільця. Проте, на відміну від володільця добросовісного, який 

вважає, що здійснює витрати й покращує свою річ, недобросовісний володілець 

знає чи мав всі підстави знати, що покращує чужу річ. І хоча за загальним 

правилом, передбаченим у ч. 2 ст. 1212 ЦК України, поведінка набувача майна 

або потерпілого не впливає на застосування правил про повернення 

безпідставно набутого майна, відсутність у недобросовісного володільця права 

вимагати від власника відшкодування корисних витрат є наслідком так званого 

нав’язаного збагачення. 

 

Висновки до Розділу ІІІ 

 

Як свідчить проведений аналіз судової практики, набувачі майна з метою 

захисту своїх прав та законних інтересів часто звертаються до суду з позовами 

про визнання їх добросовісними набувачами. Водночас, слід підтримати 

висловлений Верховним Судом України висновок про те, що такий спосіб 

захисту набувача не може вважатись належним. Дійсно, закон пов’язує захист 

прав та інтересів набувача із юридичним складом, передбаченим у ст. 388 ЦК 

України, а не тільки із добросовісністю набуття майна. Отже, задоволення 

такого позову не здатне реально захистити права та законні інтереси 

добросовісних набувачів. 

Проведений науковий аналіз дає підстави для висновку про те, що 

належним способом захисту прав та законних інтересів добросовісного 

набувача є пред’явлення позову про визнання за ним права власності на спірне 

майно. При цьому, закон не вимагає обов’язкового пред’явлення позову, тому 

добросовісний набувач може забезпечити належний захист своїх прав та 

законних інтересів шляхом заперечення проти позову власника. 

Проведений аналіз судової практики засвідчив, що загалом 

національними судами було вирішено проблему захисту прав та інтересів 

добросовісного набувача від вимоги про евікцію майна, заявленою у формі 

вимоги про проведення реституції, під час якої не враховуються положення    



176 

ст. 388 ЦК України. Водночас, вирішення цієї проблеми було зроблено за 

рахунок заборони власникам вимагати у судовому порядку визнання недійсним 

договору між добросовісним набувачем і неуповноваженою особою. 

Із таким підходом важко погодитись, оскільки відповідний договір є 

елементом юридичного складу, з яким закон повязує виникнення у 

добросовісного набувача права власності на майно. Тому, у випадку існування 

передбачених законом підстав для визнання такого договору недійсним, 

власник має заінтересованість у пред’явленні відповідного позову, адже в разі 

його задоволення власник зможе витребувати у набувача майно згідно 

положень ст. 388 ЦК України. Дійсно, власник не має права вимагати 

проведення реституції між неуповноваженою особою і добросовісним 

набувачем, оскільки вона є зобов’язальним способом захисту і не може 

застосовуватися за вимогою особи, що не є стороною відповідних 

зобов’язальних відносин. Однак, це не заперечує можливість використання 

власником такого способу захисту, як визнання договору недійсним, який є не 

зобов’язальним, а спеціальним способом захисту. 

Вирішення конфлікту між набувачем і обтяжувачем майна повинне 

базуватись на тих же принципах, як і вирішення спору між первісним 

власником і набувачем. Обмежені речові права можуть бути протиставлені 

третім особам лише у випадку забезпечення їх публічності для цих осіб. 

Укладення договору купівлі-продажу набувачем, який не знав і не міг знати про 

відсутність належних повноважень у відчужувача, проте знав чи міг знати про 

наявність обтяжень майна, свідчить лише про те, що набувач погодився на 

придбання майна разом із обтяженнями. Отже, має місце співпадіння волі 

власника майна, яким стає добросовісний набувач, та волі обтяжувача щодо 

обтяження майна заставою чи іншим речовим правом. Саме ця спільна воля 

зберігає чинність обтяження для нового власника. У іншому випадку, якщо 

відсутня реєстрація цього обтяження, а набувач не знав і не міг знати про його 

наявність з будь-яких інших джерел, таке обтяження повинно припинятися з 

моменту виникнення права власності на майно у добросовісного набувача.  
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Вельми актуальним є також питання про наявність у вітчизняному праві 

презумпції добросовісності набувача майна. Це питання було предметом 

дискусій ще з дореволюційних часів і у той час панівною була думка про 

існування у приватному праві такої презумпції. Водночас, за радянської доби 

окремими цивілістами були висловлені сумніви з цього приводу. Більше того, 

незважаючи на визнання презумпції добросовісності в національному праві 

Німеччини, Швейцарії, Австрії та інших країн Європи, під час кодифікації 

приватного права Нідерландів та розробці DCFR був впроваджений інший 

підхід, за якого «безпосереднє знання» набувача про відсутність повноважень у 

продавця повинен доводити власник, а набувач повинен довести існування 

обставин, з яких вбачається, що від нього не можна було розумно очікувати 

знання про відсутність права у продавця. 

Із таким підходом важко погодитись, оскільки він суперечить історії 

розвитку приватного права, а також не в повній мірі враховує, що презумпція 

добросовісності особи в цивільному праві є не тільки процесуально-правовою, 

але й матеріально-правовою. Тому відмова від такої презумпції може 

спричинити негативні наслідки для обороту, в якому кожна особа буде змушена 

заздалегідь орієнтуватись на можливу недобросовісну поведінку свого 

контрагента, а у випадку порушенням ним зобов’язання може бути звинувачена 

у недостатній обачності в виборі контрагента. 

Буквальний зміст ст.ст. 387, 388 ЦК України у відповідності з усталеними 

правилами розподілу тягаря доказування дає підстави вважати, що власник 

повинен довести лише належність йому права власності, подальшу втрату речі 

та знаходження її у володінні набувача. Якщо ж набувач хоче протиставити 

вимогам власника свої заперечення на підставі ст. 388 ЦК України, він повинен 

довести обставини, із якими вказана норма пов’язує можливість відмови 

власнику у витребуванні речі, тобто довести і свою добросовісність. Проте, 

застосування положень ст.ст. 12, 388 ЦК України має здійснюватись у 

системному зв’язку із ст.ст. 3, 92, 328 ЦК України, спільне застосування яких 

підтверджує існування матеріально-правової презумпції добросовісності 
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набувача у вітчизняному цивільному праві. 

Приписами ЦК України визначені правила розрахунків між власником і 

добросовісним набувачем у випадку витребування майна в останнього. 

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що норми ч. 1 та ч. 2 ст. 390 ЦК 

України лише визначають умови задоволення вимоги власника до незаконного 

володільця про повернення плодів і доходів. При цьому, за своєю правовою 

природою така вимога повинна кваліфікуватись як віндикаційна у випадку, 

якщо плоди і доходи збереглися в натурі та належним чином індивідуалізовані. 

Якщо ж ці умови не виконані, вимога власника є кондикційною. 

Водночас, вказаними положеннями ЦК України не визначається правова 

доля плодів та доходів у випадку відсутності у власника права вимагати їх 

повернення. Доцільним вбачається існування правила про набуття 

добросовісним володільцем права власності на плоди та доходи. Механізм 

такого набуття схожий із загальним випадком набуття речі від неуповноваженої 

особи, однак не вимагає наявності титулу, оскільки плоди і доходи завжди 

набуваються первісним способом. 

Правила про відшкодування власником витрат незаконного володільця 

мають кондикційний характер. Власник не повинен компенсувати лише ті 

необхідні витрати добросовісного набувача, які фактично покриті доходами. 

Причиною такого правила є недопущення збагачення набувача за рахунок 

власника при набутті плодів та доходів. Однак, не покриті плодами і доходами 

необхідні витрати добросовісного набувача мають бути компенсовані 

власником. Добросовісний набувач не може знаходитись у гіршому становищі, 

ніж недобросовісний володілець, який має право на відшкодування необхідних 

витрат за весь період володіння. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене наукове дослідження, виходячи з поставленої мети і завдань, 

дозволило вирішити теоретичні та практичні проблеми юридичної конструкції 

добросовісного набуття майна від неуповноваженої особи, що виявляється в 

наступних висновках: 

1. Добросовісність у цивільному праві не слід ототожнювати з чесністю, 

альтруїзмом та іншими суб’єктивними категоріями. Вона є об’єктивним 

мірилом, характеристикою учасника правовідносин, яка демонструє, що у 

конкретних обставинах дії цієї особи відповідають очікуваній суспільством 

моделі поведінки. 

2. Запропоновані у науковій літературі теорії видимості права, захисту 

обороту, статичного і динамічного захисту права власності тощо мають 

суперечливе обґрунтування і тому не можуть однозначно пояснити природу 

добросовісного набуття майна. В основі такого набуття лежить принцип 

публічності суб’єктивного права та відомий європейським правопорядкам так 

званий «ефект протиставлення», згідно яких суб’єктивне право не може бути 

протиставлене особі, до відома якої не була доведена належність цього права. 

Це означає, що власник не може примусово реалізувати своє право проти 

добросовісного набувача, тому ці особи є рівними за своїм правовим 

положенням як носії конфліктуючих законних інтересів. 

3. Правовий статус добросовісного набувача є проміжним: до настання 

моменту, з яким пов’язується перехід права, він є покупцем за договором, а 

після настання цього моменту або набуває відповідне право, або залишається 

незаконним володільцем майна. Умовою набуття вказаного правового статусу є 

укладення договору про набуття майна з особою, яка не є власником чи іншим 

чином уповноваженою на розпорядження цим об’єктом. Особливим елементом 

цього правового статусу є добросовісність, що може характеризуватись 

виключно як незнання з розумних підстав про відсутність повноважень у 

контрагента. Вона не може вважатись незнанням про інші перешкоди для 
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переходу права чи ототожнюватись з виною, як суб’єктивним вольовим 

ставленням особи до своїх дій. 

4. Захист прав та інтересів добросовісного набувача речі через 

обмеження віндикації характеризується наявністю системних протиріч. 

Неможливість віндикації має бути наслідком виникнення права власності у 

добросовісного набувача, а не навпаки. 

5. Механізм добросовісного набуття майна заснований на тому, що 

набувач виражає довіру легітимаційному факту, який вказує на відчужувача як 

на власника. Захист може отримати тільки обґрунтована довіра, виражена 

добросовісною особою, яка не знає про оманливість видимості права, створеної 

легітимаційним фактом. Для отримання захисту довіра має бути виражена зовні 

шляхом укладення договору про набуття майна із особою, на яку вказує 

легітимаційний факт. Оскільки договір укладається не із власником, його 

виконання не може забезпечити перехід права на майно, тому добросовісне 

набуття майна відбувається в момент, визначений законом (передача речі, 

державна реєстрація права тощо). Для недопущення несправедливого 

збагачення за рахунок власника набуття повинно бути оплатним. 

6. Правовий конфлікт між власником і добросовісним набувачем слід 

вирішувати шляхом оцінки обґрунтованості ризику і довіри в діях цих осіб. 

Ризик добросовісного набувача під час набуття речі завжди заснований на 

довірі до об’єктивного легітимаційного факту, який вказує на продавця як на 

власника. Коли ж власник добровільно віддає свою річ третій особі, яка в 

подальшому здійснює її відчуження без повноважень на це, він ризикує менш 

обґрунтовано, оскільки його довіра базується на суб’єктивних мотивах (досвід 

співпраці з такою особою, поради інших тощо). Якщо ж власник втрачає річ 

поза своєю волею, він взагалі не ризикує і не виражає довіру іншій особі, тому 

на набувача в повній мірі покладаються наслідки його ризикових дій. 

7. Сучасному приватному праву відомі дві нормативні моделі оцінки 

ризику і довіри в діях набувача та власника щодо рухомих речей, однак жодна з 

них, взята окремо, не забезпечує обґрунтоване вирішення всіх можливих 
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ситуацій. Добросовісне набуття майна повинне допускатись як у разі втрати 

речі за волею уповноваженої особи, так і у випадку, якщо річ була втрачена 

цією особою поза її волею, однак потім без повернення собі володіння була 

ввірена нею продавцю. 

8. Базовими умовами добросовісного набуття майна є: 1) свідомі дії 

власника з розпорядження об’єктом цивільних прав; 2) легітимація відчужувача 

як суб’єкта права на майно; 3) особливий правовий статус набувача, який 

передбачає добросовісність; 4) договір про розпорядження об’єктом цивільних 

прав; 5) оплатний характер набуття; 6) настання обставини, з якою норма 

закону пов’язує виникнення права власності на цей вид майна. 

9. Якщо власник втратив володіння річчю під впливом обману, помилки, 

тяжкої обставини та інших вад волі, за винятком насильства, добросовісне 

набуття цієї речі можливе. Навіть якщо власник помилково, під впливом 

обману чи тяжкої обставини віддав свою річ, він все одно цим довірився третій 

особі, ввірив їй річ. 

10. Чинне законодавство України визнає можливість добросовісного 

набуття від неуповноваженої особи рухомих і нерухомих речей, 

забезпечувальних речових прав на рухоме майно. До об’єктів добросовісного 

набуття помилково віднесені гроші, що суперечить їх сутності та правовому 

режиму. Модель добросовісного набуття нерухомого майна не відповідає 

правовому режиму цього об’єкту, оскільки спирається на володіння, а не на 

запис про державну реєстрацію права. Набуття забезпечувальних речових прав 

від невласника належним чином не обумовлене добросовісністю та вибуттям 

речі з володіння власника. Однак, оскільки належність будь-якого майнового 

права підтверджується легітимаційним фактом, слід допустити добросовісне 

набуття будь-яких об’єктів цивільних прав, якщо вони є оборотоздатними і 

такий спосіб набуття не суперечить сутності об’єкту. 

11. Вимога про визнання позивача добросовісним набувачем не є 

належним способом захисту прав та інтересів, оскільки закон пов’язує 

обмеження віндикації та виникнення права власності у набувача не тільки із 
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добросовісністю, а з наявністю всіх елементів юридичного складу, визначеного 

у ст. 388 ЦК України. Належним способом захисту прав добросовісного 

набувача є визнання права власності. 

12. Укладення договору про відчуження речі неуповноваженою особою 

не є підставою визнання цього договору недійсним. Закладена у ЦК України 

модель переходу права власності обумовлює кваліфікацію договору купівлі-

продажу як виключно зобов’язального акту, який безпосередньо породжує 

лише право вимоги передати річ у власність і є підставою набуття права 

власності, містить волю на його перехід, але сам по собі це право не переносить 

– для цього необхідний законний спосіб набуття. За таких умов, обов’язок 

передати річ у власність може покладатись і на особу, яка на момент укладення 

договору не є власником цієї речі. 

13. Захист добросовісного набувача пов'язаний із наявністю всіх 

елементів юридичного складу, що є підставою виникнення у нього права 

власності. Якщо з передбачених законом підстав договір між неуповноваженою 

особою і набувачем буде визнано недійсним, це означатиме відсутність одного 

з елементів юридичного складу, тому первісний власник має заінтересованість і 

не повинен обмежуватися у праві пред’явити позов про визнання недійсним 

такого договору. Цей спосіб захисту не є зобов’язальним. Проте власник в 

цьому випадку позбавлений права вимагати застосування реституції між 

сторонами договору, яка є зобов’язальним способом захисту, тому фактичне 

повернення майна відбувається шляхом віндикації. 

14. Норма закону про вирішення конфлікту інтересів обтяжувача і 

набувача рухомої речі є суперечливою, оскільки ставить добросовісне набуття 

майна в залежність від реєстрації обтяження. Однак незнання набувачем про 

відсутність у продавця права на продаж речі і незнання про існуючі обтяження 

речі мають різне значення й повинні тягти різні наслідки. Укладення договору 

купівлі-продажу набувачем, який не знав і не міг знати про відсутність 

належних повноважень у продавця, проте знав чи міг знати про наявність 

обтяжень майна, свідчить лише про те, що набувач погодився на придбання 
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майна разом із обтяженнями. Якщо ж не забезпечена публічність обтяження для 

набувача, таке обтяження повинно припинятись. 

15. Приватне право побудовано на засадах, які встановлюють презумпцію 

добросовісності особи, в тому числі набувача майна. 

16. Правове регулювання розрахунків між власником і добросовісним 

набувачем здійснюється за моделлю обмеження віндикації та недопущення 

несправедливого збагачення. Водночас, в контексті плодів і доходів головним 

призначенням цієї норми має стати вказівка на виникнення у добросовісного 

набувача права власності на ці об’єкти. Механізм такого набуття схожий із 

загальним випадком набуття речі від неуповноваженої особи, однак не вимагає 

наявності титулу, оскільки плоди і доходи набуваються первісним способом. 

17. Власник не повинен компенсувати ті необхідні витрати 

добросовісного набувача, які фактично покриті плодами і доходами. Причиною 

такого правила є недопущення збагачення набувача за рахунок власника, а не 

презумпція перевищення доходів над витратами. Але власник повинен 

компенсувати не покриті плодами і доходами необхідні витрати добросовісного 

набувача, адже останній не повинен знаходитись у гіршому становищі, ніж 

недобросовісний володілець, який має право на відшкодування необхідних 

витрат за весь період володіння. 

За результатами проведення дисертаційного дослідження сформульовано 

пропозиції з удосконалення чинного цивільного законодавства України 

стосовно регулювання правовідносин щодо добросовісного набуття майна від 

неуповноваженої особи: 

- викласти статтю 330 Цивільного кодексу України у такій редакції: 

«Стаття 330. Добросовісне набуття майна 

1. Набувач майна є добросовісним, якщо він не знав і не міг знати про те, 

що майном розпоряджається особа, яка не має на це права. 

2. З моменту передачі рухомої речі добросовісний набувач за відплатним 

договором набуває право власності на неї, за винятком випадків, коли річ 

вибула з володіння власника або особи, якій власник ввірив її, не з їхньої волі. 
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3. Право власності на цінні папери на пред'явника виникає у 

добросовісного набувача за відплатним договором з моменту передачі йому 

цінних паперів. 

4. Право власності на бездокументарний цінний папір виникає у 

добросовісного набувача за відплатним договором з моменту переказу за 

умови, що попередній власник добровільно здійснив переказ належних йому 

прав на цінні папери іншій особі. 

5. Право власності на нерухоме майно виникає у добросовісного набувача 

за відплатним договором з моменту державної реєстрації його права, за 

винятком випадків, коли рішення державного реєстратора про реєстрацію права 

власності за відчужувачем було прийнято на підставі підроблених документів 

чи внаслідок скоєння іншого злочину. 

6. Право власності на частку (її частину) у статутному капіталі товариства 

з обмеженою відповідальністю виникає у добросовісного набувача за 

відплатним договором про її відступлення з моменту державної реєстрації змін 

до статуту товариства за умови, що попередній учасник товариства добровільно 

уклав договір про відступлення цієї частки іншій особі. 

7. З моменту виникнення у добросовісного набувача права власності на 

майно припиняються всі обтяження та права третіх осіб на це майно, про які 

набувач не знав і не міг знати. 

8. За правилами цієї статті у добросовісного набувача виникає також 

право застави та інше речове право на чуже майно. Для виникнення у 

добросовісного набувача права застави не вимагається оплатності договору.»; 

- доповнити Цивільний кодекс України статтею 330
1
 наступного змісту:  

«Стаття 330
1
.
 
Виникнення у добросовісного володільця права власності 

на плоди і доходи від речі 

1. Добросовісний володілець речі набуває право власності на плоди з 

моменту їх відділення від речі та право власності на доходи від речі з моменту 

їх отримання.»; 

- виключити з Цивільного кодексу України статті 388-389; 
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- викласти статтю 390 Цивільного кодексу України у такій редакції: 

«Стаття 390. Розрахунки при витребуванні речі 

1. Незаконний володілець має право вимагати від власника 

відшкодування необхідних витрат на утримання та збереження речі, здійснених 

ним з моменту, коли володілець дізнався чи міг дізнатись про незаконність 

свого володіння.  

2. За період добросовісного володіння власник зобов’язаний 

відшкодувати перевищення зроблених володільцем необхідних витрат над 

вартістю отриманих володільцем плодів і доходів від речі. 

3. Незаконний володілець вправі залишити собі здійснені ним 

поліпшення майна та додані елементи розкоші, якщо вони можуть бути 

відокремлені від майна без завдання шкоди цьому майну. 

4. Якщо поліпшення не можуть бути відокремлені від майна, 

добросовісний набувач (володілець) має право на відшкодування здійснених 

витрат у сумі, на яку збільшилася вартість майна.» 

- доповнити Цивільний кодекс України статтею 427
1
 наступного змісту:  

«Стаття 427
1
.
 

Добросовісне набуття майнових прав інтелектуальної 

власності 

1. В разі укладення відплатного договору про передання майнових прав 

інтелектуальної власності особою, якій вони не належать, відповідні права 

виникають у добросовісного набувача за умови, що особа, якій ці права 

належать, добровільно вчинила дії з передання цих прав.» 

- доповнити Цивільний кодекс України статтею 512
1
 наступного змісту:  

«Стаття 512
1
. Добросовісне набуття права вимоги 

1. В разі укладення відплатного договору про відступлення дійсного 

права вимоги, добросовісний набувач стає кредитором за цим правом вимоги і 

боржник повинен виконати зобов’язання такому набувачу за умови, що 

попередній належний кредитор добровільно уклав договір про відступлення 

цього права вимоги. 

2. З набуттям права вимоги добросовісним набувачем припиняється право 
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застави та інші права третіх осіб на право вимоги, про які набувач не знав і не 

міг знати. 

3. Якщо дійсне право вимоги було передане в заставу особою, якій воно 

не належало, у добросовісного заставодержателя виникає право застави за 

умови, що попередній належний кредитор добровільно уклав договір про 

відступлення цього права вимоги.» 

- доповнити Цивільний кодекс України статтею 658
1
 наступного змісту:  

«Стаття 658
1
.
 
Набуття майна в порядку, передбаченому для виконання 

судових рішень 

1. Добросовісний набувач набуває право власності на майно, продане в 

порядку, передбаченому для виконання судових рішень.» 
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