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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. З римських часів право власності у 

цивілізованому світі завжди вважалось найбільш важливим з майнових прав, яке 

забезпечує стабільність майнового обороту. Водночас, у певних випадках 

визнавалась можливість набуття права власності від особи, яка не мала повноважень 

на розпорядження річчю (продаж речі фіском, імператором, імператрицею, 

набувальна давність тощо). І якщо за загальним правилом добросовісний набувач 

міг розраховувати на виникнення у нього права власності лише в межах набувальної 

давності, яка дозволяла принаймні припустити волевиявлення власника на відмову 

від свого права із плином часу, то в подальшому приватне право допустило 

моментальне набуття речі від неуповноваженої особи.  

Наведене свідчить про існування певної невідповідності між уявленнями 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.  

Із розвитком економіки до приватного обороту залучаються все нові блага, 

швидкість обміну якими 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 самостійно шукати відповіді на складні питання. 

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 
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якісно новий рівень, а окремі висновки вчених втратили свою актуальність. 

Отже, незважаючи на існування 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. 

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. Тема 

дисертації затверджена на засіданні Вченої ради юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол №6 від 28.03.2011 

року). 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 завдання 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 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; 
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- 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 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; 
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- 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; 

- 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 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 
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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 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. 

На підставі аналізу юридичної конструкції добросовісного набуття майна 

внесено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України: 

- 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. 

3. Право власності на цінні папери на пред'явника виникає у добросовісного 

набувача за відплатним договором з моменту передачі йому цінних паперів. 
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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
 «Виникнення у 

добросовісного володільця права власності на плоди і доходи від речі» наступного 

змісту:  

«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; 

- 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
 «Добросовісне набуття 

майнових прав інтелектуальної власності» наступного змісту: 

«1. В разі укладення відплатного договору про передання майнових прав 
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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
 «Добросовісне набуття 

права вимоги» наступного змісту: 

«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 

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
 «Набуття майна в 

порядку, передбаченому для виконання судових рішень» наступного змісту: 

«1. Добросовісний набувач набуває право власності на майно, продане в 

порядку, передбаченому для виконання судових рішень.» 

Практичне значення одержаних результатів 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 в 

дисертації, обговорювались на засіданні кафедри цивільного права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Окремі положення дисертації 

були висвітлені в доповідях на п’яти наукових і науково-практичних конференціях. 

Публікації. Результати дослідження знайшли відображені у 10 наукових 

публікаціях: 5 наукових статтях, з яких 4 вийшли друком у вітчизняних фахових 

юридичних виданнях та 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, 3 розділів, 8 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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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, встановлено її зв’язок із 

науковими програмами, планами, визначено мету, завдання, об’єкт і предмет 

дослідження, розкрито методологічну основу роботи, сформульовано її наукову 

новизну, висвітлено практичне значення одержаних результатів, наведено перелік 

апробацій результатів дослідження, відомості про публікації за темою дисертації. 

Розділ І «Загальна характеристика добросовісного набуття майна від 

неуповноваженої особи» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1. «Поняття та значення добросовісності у цивільному праві» 

досліджується виникнення категорії «добросовісність» у приватному праві та 

поступове набуття нею рис регулятора суспільних відносин. Поява bona fides в 

римському праві була обумовлена необхідністю пом’якшення несправедливих 

наслідків застосування суворого писаного права, поваги до волі особи та зміщення у 

певних випадках акценту з форми явищ на їх зміст. Після розпаду Римської Імперії 

категорія добросовісності набула свого подальшого розвитку і створювала нові 

юридичні конструкції, які довгий час вважалися нетрадиційними та не отримували 

вдалого пояснення аж до моменту звернення до концепції bona fides.  

Значення добросовісності у сучасному праві полягає у тому, що вона виступає 

базовим принципом, однією із засад регулювання приватноправових відносин. 

В той же час, всеохоплююче значення добросовісності для приватного права 

зумовлює складність визначення цієї категорії. Запропоноване у науковій літературі 

розуміння добросовісності як суб’єктивного ставлення особи до своїх дій чи як 

суб’єктивно-об’єктивної категорії не узгоджується із визнанням добросовісності 

принципом цивільного права. 

Було встановлено, що bona fides виступає певним стандартом поведінки, 

прийнятим в суспільстві за орієнтир. Тому у зарубіжній науковій літературі 

обов’язок добросовісної поведінки вважається доктриною, яка вимагає від учасників 

обороту діяти розумно, як вони б очікували, що вчинить у цій ситуації інша сторона. 

Враховуючи викладене, пропонується визначити добросовісність як 

характеристику учасника правовідносин, яка демонструє, що у конкретних 

обставинах дії цієї особи відповідають очікуваній суспільством моделі поведінки. 

У підрозділі 1.2. «Правова природа добросовісного набуття майна» здійснено 

аналіз запропонованих вченими теорій, які покликані пояснити причини існування 

юридичної конструкції добросовісного набуття майна від неуповноваженої особи. 

Послідовний аналіз запропонованих теорій довів, що жодна з них не 

спроможна виконати це завдання. 

Особливу увагу приділено аналізу найбільш популярної у наш час теорії 

захисту обороту та виявлено її суперечності. Зокрема, сумнівною вбачається 

критика захисту права власності у вповільненні обороту, якщо сама поява права 

власності була пов’язана із необхідністю введення речей в оборот. Крім того, для 

виникнення фігури добросовісного набувача необхідно, щоб власник ввів річ в 

оборот, тобто віддав її третій особі, яка в подальшому продасть її без повноважень 

на це. Захист набувача, а не власника у цих випадках означає, що власнику краще не 
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ризикувати і не віддавати свою річ у користування третій особі. За таких умов, 

захищаючи набувача, право сприятиме зменшенню інтенсивності обороту, буде 

стимулювати власників не віддавати річ, хоча це й могло б принести прибуток. Тому 

економічні мотиви захисту обороту не можуть обґрунтувати добросовісне набуття. 

Дисертантом проведений аналіз вчення Б.Б. Черепахіна про статичний та 

динамічний захист власника, в рамках якого вчений дійшов висновку, що не захист 

обороту, а захист права власності набувача обґрунтовує допущення добросовісного 

набуття від неуповноваженої особи. Однак, ця теорія ґрунтується на порівнянні 

права первісного власника із правом набувача, тоді як ці права жодної миті не 

існують одночасно. Натомість необхідно 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, перевага віддається останньому. 

Для вирішення цієї наукової проблеми було проаналізовано німецьку 

доктрину, в межах якої з’явилась юридична конструкція добросовісного набуття. 

Встановлено, що з моменту своєї появи ця конструкція була обумовлена зовнішнім 

видимим для третіх осіб станом речей. Спочатку вважалось, що всі речові права 

незалежно від об’єкту виступали у зовнішній формі так званої сейзини, яку 

спрощено можна порівняти з володінням. Втрата сейзини внаслідок передачі речі 

означала неможливість посилатись на речове право, в особи залишалось лише право 

вимагати повернення сейзини від того, кому вона передала річ. 

Згодом ці уявлення були замінені принципом публічності речових прав, який 

вимагає, щоб до відома третіх осіб були доведені факт існування та належності 

речового права. У сучасному праві європейських країн саме засоби публічності 

(володіння, державна реєстрація тощо) створюють ефект erga omnes (проти всіх), 

тобто дають можливість протиставити своє речове право третім особам. 

Тому правова природа добросовісного набуття лежить не в сфері обороту, а в 

сфері дії суб’єктивного права. Недотримання вимог публічності суб’єктивного права 

стосовно набувача унеможливлює посилання на це право у відносинах з ним. Отже, 

у правовому конфлікті між власником і добросовісним набувачем вони є рівними за 

своїм правовим положенням. Надання переваги інтересам одного чи іншого 

здійснюється за визначеними законодавцем критеріями, які називають умовами 

набуття та які не впливають на правову природу набуття. 

У підрозділі 1.3. «Правовий статус добросовісного набувача майна, 

одержаного від неуповноваженої особи» досліджуються особливості правового 

статусу добросовісного набувача. 

На підставі аналізу норм ч. 3 ст. 48, ч. 1 ст. 202, ч. 1 ст. 328, ч. 1 ст. 329, ст. 334 

ЦК України доведено, що особа є набувачем у той момент, коли наступає 

юридичний факт, із яким пов’язується виникнення чи перехід до неї права на майно. 

В момент укладення та протягом дії договору про перехід права власності і до 

моменту переходу права особа не розглядається цивільним законом в якості 

набувача. Набуття майна – це виникнення права на майно і відбувається воно у 

момент, визначений законом або договором. 

Добросовісним набувачем є покупець за договором або інша особа, яка має 

право вимагати передачі їй майна у власність і обов’язок прийняти це майно, в 
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момент, коли повинно перейти відповідне право. Вказані права та обов’язки 

добросовісного набувача є елементами його правового статусу. 

Обґрунтовано, що статус добросовісного набувача є проміжним: до настання 

моменту, з яким пов’язується перехід права, він є покупцем за договором, а після 

настання цього моменту він набуває відповідне право або залишається незаконним 

володільцем майна. Особливою передумовою виникнення правового статусу 

добросовісного набувача є укладення договору про відчуження майна з особою, яка 

не є власником цього майна. 

Саме добросовісність є характерною рисою правового статусу добросовісного 

набувача. Як правило, її визнають елементом юридичного складу набуття майна від 

неуповноваженої особи, проте вона не є окремим юридичним фактом. Зі змісту      

ст. 388 ЦК України вбачається, що в ній йде мова про «добросовісного набувача», 

тобто добросовісність характеризує суб’єкта у конкретній ситуації. 

Дискусійною уявляється ідея кваліфікації недобросовісності як вини. Вона 

заснована на розумінні добросовісності як суб’єктивної категорії, як переконання у 

відповідності присвоєння речі приписам права. Однак добросовісність є категорією 

об’єктивною і сама по собі не містить волі. Вона лише оцінює, наскільки виражені 

зовні дії учасника цивільних правовідносин (незалежно від його внутрішніх бажань) 

відповідають моделі поведінки, яка очікувана суспільством в конкретній ситуації. 

Доведено, що захист інтересів добросовісного набувача лише шляхом 

обмеження віндикації носить незавершений характер. Відтак, слід визнати вдалим 

обраний українським законодавцем підхід, який за певних умов наділяє 

добросовісного набувача правом власності. 

Розділ ІІ «Набуття добросовісним набувачем права власності на майно» 
складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 2.1. «Умови набуття добросовісним набувачем права власності 

на майно, відчужене неуповноваженою особою» досліджуються юридичні факти, з 

якими закон пов’язує виникнення права власності у добросовісного набувача. 

Умови добросовісного набуття встановлюються законом, однак в 

цивілістичній доктрині не припиняються спори про доцільність тієї чи іншої умови, 

а національні правові системи країн Європи не завжди передбачають однакові 

умови набуття. 

Це можна пояснити відсутністю уніфікованого розуміння механізму 

добросовісного набуття майна. Він 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. Неможливо 

захищати те, що існує лише подумки, відтак довіра має бути виражена зовні шляхом 

укладення договору про розпорядження майном із особою, на яку вказує 

легітимаційний факт. Оскільки договір укладається не із власником, його виконання 

не може забезпечити перехід права на майно. Відтак, 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.  
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В дисертації запропоновано вирішувати правовий конфлікт між власником і 

добросовісним набувачем 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. Натомість, коли власник добровільно віддає свою річ третій особі, він її 

довіряє цій особі, але ризикує менш обґрунтовано, оскільки його довіра базується на 

суб’єктивних мотивах (досвід попередньої співпраці, поради інших тощо). Якщо ж 

власник втрачає річ поза волею, він не ризикує і не виражає довіру іншій особі, тому 

на набувача в повній мірі покладаються наслідки його ризикових дій. 

Проведений аналіз дає підстави вважати базовими умовами добросовісного 

набуття: 1) свідомі дії власника з розпорядження об’єктом цивільних прав;               

2) легітимацію відчужувача як суб’єкта права на майно; 3) особливий правовий 

статус добросовісного набувача; 4) договір про розпорядження об’єктом цивільних 

прав; 5) оплатний характер набуття; 6) настання обставини, з якою норма закону 

пов’язує виникнення права власності. 

Особливу увагу приділено кваліфікації договору між неуповноваженою 

особою і набувачем. Автором обґрунтовується, що договір купівлі-продажу 

спрямований на перехід права власності, однак він є зобов’язальним актом, 

безпосередньо породжує право вимоги передати річ у власність, але право власності 

не переносить, для цього необхідний законний спосіб набуття. Тому взяти на себе 

обов’язок передати річ у власність може і особа, яка на момент укладення договору 

не є власником цієї речі, і такий договір є дійсним. 

Досвід європейських країн свідчить про існування двох нормативних моделей 

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

жодна з них, взята окремо, не забезпечує обґрунтоване вирішення всіх можливих 

ситуацій. Добросовісне набуття майна повинне допускатися як у разі втрати речі за 

волею уповноваженої особи, так і у випадку, якщо річ була втрачена нею поза її 

волею, однак потім без повернення собі володіння була ввірена нею продавцю. 

У підрозділі 2.2. «Особливості добросовісного набуття окремих видів майна» 

досліджуються об’єкти цивільних прав, стосовно яких закон дозволяє добросовісне 

набуття. 

Чинне цивільне законодавство України допускає добросовісне набуття від 

неуповноваженої особи рухомих і нерухомих речей, а також забезпечувальних 

речових прав на рухоме майно. Крім того, передбачено спрощені умови для набуття 

майна, проданого в порядку, передбаченому для виконання судових рішень. 

Оскільки в нормах про реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

послідовно не впроваджено принцип публічної достовірності державної реєстрації, 

суди змушені розглядати спори про добросовісне набуття нерухомості за правилами 

ст. 388 ЦК України. Проте юридична конструкція, передбачена цією нормою, 

спирається на володіння, а не на запис про державну реєстрацію, внаслідок чого її 

застосування до нерухомості не узгоджене із особливостями об’єкту. 

До об’єктів добросовісного набуття законом помилково віднесені гроші. 

Згідно ст. 192 ЦК України об’єктом цивільних прав є грошові одиниці, а не грошові 

знаки (документи). Тому вимога колишнього власника завжди стосується такої ж 
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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. 

За законодавством України набуття від невласника забезпечувальних речових 

прав на рухому річ обумовлене лише відсутністю у Державному реєстрі обтяжень 

рухомого майна відомостей про попереднє обтяження майна. В той же час, умови 

добросовісного набуття таких прав повинні бути аналогічними умовам, викладеним 

у ст. 388 ЦК України, а саме – добросовісністю, наявністю волі на вибуття речі з 

володіння власника та оплатністю. Остання умова не повинна стосуватись застави. 

Юридична конструкція добросовісного набуття майна за українським 

законодавством хоча й передбачає виникнення права власності у набувача, але 

обумовлена положеннями ст. 388 ЦК України про обмеження віндикації, яка може 

застосовуватись тільки до речей. Відтак, за чинним законодавством України не 

можуть бути об’єктами добросовісного набуття бездокументарні цінні папери, 

частки у статутному капіталі товариства, майнові права інтелектуальної власності та 

інші нематеріальні об’єкти. 

Оскільки належність будь-якого майнового права підтверджується 

легітимаційним фактом, обґрунтовано необхідність допустити добросовісне набуття 

будь-яких об’єктів цивільних прав, якщо вони є оборотоздатними і такий спосіб 

набуття не суперечить сутності об’єкту. 

Розділ ІІІ «Захист прав та інтересів добросовісного набувача майна» 
складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1. «Захист прав та інтересів добросовісного набувача від 

вимоги про евікцію майна» досліджуються особливості захисту прав та інтересів 

добросовісного набувача. 

Обґрунтовано, що вимога про визнання позивача добросовісним набувачем не 

є належним способом захисту у спірних правовідносинах 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, передбаченого законом. Отже, визнання набувача 

добросовісним не гарантує йому захисту від вимог власника. 

Належним способом захисту є пред’явлення добросовісним набувачем вимоги 

у формі позову про визнання права власності. Водночас, захист прав та інтересів 

добросовісного набувача можливий і шляхом заперечення проти позову власника. 

Особлива увага приділена аналізу судової практики, спрямованої на захист 

добросовісного набувача від вимог власника про реституцію, оскільки під час 

останньої не враховувалася добросовісність особи і майно поверталося власнику в 

обхід ст. 388 ЦК України. Хоча ця мета і була досягнута, однак за рахунок 

встановлення заборони власнику вимагати визнання недійсним договору між 

набувачем та неуповноваженою особою. Аналіз такого підходу свідчить про його 

необґрунтованість, оскільки вказаний договір є елементом юридичного складу, 

необхідного для виникнення права власності у добросовісного набувача згідно  

ст.ст. 330, 388 ЦК України. Таким чином, якщо існують передбачені законом 

підстави недійсності цього договору, первісний власник має заінтересованість у 
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пред’явленні відповідного позову, оскільки успішне оспорювання дійсності 

договору означатиме для нього можливість витребування речі у добросовісного 

набувача. Реституція як зобов’язальний спосіб захисту у відносинах між власником і 

добросовісним набувачем не може застосовуватися, однак це не заперечує 

можливість пред’явлення позову про визнання договору недійсним. 

У підрозділі 3.2. «Презумпція добросовісності як особлива гарантія захисту 

набувача» досліджується презумпція добросовісності особи в цивільному праві. 

Виявлено наявність різних підходів у судовій практиці до розподілу тягаря 

доведення обставин добросовісності (недобросовісності) набувача.  

Буквальний зміст ст.ст. 387, 388 ЦК України у відповідності з усталеними 

правилами розподілу тягаря доказування дає підстави для висновку, 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.  

Натомість обґрунтовано, що застосування положень ст.ст. 12, 388 ЦК України 

має здійснюватись у системному зв’язку із ст.ст. 3, 92, 328 ЦК України, що 

підтверджує існування матеріально-правової презумпції добросовісності набувача у 

вітчизняному цивільному праві.  

Встановлення цієї презумпції є доцільним і з позиції доктрини приватного 

права. 

У підрозділі 3.3. «Розрахунки між добросовісним набувачем та власником 

майна» досліджують розрахунки між власником і добросовісним набувачем, у якого 

майно було витребувано. 

Встановлено, 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. Тобто, вказані норми закріплюють правила передачі доходів 

власнику, однак не визначають правової долі доходів у випадку відсутності у 

власника права вимагати повернення цих доходів.  

На думку дисертанта, доцільно сформулювати норму, яка б передбачала 

набуття добросовісним володільцем права власності на плоди та доходи, а також 

визначала умови набуття цього права. Механізм такого набуття схожий із загальним 

випадком набуття речі від неуповноваженої особи, однак не вимагає наявності 

титулу, оскільки плоди і доходи набуваються первісним способом. 

Правила про відшкодування власником витрат незаконного володільця мають 

кондикційний характер. Обґрунтовано, що 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, а не презумпція перевищення доходів над витратами. 

Однак, не покриті 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 

 

У дисертаційному дослідженні у загальному вигляді сформульоване розуміння 

добросовісності в цивільному праві, визначені причини, з яких закон допускає 

добросовісне набуття майна від неуповноваженої особи, проведений аналіз 

механізму такого набуття, шляхів вирішення правового конфлікту між власником і 

набувачем, а також сформульовані практичні пропозиції, спрямовані на 

вдосконалення вітчизняного цивільного законодавства. 

Основні висновки та рекомендації дисертаційного дослідження: 

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 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 
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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 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 добросовісністю, а з наявністю 

всіх елементів юридичного складу, визначеного у ст. 388 ЦК України. Належним 
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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 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. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Корчагін М. П. Добросовісне набуття майна, відчуженого 

неуповноваженою особою. – На правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2016. 

Дисертація містить системне дослідження юридичної конструкції 

добросовісного набуття майна від неуповноваженої особи. Запропоноване загальне 

розуміння добросовісності в цивільному праві. Обґрунтовано, що в основу 

добросовісного набуття покладено принцип публічності та «ефект протиставлення» 

суб’єктивного права. Аргументовано, що правовий статус добросовісного набувача 

є проміжним. 

Розкрито механізм і умови добросовісного набуття майна. Запропоновано 

вирішувати правовий конфлікт між власником і набувачем шляхом оцінки 

обґрунтованості ризику і довіри в діях цих осіб. Аргументовано, що укладення 

договору неуповноваженою особою не є підставою його недійсності. Запропоновано 

допустити добросовісне набуття будь-яких об’єктів цивільних прав, якщо вони є 

оборотоздатними і такий спосіб набуття не суперечить сутності об’єкту. 

Проаналізовано способи захисту прав та інтересів добросовісного набувача. 

Обґрунтовано, що власник речі не повинен обмежуватись у праві вимагати визнання 

недійсним договору між набувачем і неуповноваженим продавцем. Доведено 

існування презумпції добросовісності набувача. Сформульовані правила 

розрахунків між власником і набувачем. 

 

Ключові слова: добросовісність, добросовісне набуття, добросовісний набувач, 

продаж чужого майна, право власності, принцип публічності, набуття права 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Корчагин М. П. Добросовестное приобретение имущества, отчужденного 

неуполномоченным лицом. – На правах рукописи. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное 

право; международное частное право. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченка Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2016. 

Диссертация содержит системное исследование юридической конструкции 

добросовестного приобретения имущества от неуполномоченного лица. 

Предложено общее понимание добросовестности в гражданском праве, которое 

предполагает ее понимание как объективной категории, характеристики участника 

правоотношений, которая демонстрирует, что в конкретных обстоятельствах 

действия этого лица соответствуют ожидаемому обществом поведению.  

В работе аргументировано, что в основе добросовестного приобретения лежит 

принцип публичности и «эффект противопоставления» субъективного права, в силу 

которых субъективное право не может быть противопоставлено лицу, которому не 

было сообщено принятыми способами о принадлежности данного права.  

Обосновано, что правовой статус добросовестного приобретателя является 

промежуточным: до наступления момента приобретения он является покупателем 

по договору, а после наступления этого момента или приобретает соответствующее 

право, или остается незаконным владельцем имущества. Условием приобретения 

такого статуса является заключение договора о приобретении имущества с лицом, 

не уполномоченным на распоряжение этим имуществом. Особенным элементом 

правового статуса добросовестного приобретателя выступает добросовестность, 

которая не относится к юридическим фактам, а характеризует субъекта 

правоотношений. 

Раскрыт механизм добросовестного приобретения имущества от 

неуполномоченного лица. Он основан на доверии, которое выражает приобретатель 

легитимационному факту, указывающему на отчуждателя как на собственника 

имущества. Для получения правовой защиты доверие должно быть выражено вовне 

путем заключения договора о приобретении имущества. При этом, доверие должно 

быть обоснованным, то есть выраженным приобретателем, который не знает и не 

может знать об ошибочности видимости права, созданной легитимационным 

фактом. Поскольку договор заключен с неуполномоченным лицом, его исполнение 

не влечет переход права на имущество, поэтому добросовестное приобретение 

совершается в момент, определенный законом. 

Правовой конфликт между собственником и приобретателем предложено 

решать путем оценки обоснованности риска и доверия в действиях этих лиц.  

Определены условия добросовестного приобретения имущества и 

аргументировано, что заключение договора об отчуждении вещи 

неуполномоченным лицом не является основанием недействительности этого 

договора. Предложено допустить добросовестное приобретение любых объектов 

гражданских прав, если они оборотоспособны и такой способ приобретения не 

противоречит сущности объекта. 

Проанализированы способы защиты прав и интересов добросовестного 

приобретателя и установлено, что требование о признании лица добросовестным 

приобретателем не является надлежащим способом защиты прав и интересов 
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приобретателя. Однако, добросовестный приобретатель может требовать признания 

своего права собственности на приобретенное имущество.  

Обосновано, что первоначальный собственник вещи не должен 

ограничиваться в праве требовать признания недействительным договора между 

приобретателем и неуполномоченным продавцом, хотя он и не может требовать 

применения реституции между этими лицами. В гражданских правоотношениях, в 

том числе при разрешении соответствующих споров, следует исходить из 

презумпции добросовестности приобретателя.  

Сформулированы конкретные правила проведения расчетов между 

собственником и приобретателем. 

 

Ключевые слова: добросовестность, добросовестное приобретение, 

добросовестный приобретатель, продажа чужого имущества, право собственности, 

принцип публичности, приобретение права. 

 

SUMMARY 
 

Korchagin M. P. Bona fide acquisition of property, which was sold by an 

unauthorized person. – Manuscript. 

 

The thesis for Candidate of Legal Sciences Degree in speciality 12.00.03 – civil law 

and civil procedure; family law; international private law. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. – Kyiv, 2016. 

The thesis contains a comprehensive study of legal system construction of bona fide 

acquisition of property from an unauthorized person. There is proposed common 

understanding of good faith in civil law. It is proved that the basis of good faith acquisition 

lies in a publicity principle and the «opposition effect» of a subjective right. It argued that 

the legal status of a bona fide purchaser is intermediate. 

The mechanism and the conditions of bona fide acquisition of the property is found 

out. It is proposed to solve the legal conflict between the owner and the purchaser by 

means of the validity of the risk assessment and trust in the actions of these persons. It is 

argued that the conclusion of an agreement by an unauthorized person is not a ground for 

invalidity of the agreement. It is proposed to allow bona fide acquisition of any objects of 

civil rights if they are transferable and this method of acquisition is not contrary to the 

essence of the object. 

It is proved that the requirement for recognition of a person as bona fide purchaser is 

not an appropriate way of protection, such purchaser must demand recognition of his 

rights. It is argued that the original owner of the thing should not be limited to the right to 

demand the annulment of the contract between the purchaser and seller of unauthorized 

seller. The existence of the presumption of good faith of the acquirer is proved. There are 

formulated rules of settlement between the owner and the purchaser. 

 

Keywords: good faith, bona fide acquisition, bona fide purchaser, the sale of another 

property, the ownership, the principle of publicity, the acquisition of rights. 


