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ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА ВЛАСНОСП 

В умонах lHTCI'fJ'-'ЩiЇ, аКТИННОЇ ІВ3ЕМ(ЩіЇ та IBi:IEMOHIIJIИHJH І ІраНОНИХ 

систем особливої актуальності набуває гар:\1онізація розу:\1іння сутності 

та характерист:ики основних правових категорій, до яких у га.1узі ци

nілістики ШL1ежать циnільпо-праnоnий статус приnатпаї особи, праnо 

n .. 1аспості, зобоn'язаппя тошо. 
Зtвна чен а оGстани на роGить JlОІІ.і.tьни м 3Нсрнснни JlO ttил:Інь І-нвна

чснюІ ІІОН}ІТІ'}І ttpaнa НJJасності та йоt·о НИJ(ін. (Врахонуючи ни_\юt·и JlO 

орипна.tt,tюсп тtюру. шо висуваюл,оt :шра:J, :>ве;tемо ;t<иt JLO _V1tJІtмy_v1y 

ОІ'ЛІІl r--н1слоr-тсних у ;rітсратурі точок .юру науконцін, оGvrсжинІІІ и<:І-> ни

КJJаіЮМ го;rонниvt чином н;rасної rrо3иції'). 

Отже, пе бу;:rемо зупинятися па дискусійних питаппях визпачепня 

поняття права власності, зазначивши лише необхідність уточнення 

дефініції права власності, що міститься у ст. 316 ЦивLтьного ко;:rексу 
Україпи(далі - ЦК). Названа норма nизпачас. шо праnом власпості 

с право особи па річ (май по). яке nопа здійсшос nідповідно ;:ro закону 
:ш своєю но;rсю, не:шлежно ні,тt волі інtних. Нелоліком такої J[ефініції є 

те, tt[O но на 3 рінниvt ус11іхом vtoжe Gути :шстосонана ,тt,..t~t характерІ1сти

ки речових прав на чуже майно (визначення котрих у главі ЗО UK, до 
того ж, відсутнє). Не компенсується ця вада і по.тоженням:и ст. 319 ЦК 
«З;:rійснення права в.тасності», де й;:rеться про те, шо власник во.то;:rіє, 

користусться. роJпоряджасться сnоїм 11айпом па власпий ро3С)Щ і мас 

право вчиняти що;:rо свого :\tайrш будь-які дії, шо пе суперечать 3акопу, 

ocкiJthKИ і1 но ни у GiJtІ->lttovty чи vteнrtІoмy оGс~ІІ'У стосуютhоt також ttpaн 

на чужі речі. Таку ситуаІtію, нанр~щ чи, можна ни3нати оttтимшtпною, а 

тому ст. 316 І \К лott.i;thHO GyJro G ни КJшсти у ре,Іщкttії ст. 314 11роекту І \К 
України від 25 серпня 1996 р., яка пере;:rбачала, що правом в.тасності є 
найбіТІьш повне право, шо його особа має на майно, а усі інші особ:и 

Jобов'язапі утримуnатися ni;:r nчипеппя бу;:rь-який дій, шо можуть пору
шуnати право власності. Варто зазначити, що паnедені формулювання 
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маютh СІІі;ІhНУ тона;Іhністh 3 форVІу.-ІЮІШНН}ІVІИ Іlині.-ІhЮ1Х ко;tсксін 

НИ3КИ єнр(mсіkhю1х країн. Так, ст. 544 ФранІІу:1hКОП) 1\К нстанон.-Ікн-:, 
11~0 ІІраНОVІ НJІаСНОСТІ Є ІІрано користунаТИС}І 1 р03110р}1)LЖаП1С}І речами 
найбільш повним чином, за у:\юви дотримання заборон користування, 

встановлених законами або рег .. 1аментюш. 
Ше О.JЛИ:\f актуа .. lЬІІИ:\f питюшя:\t .аоктрини праnа маспості с nи

:шаченпя його nи.ain. Сучасна nітчизняпа копuепuія праnаnого ре
гулюnанпя nідпосип маспості шrходить 3 .аоці.1ьпості розрізпешш 
настуІІних ни;tін 11рана ш1асності : 1) 11рано ш1асності УкраїнсhКОІ'О 

нарою/, 2) 11рано 11ринатної ш1асності. 3) 11рано )·tсржанної н .. шсності, 
4) право ко:\'rуна.lьної в .. 1асності (ст. 324-327 UK). Ана .. 1огічний пі.ахід 
в.1астивий і регулюванню відповідних ві.аносин у низuі ПК постра

.аянських .аержаn. 

Разо:\1 із пн1, у nітчи 3ПЯІюму пра nо лшnстnі іспус по ишія, згі.апо якій 

праnо n..1асІюсті доці1ьІю поді1яти .. 1ише па приnатпе і публічне. При 
ІІ.hО\ІУ ІІрано ІІуGJІіЧНОЇ Н~ІаСНОСТі НИ3НаЧаЄТhС}І ИК :шкріІІJІСНа НЩНШМИ 

11рана мож~ІиністhсуG\-:ктін 11уG~Іічних ні;tносин ни користокунати (ншю

.аіти, користуватися, розпоря.ажатися, :\Іати корпоративні права тощо) 

на в.:rшсн:ий розсуд у :\'Іежах своєї ко:\'шетенції :\Іайно, яке Ї:\'І належить. 

Взяте у тако:\'ІУ значення право пу6 .. 1ічної в.1асності охоп.1ює передба
чені циnіТІЬІІИ:\f закшю.ааnстnо:\t nиди; 1) пра nо власпості Українського 
наро.а)~ 2) пра nо .аержашюї власності. 3) праnо КО:\ІУІШЛЬІІОЇ власності. 
Характср1юю іІJІ}І 11рава ІІу(іІічної в.шсності с ІІ<НІІІІІістІ, у ш1х ві,:tІюси

ІІах н;ІаіLІІОІ"О С.ІС\1СІПУ, :JаІ\ЛІКИ ЧОVІУ ВЮІСІІИК, 'І,Т\іtіСІІІОІОЧИ СІЮС ІІраІЮ 

ІСШСІІОСТі. Gі~ІІ,ІІІОІО aGo \ІСІІІІІОІО \І і рою ІН1І<Ор~1СТОНус СІЮЇ ІІОВІІОІШЖСІІ
Н}І, }ІК суG\;кта ІІуGJІіЧНОІ'О І Іра на. Pa:IOVI і3 ТИ\11, ІІі;LСТННОЮ ЇХНhОЇ іШфС

рСНІІіаІ\іЇ Е рі3НИіі 06011' ІІОННОНаЖСНh і }ІК суG\-:кта 11)'6.-ІіЧНОІ"О ІІрана, 

і як суб'єкта права власності. [11. Ана .. 1огічний підхід використовують 
і законодавці деяких європейських країн. Так, ПК Румунії вихо.аить з 

розріл1ення праnа приnатної маспості (ст. 555-772) і праnа публічної 

n .. 1асІюсті (ст. 858-875). У Jn'язку з цим nарто зnернути уnа гу па те, що 
остюші:\t часом шrсломюються й :\tіркуnаппя про пе.аоuільпість тако
І-о ІЮіLіJІУ, оскі;ІhКИ «ІІ(Щі.-І 11рана н .. шсності на рі3ні фор\Н1, 3окрсVІа, на 

І І рано І Іри натної н.-Іасності і І І рано ІІуG;Іічної н.-Іасності, на;Ісжитh 111 НИіL
ше .ао історії, ніж .ао .аійсності>> [21. 

Попри певну авантажність такої позиції, вона, усе ж, видається не

цостатньо зваженою, оскі1ьки не враховує існування віJ:\tінностей :\tіж 

категорія:\ІИ <•:Приnатпе праnо>> і <ЩІшільпе праnо>>, L:Цйспо. з пог.1я.ау 

приnапюго праnау <<ЧИСТО:\ІУ nиг.1я.аі>> праnо n .. 1асності у пьо:\tу с с.ашюю 
катс1·орією: тут 11рано н..:1асності- 3аЮК.іLИ о3начаt-: JІИІІІС 11рано ІІринат

ної н..:шсності. Йою суб'єктами є 11ринатні осоGи- учасники І Ірикатно
правових ві.аносин. О.анак, так ca:\fo невід'є:\Іною частиною пу6 .. 1ічного 
права є право публічної в.1асності, яке на.1ежить суб'єктам пу6 .. 1ічного 
права. 
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Ра:юVІ і:1 тим, у ІІиніJІnному І Ірані (нині.-ІhНО\1У :шконо;шнстні), ~ІІ<ОVІУ 

ІLШСТИНі і ІІрИНаТН()ІІраноні, і ІІуGJІіЧНО-ІІраноні С.-ІСМСНТИ, а суб'єктами 

можутn Gути ик І Іри натні осоGи, так і со І (іаJІ nно-ІІуG.-Іічні утнорсНН}І, ;(о

uі .. lьно розрізняти приватну власність та публічну власність. 
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ЦИВІJІЬІІО-ІІІ'ЛВОВИЙ ДОГОВІ І' 
І ІРО ІІЛ.ЦАІІІІЯ МІЩИЧІІИХ ІІОСJІУГ 

Питання необхідності правової рег .. 1аментаuії п .. 1атних медичних по
слуг актиnпо обгоnорюсться у фахоnих .ие.аичІшх nидаппях. Оскі.JІьки 

.аогоnір про па.ааппя :ме.аичпих пос.1уг па.1ежить .ао чис.1а поnе.1 ци

nільпого закоподаnстnа України. приро.апо, nшшк.1и пеnпі тру.апоші 
11ри 3\Ісунанні і1оп) сутності, :1начсню1, 11раноної ІІриро;ш та VІіСІ(}І у 

СИСТС\1і І(ИНі;ІhНО- ІІраНОНИХ іЮІ'ОНОрін Н НаІ~іона.-ІhНО\1У І Ірані УкраЇні. 

З'ясування uих питань :\tає не лише теоретичне, а .. 1е й неабияке прак
тичне значення, оскі.r1ьки ві.а розуміння характеру договору про на

цання :\tецичних послуг за.1ежить фор:\tування нотаріа .. 1ьної та судової 
практики 3 uих питань. 

Праnо па медичпу ,::rопо:могу с базоюги у систе:иі соuіа.lьІшх праn 

.·ІЮJ(ИНИ. ВиникнунІІІИ ик NЧ1УЧСНН}І 11а1~ієнта JІікарю, н сучасних умо

нах 11.-ІаТНОЇ МСJ(ИІ(ИНИ МСJ(ИЧНа J(OIIOVIOI"a наf>унаt-: характер ІІОС;ІуІ·и. За 
uих у:\юв виникає та потребує подальшого удоскона.r1ення нова правова 

конструкція - .аоговір про надання :v~е,::rичних пос..1уг, який є однією з 

пі.астав виникнення зобов'язань з на,::rання :\'Іе.аичних послуг. 

Інститут па.ааппя :\tе.аичпих пос.1уг с КО:\Іплекспи:\1 :\tіжга.1у-

3ешн1 пpanonи:\t іпституто:\t, .а.1я якого характерне пос.апаппя 
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