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Напіопа.-тьІшй універептет <•Одеська юридична акаде:мія>>, 

з;:юбува'І кафс;:хри шmільного пр.:'lва 

ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ПРАВ НА ЧУЖІ РЕЧІ 

ЗА ЗАКОНОдАВСТВОМ УКРАІНИ 

Захист І Іран на чужі речі 3<І 3аконо;ш.нстно\1 України І-нвначаt-:'І'hС~І ~Ік 

використання управомоченими особю.tи, титу .. 1ьними в.:исника:ми, uи
ві.rІьно-правових засобів понов .. 1ення своїх прав та усунення перешкоц у 
з.аійсненні uих прав. 

Суб'скта:юr :шхисту праn па чужі речі с особи, які мають такі праnа, 
юкре~tа nо.:юді.1еuь, серnітуарій, е~tфітеnта та суперфіціарій. 

Отже, І Іра на на чужі речі ІІі;ц~ІІ"<lКПЬ 33ХИСТУ 3 НИКЩ1ИСТ3НН~ІМ 33СО

Gін. :1а J(ОІІО\іІопчо иких 3ахиІІІ.<н-:тьси 11рано н~шсності ні,т(ІІОНі.іLНО .iLO 110-

.:южень глав:и 29 ПК України. 
На підставі ана.1ізу законодавства України розкривається сутність 

поняття <<права на чужі речі>> у зага.т1ьному вигляді за цопомогою цвох 

еле:~лентіn: праnа користуnапня та пра nа nолоцішІя, шо реr.lю.tептоnапі 

ст. 395 UK України. Вказані е.1емепти циnL1ьпим закопо.Jаnстnом роз
І-;Іи;ш.ютьси }ІК C<l\IOCTitiнi. OiLHaK 3а3НаЧСНС ІІО.ІОЖСНН}І Е ІІІТУЧНИ\11 1Іра
ІЮІН1\іІ р03\ІСЖУІШНН}І\іІ ІІОЮІТh, }ІКі Н3аЄ\ІОІІОН.И3<lНі \ІіЖ соGою. У I"JI<lHi 

З І llK України <.:фор\юІшно ;нІІІІС JІІачсншІ «ІЮJІОJ(іІІІІ}І чужи\І vІаііно\І•>, 
11ри ІІ_ьоvту \І ста нк<.ванот·о ножщіннІ-І рсча\Н1 та ііот·о rrранонс станоtн11ІlС 

не :ш:1на•1сно. Вожщіннs.-1 vшііно\1 Ge:1 vюж.Іиності коттстунатиси Ю1\1 не 
предстаnлясться раuіона.1ьпю.1 та са:\ю.Jоспппім праnоnим е.lе:\·Іентом, 
так-як усі речі скеровані на на.1ежне зацово.1ення потреб .1юдини, зо

кре:\tа - прироцних потреб. ТаюнІ чшю:\t, за nідсутності пра nа корис

туnапня річчю - nтрачасться сенс у nо.1оцінні нею. Також, окрім того, 

у -:ш'язку з ТІНІ. шо nе.1ика кL1ькість речей :иають петриnа.1ий час збері

І·анн}І, існує нсJІика ніроІ'ііІність нтрати рсчсtі ншюіІіJІhІІИ\ІІИ. ;lo таких 
рсчсіі, }І кі мають нстри на .. І и ti термін 3GсріІ'аНН}І, н оснонно\іІу нііLНООІть
ся процукти харчування. 

Таки:\t чином, во.1одіння чужими речюш розкривається як само

стійний тетнtін, шо за ана.1огією подібний до зага.т1ьного визначення 
3беріганпя речей. Оцнак у ст. 936 UK України nстапоn.1епі конкретні 
обов'язки та праnа шоцо особи, яка 3берігас речі. Отже, термін <(nо

_.f(ЩіНН}І•> фаКТИЧНО 3аІІрОНаJ1ЖСНИіі у flf( УкраЇНИ іІ)І}І рСІ')СІЮНаНН}І 

оGон\1:1ку ІІОІ<.JІаіLСНОП) на ocoGy, ИКа НО.·ІО,Т(іЄ ріЧЧЮ. IILO ІІО'І'раІІИ;Іа J'!() 

неї випадково, повернути її уповноваженій особі. Разом з uи:v~ право

чин шодо володіння реча:v~и не можна вважати самостійни:\'І так-як у 

uьo:v~y відсутній сенс. Отже, враховуючи вик..1ацене поняття володіння 

чужими реча:\ш :\южпа nnажати са:\юстійною праnаnою категорісю у 
разі, якщо вказане nолоціпня ро3rля.Jатиметься у ILloшi nстапоn..,1еппя 
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оGVІеженh 1110,!~0 І І рана НJІ<н:ності на річ іиі н;Іасником . .Л, о нка3аНОІ'О мож

на Нl,!~НеСТИ р1111еННИ С)І,Т~у. }ІКИ\11 HilK.-Іa}lat-:ThC}I Щ1еІІ1Т на IJI01110Hl КОІ1ІТИ, 
речі маЙНО ТОІ110 НііLІІОНі,ІЩЧа, ИКі t-: ІІре;~меТОМ 11030ННОЇ 3іНІНИ- СІІОру 

та подальшої передачі вказаних речей для зберігання, однак пр:и цьому 

во.1одіння uими речюпІ є обмеженим. 
У той же час, користуnатися речами, якими пе володіють, пе мож

лиІю. Для пояспеппя зазначеного :\южпа розглянути приклад такий 

як перебувапня зе:ме"1ьІюї ді1япки JЛЯ сL1ьськогосподарських робіт 
Ge:1 3НахоюкеНН}І у Іюстіі1ноVІу ножцінні ІLІасника та користуна ча. 11ри 
ll,hOVI)I ОСТанніtі у НИІЩІtКУ ні;LСУТНОСТі НШІО}lіНЮІ JCMeJІhHOIO ;tіШІНКОЮ, 
не в з:мозі обробляти її, охороняти та здійснювати захист свого врожаю 

то шо. 

Таким чином, спіnnідпошеппя, як елементів речових праn, понять 
«користуnашІЯ» та <{nо"1одішІЯ•> :шаходиться у юас1юзn'язку останніх 3 
праnом па чужі речі, як 3агальпим праnом маспості па речі. 

Захист І Іран на чужі речі t-: о.іtніt-:ю :1 о:1нак І Іран на чужі речі. Так. І Іра

на та інтереси осо6и. 1110 маЕ 11рано на чужі речі, 3ахишаютnси н тому ж 
порядку, шо й права в.1асника uієї речі. 

Позовні заяви про визнання права на чужі речі або про усунення:м 

перешкод в користуванні речами характер:изуються наявністю відпо

nідних праnоnстаноnлоючих доку:\Іептіn (сnідоцтnа, держаnні акти, до

говори тощо), які підтверджують nстаноnлеппя такого пра nа. ТіТІьки за 

IJШJВJJOCTi ТаКИХ ЖЖу_V1СІІТіВ ІІраво V10ЖС ()ути ІІОІЮВ"ІСІJе у С)ІЖНЮМУ 110-
рЩtК)І. При цм1му CY.It, у ІІІЮП1~ІсжІюму виІШ)tКУ, _vюжс :шстосувати на
слі,т~ки, ІІсрс,т(Gачсні 11ри нс;ютриvшнні форм 11раночинін. 

Само:шхист 11ран на чужі речі, 3а 3аГаJІhним 11ранилом само:шхисту 

особистих та/ aGo rrиніJІnних І Іран ociG, r:-: такиVІи ;~і}ІМИ, икі ексронані на 
припинення правопорушення не залежно від во.1і або бажання право

порушника. Таки:м чином вказаний вид захисту, на нашу думку, пови

нен застосо nуnатися для захисту праn па чужі речі, зокре11а праn па чужі 

речі при спадкуnаппі. Разом 3 UИ:\f, са1юзахист можна й використоnуnа
ти для захисту nід порушення nикопанпя зобоn'язапь (зобоn"яза.1ьпих 

І Іран), ІІрИІІИНеНЮІ llhOI'O ІІЩ1УІІІСНН}І та ІІОНОНJІеННИ НКа3аНИХ І Іран. 

Отже, нрахонуючи ІІронс,Іtениtі aнa;riJ норматинно-rrраноних актін, 

зазначимо, що суб'єкт права в.1асності має право на здійснення са:моза

хисту та понов.1ення порушених прав власності (ре~швих прав), в тому 

числі й праn па чужі речі. В ка 3ане мас па меті те. що nолодіТІець речі, чу

жої речі, чужої успадкоnапої речі, :\Ше праnо самостійно. n рамках зако
подаnстnа, припинити посягання па його праnо nо.1одішrя з боку інших 

ociG, н тому чисJІі й ні.Іt J(itkнoІ'O н;rасника І(ієї речі. При Цhому. шІас

них- НШІО,Т(і"ІСІ(h ::Ш :ШКОНОМ, }11<01'0 ІІ(Н()ан~ІJІИ rrpaнa НО"ІО,Т(іТИ СНОЕЮ 

річчю, має право законним ш.1яхо:м, самостійно поновити своє право 

во.1одіти, користуват:ися та розпоряджатися річчю, яка йо:му належить 

на праві в.1асності. Однак не с.1ід упускати нор:му законодавства, яка 
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ІІере}(6ачаt-:, ІІІ ОН реві :міі1снеНН}І )(іЙ особою ІІііl Ча<.: І ІОНОКЛеН НИ СНОЇХ 

І Іран на реЧІ, }ІКІ ІІереНИІІ(аТh МеЖІ Са\ІНВаХИ<.:Ту ТО ІІ,е На}(аЄ ІІр<ІНО HOJIO

)(i.Іihi(IO ІІіt-:ї речі, ика не t-: {іоІ·о НJІасністю, а 11ереGунає у його кшюлінні 

на праві на чужі речі, на са:мозахист своїх порушених, перевищенням 

самозахисту, прав на чужі речі та вимагати відшко;:гування зав;:rаної цим 

перевищепням шкоди, при uьому nіп пе може по nерпути річ, яку вже 
було nідібрано й nласпико:м. Таким чипо11, пропопусмо .закріпити ін

ститут "Захисту прав па речі їх nолодільuя~ш у законодавстві України. 
СІІа}(КОКі ІІраКОКі)(НОСИНИ Є (ЩНИ\Н1 J наЙіШКНіІІІИХ І(ИКіJІhНИХ ІІра

КОКІі[НОСИН у су<:ІІІ.,ІhСТНІ. Ві,Т(НОСИНИ СІІа)(КуКаНН}І рСІ'У-ІІЮЕ СІІа)[КОКе 

право, яке утворюють сукупність правових нор:м, що встанов.1юють 

поря;:rок переходу обов'язків та прав по:мерлої особи за правоУІ спа;:rку

вання ;:ro однієї або кількох осіб . .Цо с:к.1ацу спадшини на.1ежать й права 
померлого. 

На пі;:rстаnі "Зробленого апа.1ізу Ри~Іського приnапюго права та су

часноІ'о ІІ,ИКі.ІІhНОІ'О :1аКОНО,ІЩНСТНа УкраЇНИ ЩОіlО реІ)'_ІІЮНаНЮІ Clla)LKO

KOI'O І Ірака, :юкрс_\Ш стосонно І Ірака на чужІ речІ І Іри <:ІІалкукан НІ ни:та

чено прашІла спадкування права на чужі речі: 

-спадкування права на чужі речі за заповітом пов:инно виключа

ти спа;:rкування права на чужі речі за законом, але поступатися :місuем 

пеобхідІю:му спадкуnюппо; 
- спадкуnапня права па чужі речі .за законом :могло бути посдпапо J 

/ІСОбХіЮІИМ УСІІа;LКУВШІІШ_\1; 

- }І КІНО О)~И 11 або КіJІІ,ка 111Ч1JІІа че 11 ИХ :ш Ja ІІОВіТО_\1 СІ la)LKOC 1\1 І LiB Bi,І~

\10ШJ$JBC$J Ві)~ CBOJ\) JJраШІ На ЧУЖУ ріЧ, ТО JLC JJJJ<-ШO JJOJJHЩi.ІJ}]_ІJOCИ Н<-1 іН
ІІІ ИХ СІІаі[КОt-:VІІІіН :ш JаІІОНіТОІ\1; 

- ик1но занокітом ІІсре;шка.Іасн .ІИІІІС частина речей, то й ренІ та 

спадщини пере;:rава.1ася спадкоє:мuю за заповіто:м, а успадкування за 

законо:м відхилялося. 
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