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ПОХІДНІ СПОСОБИ НАБУТТЯ ПРАВА
ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Важливе місце в системі цивільного права, яке визначає можли
вість особи створювати майнові блага, володіти ними, здійснювати
господарську діяльність, займає право приватної власності.
Похідними способами набуття права приватної власності є:
- договори, спрямовані на передання майна у власність;
- спадкування.
У науці цивільного права питання похідних способів набуття пра
ва власності пов'язується з проблемою правонаступництва. На думку
Ю. О. Заіки та В. М. Співака — право власності у особи виникає вна
слідок волевиявлення попереднього власника. В даному випадку від
бувається перехід права власності, має місце правонаступництво [2].
В науці цивільного права виділяють два види правонаступництва,
а саме: загальне (універсальне) та окреме (сингулярне) правонаступ
ництво.
При сингулярному правонаступництві до особи переходять права
та обов'язки іншого, лише у межах певного правовідношення, напри
клад, договорів купівлі-продажу, міни, позики, дарування, довічного
утримання, тощо. Особливістю сингулярного правонаступництва є
те, що воно виникає в порядку похідного набуття прав. Це означає,
що права набувача визначаються правами відчужувана [3, с. 57]. Умо
вою сингулярного правонаступництва є можливістю передання од
нією особою (правопопередником) іншій (правонаступнику) більше
прав, ніж має сам.
При універсальному правонаступництві до правонаступника в
результаті одного акта переходять всі права та обов'язки правоволо15

дільця. Таке правонаступництво за усталеною точкою зору має місце
при спадкуванні [4]. Так, на думку Т. В. Курило універсальне спадкове
правонаступництво передбачає перехід до спадкоємця всіх майнових
прав і обов’язків спадкодавця як єдиного комплексу. У цьому випадку
акт прийняття спадщини поширюється на всю спадщину, незалежно
від того, у кого вона перебуває і що певні її об’єкти невідомі спад
коємцю в момент прийняття спадщини. Крім того, універсальність
виявляється й у тому, що до спадкоємця переходять не лише права,
а й обов’язки. [5]. Аналогічну позицію підтримав М. Д. Єгоров уточ
нивши, щ о1беззаперечним доказом спадкового правонаступництва
як універсального у спадкових правовідносинах є поєднання ознак
майнових і немайнових відносин [6, с. 70].
На мою думку, спадкове правонаступництво, як похідний спосіб
набуття права приватної власності слід розглядати і в сингулярному
аспекті, що дає змогу дослідити та розглянути проблему правонаступ
ництва з дещо іншої точки зору.
Ознака універсальності спадкового правонаступництва як істот
на ознака, що притаманна спадкуванню, визнається переважною
більшістю авторів. Проте окремі цивілісти, а саме П. С. Нікитюк,
А. С. Шаблієн^о, С. Я. Рабовська не погоджуються з визнанням уні
версальності як однієї з головних характеристик спадкового наступ
ництва. Все зводиться до того, що правонаступництво в окремих ви
падках (сингулярне правонаступництво) також входить до предмета
регулювання спадкового права і обумовлює виникнення спадкових
правовідносин. Сингулярний правонаступник (наступник в окремих
правах), на відміну від універсального, набуває лише окреме право зі
складу спадщини — право, зміст якого є чітко відомим. Тобто можна
стверджувати, що концепція універсального правонаступництва не є
єдино визнаною.
Окрім цього, випадки сингулярного правонаступництва при спад
куванні мають місце при спадкуванні окремих речей за заповітом,
переходу спадщини до відказоодержувачів, спадкування предметів
звичайної домашньої обстановки та вжитку, спадкування в міжна
родному приватному праві, коли спадкова маса може підпорядко
вуватись правовому режимові декількох держав, тощо. Окремо слід
звернути увагу на можливість відмови від спадщини після її прийнят
тя або часткової відмови від неї, розподілу майна спадкоємцями на
свій розсуд незалежно від належних їм спадкових часток.
Підсумовуючи вищенаведене, можна прийти до наступних висно
вків:
- в окремих випадках набуття права приватної власності в поряд
ку спадкування може мати місце не універсальне, а сингулярне пра
вонаступництво;
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- є всі підстави вважати, що похідні способи набуття права при
ватної власності фізичної особи здійснюються відповідно до сингу
лярного правонаступництва.
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ПРИНЦИПИ ПРИВАТНОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Питання про принципи права і принципи галузей права завжди
привертало увагу дослідників. При розгляді проблеми визначен
ня та характеристики принципів виникає кілька питань методо
логічного характеру. Ми вважаємо за необхідне звернути увагу на
співвідношенньї принципів приватного та цивільного права.
В останні роки в наукових та навчальних видання^ репрезентова
но низку доктрин щодо принципів цивільного права. Дослідженню
принципів права присвячували^свої праці такі вчені, як Г. Ф. Шершеневич, С. С. Алєесєєв, О. С. Йоффе, С. Н. Братусь, А. М. Колодій,
17

гу покупця продавець повинен надати документи, що підтверджують
якість товарів. Такими документами можуть бути сертифікати відпо
відності, гігієнічні висновки, тощо [4, с. 64].
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ПРОБЛЕМ И ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ
НАЙМУ ЖИТЛА ДЛЯ ЗАЙНЯТТЯ НЕЗАЛЕЖНОЮ
ПРОФЕСІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Однією з основних проблем, пов’язаних з наймом житлового при
міщення стосується правомірності передання у найм для здійснення
наймачем у ньому незалежної професійної діяльності. Актуальність
теми зумовлена суперечливістю нормативних актів, які покликані ре
гулювати ці правовідносини, а саме Цивільного кодексу України та
Житлового кодексу УРСР. В умовах сьогодення укладення договору
оренди житлового приміщення для провадження у ньому наймачем
незалежної професійної діяльності є звичною справою, з якою стика
ються щоденно фізичні особи [ 6 , С . 1 3 1 ] .
84

При укладенні договору найму житлового приміщення майбутні
орендарі стикаються з колізією законодавства, адже в різних нор
мативно-правових актах призначення та можливість використання
житла для здійснення незалежної професійної діяльності трактується
по-різному. Для прикладу відповідно до ч. 1 ст.815 ЦК України наймач
зобов’язаний використовувати житло лише для проживання у ньому
[2]. Згідно із ст.6 Ж К УРСР жилі будинки і приміщення призначають
ся для проживання громадян, однак надання приміщень для потреб
промислового характеру забороняється [3]. Статтею 793 ЦК України
закріплено можливість укладення договору найму окремої частини
будівлі (споруди), у тому числі житла [2].
Комплексне дослідження даної проблеми проведено не було, од
нак окремі питання досліджувалися у працях та наукових розробках:
Н. Давидової, М. Галянтича, Г. Компанієць, І. Полонської, Ю. Черво
ного, М. Скаржинського.
Аналізуючи законодавство та наукову літературу можна дійти до
певних висновків. Все пояснюється застарілістю нормативно-право
вої бази, а саме норм Ж К УРСР, внаслідок чого виникає конкуренція
норм. Згідно зі ст.41 Конституції України власник володіє, користу
ється та розпоряджається своєю власністю [1]. Аналогічна норма за
кріплена в ст.319 ЦК України та ст. 150 Ж К УРСР.
Верховний суд України у Постанові від 26 вересня 2012 року
№ 6-72цс12 зазначив, що особи які займаються незалежною про
фесійною діяльністю (нотаріуси, адвокати, аудитори) та займаються
нею у житлових будинках, повинні сплачувати таку ж суму, як і юри
дичні особи, які займаються промисловою діяльністю [4]. Цією По
становою ВСУ визнав можливість здійснення незалежної професій
ної діяльності у приміщеннях житлового фонду. Водночас зайняття
незалежною професійною діяльністю не може вважатися діяльністю
промислового характеру.
На мою думку, особи, які здійснюють незалежнуї професійну ді
яльність у житловому приміщенні мають право це робити, на підставі
договору найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої час
тини). Договір найму житла відрізняється від договору найму будівлі
або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) метою передання
об’єкта у найм. Так, за договором найму житла об’єкт передається у
найм для проживання у ньому наймача. Водночас за договором най
му будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) не вста
новлено обмежень як, щодо цільового призначення об’єкта нерухо
мості, який передається у найм, так і щодо мети такого найму.
Використання приміщень житлового фонду для зайняття неза
лежною професійною діяльністю на мою думку є правомірним, однак
потребує узгодження нормативно-правових актів, а саме приведення
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у відповідність з нормами ЦК України статті 6 Ж К УРСР, яка на те
перішній час є застарілою та не відповідає сучасним вимогам. Щодо
ЦК України, то найм приміщень житлового фонду для здійснення
незалежної професійної діяльності є можливим шляхом укладення
договору найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої час
тини) [2].
Отже, на підставі викладеного можна сформулювати такий висно
вок: використання особами, які займаються незалежною професій
ною діяльністю в приміщенні житлового фонду можна визнати пра
вомірною, адже законом не визначено жодних обмежень щодо найму
таких приміщень для ведення незалежної професійної діяльності,
крім зайняття виробничою та промисловою діяльністю. З метою усу
нення неоднозначності правового регулювання вважаю за доцільне
привести норми Ж К УРСР у відповідність до норм ЦК України шля
хом внесення змін у ст. 6 Ж К УРСР, в частині можливості передачі
приміщень житлового фонду в оренду для здійснення незалежної
професійної діяльності.
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