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Оборотоздатність об’єктів 
цивільних прав 

 

Огзл ж лаисулгакдлрайщліхзт 
ілпрзрурів узвійщлмгм ноава, якзи 
нмпріилм нозвдорає увагу лаукмвуів 
– ілпрзрур мб’єкрів узвійщлзт ноав. 
Обмомрмжгарліпрщ мб’єкрів, ноавзйщлд 
ж’япувалля їт ноавмвмгм одезку гм-
жвмйяє ла ноакрзуі  жапрмпмвуварз  
вігнмвіглд жакмлмгавпрвм ра  жгіип-
лыварз лайделу мтмомлу і жатзпр 
ноав ра ілрдодпів вмймгійщуів мб’єкрів 
узвійщлзт ноав, цм і жукмвйыє акру-
айщліпрщ взбоалмгм ланояку гмпйі-
гедлля.   

Ріжлі гмкрозлайщлі нігтмгз лау-
кмвуів цмгм нмлярря ра мжлак 
мб’єкрів узвійщлзт ноав, пундодфлмп-
рди у фзллмку жакмлмгавпрві, лдмг-
лмоігліпрщ пугмвмї ноакрзкз мбукмв-
йыырщ нмродбу в акрзвіжауії гмпйі-
гедлщ узт нзралщ.    

Помбйдку мб’єкрів узвійщлзт 
ноав жагаймк і мбмомрмжгарлмпрі жмк-
одка ґоулрмвлм гмпйігеува-
йз Гайялрзф М. К., Дждоа О. В., Заі-
ка Ю. О., Кмгзлдущ А. О., Кмталмв-
пщка О. В., Маигалзк Р. А., Міфу-
оіл Є. О., Сйінфдлкм C. А., Хаозрм-
лмв Є. О., Шзкмл С. І., Шзх-
ка Р. Б., Яомущкзи В. Л. ра іл. Помрд 
єгзлмї гуккз ж багарщмт нзралщ у 
псдоі рдмоії мб’єкрів лд іплує.  

На пуфаплмку драні пралмвйдлля 
гомкагялпщкмгм пупнійщпрва  в Укоаї-
лі акруайщлмы є нмродба у  ж’япуваллі 
жагайщлм – рдмодрзфлзт, кдрмгмймгі-
флзт і ноакрзфлзт номбйдк, 
нмв’яжалзт іж ноавмвзк одезкмк 
мб’єкрів узвійщлзт ноав, які ндодва-
елм алайіжувайзпя йзхд соагкдлра-
олм, а ракме взявйдлля пундодфлмп-
рди у фзллмку жакмлмгавпрві ра вз-
жлафдлля ндопндкрзв имгм вгмпкмла-
йдлля.    

Мдрмы праррі є гмпйігедлля  нм-
лярря «мбмомрмжгарліпрщ» мб’єкрів 
узвійщлзт ноав, ж’япувалля мжлак 
ущмгм нмлярря ра мпмбйзвмпрди ноа-
вмвмгм одезку мкодкзт ж лзт.     

Обмомрмжгарліпрщ – мглд ж кйы-
фмвзт нмлярщ у рдмоії одфмвмгм ноава, 
якд гмпйігеуваймпя взгарлзкз нодг-
правлзкакз узвійіпрзфлмї лаукз цд у 
кзлуймку ра нмжакзлуймку прмйіррі. 

 Взвфаыфз нмлярря «мбмомрмжга-
рліпрщ», лдкмейзвм жайзхзрз нмжа 
увагмы і нмлярря  «узвійщлзи мбм-
омр». У узвійіпрзуі вфдлі нм-оіжлмку 
омжукіырщ і рйукафарщ нмлярря «уз-
війщлзи мбмомр»,  лавмгярщ оіжлмка-
лірлі имгм взжлафдлля, які, як жажла-
фає Яомущкзи  В. Л., ілкмйз є номрз-
йделзкз [20, п. 435]. 
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Лдгайщлмгм жагайщлмгм взжлафдл-
ля нмлярря «узвійщлзи мбмомр» у 
жакмлмгавпрві лд іплує, жа взляркмк 
пндуіайщлзт жакмлів, у якзт одгйакд-
лруєрщпя мпмбйзвіпрщ ноавмвмгм пра-
рупу рмгм фз ілхмгм мб’єкра узвійщ-
лзт ноав. Так, у Ммгдйщлмку Закмлі 
«Пом кмлромйщ жа мбмомрмк оагімак-
рзвлзт кардоіайів»,  нозилярмку ла 
24-ку нйдлаолмку жапігаллі Міенао-
йакдлрпщкмї Апакбйдї гдоеав – уфап-
лзків СНД, і якзи нмкйзкалзи пноз-
ярз жанмбігаллы лджакмллмгм мбігу 
оагімакрзвлзт кардоіайів, жабджнд-
фдллы жгмомв’я і мпмбзпрмї бджндкз 
гомкагял, а ракме гдоеавлмї, гомкаг-
пщкмї ра кіелаомглмї бджндкз у пр. 1 
ніг мбмомрмк оагімакрзвлзт кардоіа-
йів омжукієрщпя як нмвмгедлля ж оа-
гімакрзвлзкз кардоіайакз, рак і вфз-
лдлля ноавмфзлів ж лзкз [13]. 

У гмкрозлі узвійщлмгм ноава ніг 
узвійщлзк мбмомрмк номнмлуєрщпя  
омжукірз ноавмкіолд вігфуедлля абм 
ндодтіг мб’єкрів узвійщлмгм ноава віг 
мглієї мпмбз гм ілхмї. Сакд у ракмку 
взжлафдллі кіпрярщпя впі лдмбтіглі ра 
гмпрарлі мжлакз узвійщлмгм мбмомру, 
як ноавмвмї кардгмоії. Вігфуедлля ра 
ндодтіг укажуырщ ла гзлакіку 
мб’єкрів узвійщлмгм ноава, а ноавмкі-
оліпрщ – ла її ыозгзфлд мсмокйдлля 
(ла гзлакіку пуб’єкрзвлзт ноав)  [16, 
п. 131]. 

Кардгмоіы «узвійщлзи мбмомр» 
роагзуіилм омжгйягаырщ в кмлрдкпрі 
пупнійщлзт віглмпзл як пмуіайщлд 
явзцд, взявйяєрщпя у жкілі пралу ла-
йделмпрі – кмйз мглі мпмбз лабува-
ырщ, а ілхі – вігфуеуырщ – мб’єкрз 
узвійщлзт ноав (ноавмвіглмпзл) [1, 
c. 73]. 

Цзвійщлзи мбмомр – уд ыозгзфла 
смока дкмлмкіфлмгм мбмомру, а 
мб’єкракз мпраллщмгм є рмвао, рмбрм, 
бйагм, якд кає гомхмву уілліпрщ, мр-
ед, і ноава ла лщмгм кмеурщ бурз 
рійщкз каилмвзкз [10, п. 108]. 

За мжлакмы рмваолмпрі, мбмомрмж-
гарліпрщ мб’єкрів і взоіхуєрщпя нз-
ралля цмгм жапрмпувалля гм пніолзт 
ноавмвіглмпзл лмок рієї фз ілхмї 
гайужі жакмлмгавпрва [8, п. 289–290]. 
Як омжвзрмк уієї гуккз номнмлуєрщпя 

омжоіжлярз нмлярря узвійщлзи мбмомр 
«у вужщкмку омжукіллі» і у «хзомкм-
ку». Пдохд прмпуєрщпя взнагків жкі-
лз лмпіїв пуб’єкрзвлзт узвійщлзт 
ноав, гоугд ндодгбафає і ілхі вмйщмві 
акрз омжнмоягфмгм таоакрдоу [5, 
п. 329]. 

 Кмлпроукуія нмлярря взгаєрщпя 
лак жалагрм упкйаглдлмы, мпкійщкз і 
в жакмлмгавпрві, і в узвійіпрзфліи 
гмкрозлі пкйаймпя прайд нмлярря 
«омжнмоягедлля».    

Алайіжуыфз віглмпзлз узвійщлм-
гм мбмомру, мгзл ж лаиаврмозрдрлі-
хзт   узвійіпрів кзлуймї днмтз Коа-
павфзкмв О. А. взмкодкзв ракі имгм 
мжлакз: лдкардоіайщлзи ігдмймгіфлзи 
таоакрдо віглмпзл узвійщлмгм мбмом-
ру, віглмпзлз узвійщлмгм мбмомру є 
жмбмв’яжайщлзкз узвійщлм-ноавмвзк 
віглмпзлакз, взлзкаырщ іж ноавмкіо-
лзт ыозгзфлзт гіи; дквівайдлрлі жа 
жкіпрмк, і оджуйщрармк узвійщлм-
ноавмвмгм мбмомру є лд ндодтіг кард-
оіайщлзт бйаг віг мглієї мпмбз гм 
ілхмї, а ндодтіг каилмвзт ноав, 
мб’єкрмк якзт є уі бйага [7, п. 17–19].   

Пмлярря «узвійщлзи мбмомр» і 
«каилмвзи мбмомр» лд є рмрмелзкз, 
мпкійщкз узвійщлзи мбмомр явйяє 
пмбмы мглу жі пкйагмвзт каилмвмгм 
мбмомру, якзи мтмнйыє лд йзхд ноз-
варлм–ноавмві, а  і нубйіфлм-ноавмві 
віглмпзлз у псдоі  нубйіфлмгм ноава,  
рмбрм рі, цм одгуйыырщпя лмокакз 
нубйіфлзт гайужди ноава (агкіліпроа-
рзвлмгм, быгедрлмгм,  нмгаркмвмгм ра 
іл.) Віглмпзлз узвійщлмгм мбмомру 
нмбугмвалі ндодгупік ла ракзт жапа-
гат нозварлмгм ноава, як ыозгзфла 
оівліпрщ уфаплзків і аврмлмкія їт вмйі.  

Буквайщлд рйукафдлля нмлярря 
«мбмомр» гмжвмйяє  гіирз взплмвку, 
цм, вйаплд, ніг мбмомрмк лдмбтіглм 
омжукірз вмйщмві ноавмкіолі гії уфап-
лзків узвійщлзт ноавмвіглмпзл, ула-
пйігмк якзт лмпіи пуб’єкрзвлмгм уз-
війщлмгм ноава жгіиплыє имгм одайі-
жауіы ж ндодгавалляк ущмгм ноава 
ілхіи мпмбі, і оджуйщрармк ущмгм є 
жкіла ноава ла ндвлзи мб’єкр.  Тмбрм, 
узвійщлзи мбмомр – уд гії улапйігмк 
якзт жкілыырщпя лмпіи пуб’єкрзвлмгм 
ноава ла мб’єкр узвійщлзт ноав ра 
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мбмв’яжків. Цзвійщлзи мбмомр – уд 
лапакндодг номудп, оут, улапйігмк 
якмгм бйага віг мглмгм пуб’єкра ндод-
тмгярщ  (фз кмеурщ ндодирз) гм іл-
хмгм в нмоягку, якзи одгйакдлруырщ 
лмокз фзллмгм жакмлмгавпрва.   

Пмродба ж’япувалля   нмлярря 
«мбмомрмжгарліпрщ мб’єкра» жукмвйдла 
взкмгакз ноавмжапрмвфмї ноакрзкз,  
жапрмпувалляк кмлкодрлзт ноавмвзт 
лмок, які одгйакдлруырщ ноавмвіглм-
пзлз жа уфапры рмгм фз ілхмгм 
мб’єкра.    

За жагайщлзк ноавзймк мб’єкрз 
узвійщлзт ноав кмеурщ війщлм мбдо-
рарзпя жа укмвз, цм вмлз в упралмв-
йдлмку нмоягку лд мбкдедлі в мбігу, 
абм вжагайі  вмлз лд взйуфдлі ж лщмгм. 
У ф. 1 пр. 178 Цзвійщлмгм кмгдкпу 
Укоаїлз впі взгз мбмомрмжгарлмпрі 
(війщлзи мбіг, мбкдедлзи мбмомр, 
взйуфдлля ж мбігу, лдкмейзвіпрщ 
мбмомру фдодж лдвіг’єкліпрщ віг мпм-
бз) мкодпйыырщпя жакмлмгавудк як 
нмлярря мглмгм нмоягку, а   іплувал-
ля мпмбйзвзт вйапрзвмпрди мб’єкра є 
ндодгукмвмы взлзклдлля укмв узві-
йщлмї мбмомрмжгарлмпрі, які жлафлмы 
кіомы внйзваырщ ла узвійщлзи мбм-
омр у уіймку.  Так, лзжка нмбурмвзт 
мб’єкрів  лд нмродбує пндуіайщлмгм 
ноавмвмгм одгуйывалля і війщлм ла-
буваєрщпя, взкмозпрмвуєрщпя і вігфу-
еуєрщпя влапйігмк мнйарлмгм фз бдж-
мнйарлмгм ндодгавалля у вйапліпрщ 
фз вмймгілля ілхзк уфаплзкак узві-
йщлзт ноавмвіглмпзл. Такзкз нігпра-
вакз кмеурщ бурз бугщ-які гмгмвмоз, 
ноавмфзлз, пнагкмвд ноавмлапрунлз-
урвм рмцм. 

Обмомрмжгарліпрщ мб’єкрів лд км-
ела жвмгзрз йзхд гм мбмомрмжгарлм-
прі одфди, мпкійщкз уд жвуеує паку 
ноавмву кардгмоіы нмлярря мб’єкра 
узвійщлзт ноав.  На мбмомрмжгарліпрщ 
мб’єкра внйзваырщ оіжлі фзллзкз,  
ндодгупік имгм нозомглі вйапрзвмпрі, 
ндодваелм сіжзфлі (ційщліпрщ, 
в’яжкіпрщ, гідйдкрозфла номлзкліпрщ, 
кмлудлроауія, ілгукрзвліпрщ, оагімак-
рзвліпрщ,  рднймєкліпрщ, рднйм- і   
дйдкромномвігліпрщ, абпмобуія, рдк-
ндоаруоа нйавйдлля ра кзнілля ра 
іл.). 

Цзвійіпрзфла лаука роагзуіилм 
кйапзсікує мб’єкрз ж уоатувалляк їт 
сіжзфлзт вйапрзвмпрди і дкмлмкіфлм-
гм нозжлафдлля  йзхд жа укмвз цм уі 
вйапрзвмпрі воатмвалі у лмокат жакм-
лмгавпрва, рмбрм є ыозгзфлм жлафу-
цзкз. 

У фзллмку узвійщлмку жакмлм-
гавпрві впралмвйдла ноджукнуія війщ-
лмї мбмомрмжгарлмпрі мб’єкрів узвійщ-
лзт ноав, які кмеурщ війщлм вігфуеу-
варзпя абм ндодтмгзрз віг мглієї мпм-
бз гм ілхмї в нмоягку ноавмлапрун-
лзурва, пнагкувалля фз ілхзк пнм-
пмбмк, якцм вмлз: а) лд взйуфдлі іж 
узвійщлмгм мбмомру; б) абм мбкдедлі 
в мбмомрі, в) абм є лдвіг’єклзкз віг 
сіжзфлмї фз ыозгзфлмї мпмбз.   

Оред, жайделм віг мбправзл, які є 
ндодхкмгмы гйя жайуфдлля мб’єкра 
гм узвійщлмгм мбмомру, ракі мб’єкрз 
кмела омжгійзрз ла абпмйырлм лд-
мбмомрмжгарлі, рмбрм ракі, уфапрщ 
якзт лдкмейзва в мбмомрі  фдодж ріп-
лзи жв’яжмк ж мпмбмы їт вмймгійщуя.  
Поджукнуія лдвігфуеувалмпрі ракзт 
мб’єкрів ноякм впралмвйдла у жакмлі, 
жа вігпурлмпрі жакмлмгавфзт жабмомл 
уд вігфугедлля лдкмейзвд  влапйі-
гмк нозомглзт мпмбйзвмпрди ракзт 
мб’єкрів.    

Наявліпрщ ндвлзт вйапрзвмпрди 
бугщ-якмгм мб’єкра внйзває ла  мбпяг 
ноав і мбмв’яжків уфаплзків узвійщлзт 
ноавмвіглмпзл ра жукмвйыє і кмейз-
віпрщ жапрмпувалля рзт фз ілхзт ноа-
вмвзт лмок, фз  кмейзвіпрщ бурз 
нігправмы  гйя взйуфдлля одфі вжага-
йі іж узвійщлмгм мбмомру. 

 Ммлрдпкщє Ш. жажлафав, цм як-
цм гмжвмйзрз йыгзлі вфзлярз впд, 
цм вмла жабаеає, і рз жгубзх її [11, 
п. 242]. Взйуфдлля іж узвійщлмгм мбм-
омру нмроіблм омжукірз як взвдгдлля 
кардоіайів і жлаоягщ ж одезку 
мб’єкрів узвійщлмгм ноава [14, п. 207]. 

Мдидо Д. І. ракме лагмймхував, 
цм лд впі одфі, лд впі сіжзфлі рійа 
нігйягаырщ налуваллы мпмбз, є 
мб’єкрмк ноава, а рійщкз ракі одфі, 
ракі рійа, які  ндодбуваырщ у узвійщ-
лмку мбмомрі і каырщ жлафдлля каи-
ла, рмбрм, явйяырщ пмбмы ндвлу уіл-
ліпрщ. Так, пвірзйа лдбдплі, нрзуі, цм 
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йіраырщ у ніглдбдппі, лд ндодбуваырщ 
у узвійщлмку мбмомрі і лд омжгйяга-
ырщпя як мб'єкрз ноава. Помрд жа нд-
влзт укмв і ракі одфі кмеурщ бурз 
мб’єкракз ноава, айд нмроіблм, цмб 
лапрайз ракі укмвз: нмроіблм, цмб 
одфі нігнагайз ніг налувалля йыгзлз 
і омжгйягайзпщ у узвійщлмку нмбурі 
як уілліпрщ [9, п. 139]. Алаймгіфлу 
гукку взпймвйывав і Вапщкмвпщ-
кзи Є. В., жажлафаыфз, цм лд бугщ-
яка оіф, рмбрм, бйагм, жгарлд гм мбм-
омру фдодж пвмї нозомглі вйапрзвмпрі, 
рмбрм  жгарлд нігйягарз абпмйырліи 
вйагі нозварлзт мпіб  [2, п. 84]. 

Шдохдлдвзф Г. Ф. омжгйягав нз-
ралля узвійщлмгм мбмомру у оупйі 
рдмоії  одфди як мб'єкрів узвійщлзт 
ноав. Змкодка мб’єкрмк ноава  є  впд 
рд, цм кмед бурз жапмбмк жгіиплдлля 
ілрдодпу. Мдеі омжнмоягедлля 
мб’єкракз узвійщлзт ноав жайдеарщ 
віг їт дкмлмкіфлмї пурі і ыозгзфлмї 
таоакрдозпрзкз.  

Чдодж  нозомглі нозфзлз лд км-
еурщ бурз мб’єкрмк угмгз: а) пвірйм, 
пмляфлд фз кіпяфлд; б) нмвіроя; вмга, 
цм рдфд; в)  кмод фз вмгз кмопщкі. 

Іж гдоеавлзт кіокувалщ  гдякі 
одфі взжлаырщпя лджгарлзкз бурз 
нодгкдрмк ноав ж бмку нозварлзт 
мпіб: а)каждллі; б) гомкагпщкі. 

Іж одйігіилзт кіокувалщ, жанупрійі 
кйагмвзца пдодг лапдйдлзт кіпущ. 

 Цікава имгм нмжзуія цмгм мпмб-
йзвмгм кіпуя ікмл у уіи кйапзсікауії: 
вмлз лд взйуфдлі ж мбмомру, номрд 
вмлз «номгаырщ, і жакілыырщ гомхз-
ка» [19, п. 148–150].  

Пмгіблі гуккз цмгм нодгкдрів, 
лаг якзкз йыгзла сіжзфлм лд кмед 
взявзрз бугщ-якд налувалля, абм 
кмйз нозварлд налувалля лаг лзкз 
лд гмнупкаєрщпя ж оіжлзт нмйірзфлзт, 
гомкагпщкзт, одйігіилм-кмоайщлзт 
кіокувалщ, взпймвйывав і   Вапщкмв-
пщкзи  Є. В. [ 2, п. 116]. 

У пуфапліи гмкрозлі вваеаырщпя 
взйуфдлзкз іж узвійщлмгм мбмомру  
мб’єкрз, ноавм вйаплмпрі ла які кмед 
лайдеарз взкйыфлм гдоеаві  [12, 
п. 313]. Взйуфдлзкз іж узвійщлмгм 
мбмомру  є мб’єкрз ноава взкйыфлмї 
вйаплмпрі Укоаїлпщкмгм лаомгу – жд-

кйя, її лагоа, аркмпсдолд нмвіроя, 
вмглі ра ілхі нозомглі одпуопз, які 
жлатмгярщпя в кдеат рдозрмоії Укоа-
їлз, нозомглі одпуопз її кмлрзлдлра-
йщлмгм хдйщсу, взкйыфлмї (кмопщ-
кмї) дкмлмкіфлмї жмлз   (пр. 13 Кмл-
прзрууії Укоаїлз).  Ці мб’єкрз км-
еурщ бурз  мб’єкрмк нубйіфлзт ноа-
вмвіглмпзл.    

Вірфзжлялд жакмлмгавпрвм мбкд-
едлм мбмомрмжгарлзкз мб’єкракз і 
мб’єкракз, взйуфдлзкз іж узвійщлмгм 
мбмомру, взжлафає лапакндодг, одфі,  
ілхд каилм; ндвлі взгз омбір і нмпйуг 
( абм їт оджуйщрарз); лзжку лдкардоі-
айщлзт мб’єкрів  (оджуйщрарз ілрдйдк-
руайщлмї гіяйщлмпрі, жапмбз ілгзвігу-
айіжауії рмваоів ра їт взомблзків) ра 
мкодкі взгз  ілсмокауії. 

Зажлафзкм, цм мб’єкрз, які жа 
козрдоієк мбмомрмжгарлмпрі кйапзсі-
кмвалі в мглмку нігвзгі (війщлі в 
мбмомрі, мбкдедлм мбмомрмжгарлі, 
взйуфдлі ж мбмомру) кмеурщ жлафлм 
вігоіжлярзпя кіе пмбмы жа ноавмвзк 
одезкмк. 

Кмедл ж мб’єкрів узвійщлзт ноав  
кає пвмї мпмбйзві ыозгзфлі мжлакз ра 
ндвлі мпмбйзвмпрі. Так, ланозкйаг, 
мглієы іж ваейзвзт  мжлак ілсмокауії  
є кмейзвіпрщ мбмомрмжгарлмпрі, рмф-
ліхд, кмейзвіпрщ лагалля ноав ла 
ілсмокауіы ілхзк мпмбак ла нігправі 
узвійщлм-ноавмвзт гмгмвіолзт жм-
бмв’яжалщ [6, п. 61].  Вмглмфап, як 
пноавдгйзвм  лагмймхує  Дждоа О. В., 
лд упі мб’єкрз узвійщлзт ноав кмеурщ 
вігфуеуварзпя  [3, c. 73]. У йірдоаруоі  
як мглу  ж мжлак  мкодкзт мб’єкрів 
узвійщлзт ноав лавмгярщ їт «лдпкіл-
фдллу» нмгійщліпрщ   [17, c. 126].   

У узвійіпрзфліи йірдоаруоі лажз-
ваырщ гві укмвз мбмомрмжгарлмпрі 
мб’єкрів: а) вігмкодкйдліпрщ абм лдві-
гмкодкйдліпрщ  віг пуб’єкра; б) лаяв-
ліпрщ фз вігпурліпрщ ноякмї вкажівкз 
жакмлу ном їт мбкдедліпрщ в мбмомрі 
фз взйуфдлі іж узвійщлмгм мбмомру 
[15, п. 71]. 

Гмймвлмы вйапрзвіпры мб’єкра 
узвійщлзт ноав є имгм жгарліпрщ ніг-
кмоярзпя вмйі пуб’єкра узвійщлзт 
ноавмвіглмпзл. Якцм мб’єкр 
мб’єкрзвлм іплує нмжа вмйщмвмы гія-
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йщліпры йыгзлз, лд жайдезрщ віг  лдї, 
рм ракзи мб’єкр лд кмед бурз і нодг-
кдрмк ноавмвмгм одгуйывалля і  віл 
лд нігнагає ніг кардгмоіы «мб’єкр 
узвійщлзт ноав».  Ця мжлака мбмом-
рмжгарлмпрі ріплм нмв’яжала ж нозомг-
лзкз вйапрзвмпрякз мб’єкра. Якцм 
ракзк мб’єкрмк літрм лд кмед пкмоз-
прарзпя абм ракі вйапрзвмпрі ндодх-
кмгеаырщ жайуфдллы ракмгм мб’єкра в  
узвійщлзи мбмомр, рм ракзи мб’єкр лд 
кмед вваеарзпя і мбмомрмжгарлзк. 

 Оред, мглзк ж гмймвлзт фзллз-
ків, які внйзваырщ ла прунілщ мбмом-
рмжгарлмпрі мб’єкра і ла имгм мбмомрм-
жгарліпрщ жагаймк, є кмейзвіпрщ муі-
лкз   имгм  дкмлмкіфлзт вйапрзвмп-
рди, кмейзвіпрщ жагмвмйдлля нмродб 
йыгзлз.   

 Звіплм, лаукмвм-рдтліфлзи ном-
годп  жукмвйыє ндодгйяг прайзт нм-
ймедлщ і кійщкіпрщ мб’єкрів ноавмвмгм 
одгуйывалля нмпріилм жбійщхуєрщпя.  

Сндуіайщлзи ноавмвзи одезк 
упралмвйдлм і віглмплм мбкдедлм 
мбмомрмжгарлзт   мб’єкрів. Піг ноавм-
взк одезкмк в ыозгзфліи йірдоаруоі  
роагзуіилм омжукієрщпя впралмвйдлзи 
у жакмлмгавпрві нмоягмк лабурря, 
кмозпрувалля ра вігфуедлля одфди як 
мб’єкрів узвійщлмгм ноава [18,  п. 71 ]. 

Звіплм, і ж фапмк кмйм ракзт 
мб’єкрів жкілыєрщпя. Іцд Дывдолуа 
М. Л. жажлафав, цм кмйм одфди, жгар-
лзт бурз нодгкдрмк жагайщлзт узві-
йщлзт ноавмвіглмпзл, іпрмозфлм омж-
взваєрщпя і омжхзояєрщпя…, мб’єкр 
ноава прає бійщх ноавмжгарлзк і 
бійщх мбмомрмжгарлзк [4, п. 12 ]. 

Ця рдлгдлуія жбдоігаєрщпя і в пу-
фаплзт укмват, мпкійщкз у псдоі уз-
війщлмгм мбмомру ж’явйяырщпя лмві 
мб’єкрз узвійщлзт ноав, а в лаявлзт 
мбмомрмжгарліпрщ жбійщхуєрщпя. За-
кмлмгавфі лмокз у псдоі одгуйывал-
ля узвійщлмгм мбмомру нмпріилм   
жкілыырщпя, вігнмвіглм, жкілыєрщпя і 
кмйм мб’єкрів  ра їт ноавмвзи одезк. 

Так, у пр. 9 Закмлу Укоаїлз «Пом 
взкмозпралля ягдолмї длдогії ра оагі-
ауіилу бджндку»  віг 8 йырмгм 1995 о. 
«Поавм вйаплмпрі ла ягдолі упралмв-
кз ра гедодйа імліжуыфмгм взномкі-
лывалля» жажлафдлм, цм лавдгдлі 

мб’єкрз  кмеурщ  ндодбуварз у оіжлзт 
смокат вйаплмпрі. А мпщ «ягдолі ка-
рдоіайз»  є взкйыфлм жагайщлмгдоеа-
влмы вйапліпры. 

Іплує цд мглд бмйыфд нзралля – 
уд нзралля ном жбомы. Так, в укоаїл-
пщкмку пупнійщпрві гавлм рмфзрщпя 
гзпкупія віглмплм кмейзвмпрі гомка-
гял лабуварз ноавм ла кмомркмпрвм-
йщлу жбомы.    Пмжзрзвлзи апндкр 
омжхзодлля ноава ла жбомы кз км-
едкм нмбафзрз ла нозкйагі багарщмт 
коаїл, гд жбомы йдгайіжмвалм,  номрд  
жймфзлліпрщ улапйігмк ущмгм в уіймку 
лд жбійщхзйапя. Ндгарзвлзи апндкр – 
уд лдвоатувалля пуфаплзт одайіи, км-
йз йдгайіжауія жбомї кмед жукмвзрз 
жомпралля жймфзллмпрі ж взкмозпрал-
ляк уед гмжвмйдлмї жакмлмк жбомї.  

На омжгйягі Вдотмвлмї Рагз 
Укоаїлз жлатмгярщпя гва номдкрз 
жакмлу: «Пом вмглднайщлу жбомы уз-
війщлмгм нозжлафдлля» віг 1 гоугля 
2014  о. і «Пом узвійщлу жбомы і бмє-
нознапз» віг  10 гоугля 2014 о., жа 
якзкз Кмкірдр Вдотмвлмї Рагз Укоа-
їлз ж нзралщ ноавмвмї нмйірзкз ра 
ноавмпуггя, акудлруыфз увагу ла 
рмку, цм  кмедл кає ноавм жатзцарз 
пвмє езрря і жгмомв’я, езрря і жгм-
омв’я ілхзт йыгди віг номрзноавлзт 
нмпягалщ, жомбзв взплмвкз, цм уі 
номдкрз лд пундодфарщ нмймедлляк 
Кмлпрзрууії Укоаїлз. 

Помрд гмймвлмы кдрмы ракмгм 
жакмлу нмвзлдл бурз жатзпр езрря ра 
жгмомв’я гомкагял, пупнійщлмї бджнд-
кз, гдоеавлмї і нозварлмї вйаплмпрі 
віг лджакмллмгм жапрмпувалля жбомї. 
Тмку жаномнмлмвалі в номдкрат гаоа-
лрії ущмгм взгаырщпя лак лдгмпрарлі-
кз і, вігнмвіглм, жкіла ноавмвмгм од-
езку жбомї – ндодгфаплмы. 

Суфаплд узвійщлд жакмлмгавпрвм, 
кйапзсікуыфз мб’єкрз жа прундлдк 
мбмомрмжгарлмпрі, кдоуєрщпя лапакнд-
одг ракзкз жапагакз узвійщлмгм ноа-
ва, як пноавдгйзвіпрщ і омжукліпрщ, 
нмйірзфла гмуійщліпрщ, а ракме жвз-
фаякз, які пкйайзпя в пупнійщпрві. 
Сноавдгйзвіпрщ, гмуійщліпрщ і омжук-
ліпрщ гмжвмйяє лд йзхд жабджндфзрз 
лайделзи мбіг мб’єкрів у пупнійщпрві, 
угмпкмлайзрз ноавмвзи одезк пндуі-
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айщлзт мб’єкрів, а і жабджндфзрз ла-
йделд  жгіиплдлля пуб’єкрзвлзт уз-
війщлзт ноав їт вмймгійщуякз, а ра-
кме жатзпрзрз нубйіфлі ілрдодпз ра 
нозварлі ілрдодпз родріт мпіб.    

 Піг узвійщлзк мбмомрмк омжу-
кіырщ вмйщмві ноавмкіолі гії уфаплз-
ків узвійщлзт ноавмвіглмпзл, улапйі-
гмк якзт лмпіи пуб’єкрзвлмгм узвійщ-
лмгм ноава жгіиплыє имгм одайіжауіы 
ж ндодгавалляк ущмгм ноава ілхіи 
мпмбі, і оджуйщрармк ущмгм є жкіла 
ноава ла ндвлзи мб’єкр. Віглмпзлз 
узвійщлмгм мбмомру нмбугмвалі ла 
ракзт  жапагат нозварлмгм ноава, як 
ыозгзфла оівліпрщ уфаплзків і аврм-
лмкія їт вмйі. Цзвійщлзи мбмомр – уд, 
вйаплд,  гії улапйігмк якзт жкілы-
ырщпя лмпіи пуб’єкрзвлмгм ноава ла 
мб’єкр узвійщлзт ноав. 

Обмомрмжгарліпрщ мб’єкрів узві-
йщлзт ноав – уд нозомгла і вмглмфап, 
ыозгзфла вйапрзвіпрщ мб’єкрів узві-
йщлзт ноав бурз нодгкдрмк нозвар-
лмноавмвмгм мбігу, пноякмвалмгм ла 
жкілу ноава вмймгійщуя ракмгм 
мб’єкра абм ла лагалля ноав ла ракзи 
мб’єкр родрік мпмбак. Оглзк ж гмймв-
лзт козрдоіїв муілывалля прундля 
мбмомрмжгарлмпрі мб’єкра і мбмомрмж-
гарлмпрі мб’єкра жагаймк є имгм дкм-
лмкіфлі вйапрзвмпрі і омжукліпрщ їт 
муілкз.    

Обмомрмжгарліпрщ мб’єкрів лд є 
лджкіллмы ноавмвмы кардгмоієы, а її 
жкіпр жайдезрщ віг  вйапрзвмпрди 
мб’єкра і омжвзрку жакмлмгавпрва,  
лмокз якмгм жабджндфуырщ їт ноавмву 
одгйакдлрауіы. 
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Скознлзк В. Л. Обмомрмжгарліпрщ мб’єкрів узвійщлзт ноав 
У праррі номвдгдлм гмпйігедлля нмлярря «мбмомрмжгарліпрщ мб’єкрів узвійщлзт 

ноав», ж’япмвалм мжлакз ущмгм нмлярря ра мпмбйзвмпрі ноавмвмгм одезку мкодкзт ж 
лзт. Упралмвйдлм, цм ніг узвійщлзк мбмомрмк омжукіырщпя вмйщмві ноавмкіолі гії 
уфаплзків узвійщлзт ноавмвіглмпзл, улапйігмк якзт лмпіи пуб’єкрзвлмгм узвійщлмгм 
ноава жгіиплыє имгм одайіжауіы ж ндодгавалляк ущмгм ноава ілхіи мпмбі, і оджуйщра-
рмк ущмгм є жкіла ноава ла ндвлзи мб’єкр. Дмвдгдлм, цм мбмомрмжгарліпрщ мб’єкрів лд 
є лджкіллмы ноавмвмы кардгмоієы, а її жкіпр жайдезрщ віг  вйапрзвмпрди мб’єкра і 
омжвзрку жакмлмгавпрва,  лмокз якмгм жабджндфуырщ їт ноавмву одгйакдлрауіы. 

Кйыфмві пймва: мб’єкрз узвійщлзт ноав; узвійщлзи мбмомр; мжлакз мбмомрмжгар-
лмпрі мб’єкрів; ноавмвзи одезк мб’єкрів узвійщлзт ноав. 

 
 
Скознлзк В. Л. Обмомрмпнмпмблмпрщ мбчдкрмв гоаегалпкзт ноав 
В прарщд номвдгдлм зппйдгмвалзд нмлярзя «мбмомрмпнмпмблмпрщ» мбчдкрмв гоае-

галпкзт ноав, вшяплдлш нозжлакз ърмгм нмлярзя з мпмбдллмпрз ноавмвмгм одезка 
лдкмрмошт зж лзт. Упралмвйдлм, фрм нмг гоаегалпкзк мбмомрмк нмгоажукдваырпя 
вмйдвшд ноавмкдолшд гдипрвзя уфапрлзкмв гоаегалпкзт ноавммрлмхдлзи, в оджуйщ-
рард кмрмошт лмпзрдйщ пубчдкрзвлмгм гоаегалпкмгм ноава пмвдохадр дгм одайзжаузы 
нурдк ндодгафз ърмгм ноава гоугмку йзуу, з оджуйщрармк фдгм вшпрунадр зжкдлдлзд 
ноава ла мнодгдйдллши мбчдкр. Дмкажалм, фрм мбмомлмпнмпмблмпрщ мбчдкрмв лд явйя-
дрпя лдзжкдллми ноавмвми кардгмозди, а дд пмгдоеалзд жавзпзр мр мпмбдллмпрди мбч-
дкра з оажвзрзя жакмлмгардйщпрва, лмокш кмрмомгм мбдпндфзваыр зт ноавмвуы одг-
йакдлраузы. 

Кйыфдвшд пймва: мбчдкрш гоаегалпкзт ноав; гоаегалпкзи мбмомр; нозжлакз 
мбмомлмпнмпмблмпрз мбчдкрмв; ноавмвми одезк мбчдкрмв гоаегалпкзт ноав.  

 
 
Skrypnyk V. Circulability it’s objects of civil rights 
The article  is made an analysis  with the concept of "circulability its objects of civil 

rights". The features of this concept and features of the legal regime certain of them are 
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clarified. The пirculability of civil rights are a natural and at the same time a legal 
property of objects of civil rights to be the subject of private law circulation, aimed at 
changing the right of the owner of such an object or granting rights to such an object to 
third parties. One of the main criteria for assessing the degree of пirculability at the 
object and the пirculability of the object in general is its economic properties and the 
wisdom of their evaluation. The пirculability of objects are not an unchanged legal 
category and its content depends on the object properties and the development of 
legislation, whose norms ensure their legal regulation. 

Key words: objects of civil rights; civil circulation; пirculability signs of objects; legal 
regime of objects of civil rights. 

 


