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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ 
НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Для досягнення ефектив-
ного здійснення й захисту 
цивільних прав фізичних осіб 
актуальним є питання вдоско-
налення системи правових за-
собів, які забезпечували б їх 
реалізацію. Розв’язання цієї 
проблеми потребує формуван-
ня універсального механізму 
захисту суб’єктивних цивільних 
прав.

Дискусія з приводу захисту 
останніх для правової науки не 
нова. Однак брак єдиного ме-
тодологічного підходу до вив-
чення цього механізму під-
штовхує вчених окреслити при-
таманні йому ознаки. Зокрема, 
наявність різного дослідниць-
кого інструментарію, а саме ка-
тегорій і понять якими визнача-
ються інші правові явища, при-
зводить до неоднозначних вис-
новків щодо характеристики, а 
в  к і н ц е в о м у  п і д с у м к у  – 
з’ясування механізму захисту 

суб’єктивних цивільних прав.
У науці цивільного права 

єдиного погляду на проблему 
правової природи права на за-
хист суб’єктивних цивільних 
прав не існує. Одні вчені пере-
конані, що це правомочність, 
яка входить у «тріаду» право-
мочностей особи, наділеної 
суб’єктивним цивільним пра-
вом [Див.: 1; 3; 5], другі вважа-
ють його самостійним цивіль-
ним правом, підставою виник-
нення якого є певний юридич-
ний факт [9], треті – що це се-
кундарне право [12]. Безумов-
но, існують також інші точки 
зору.

Не вдаючись у полеміку 
щодо з’ясування правової при-
роди права на захист, відміти-
мо, що ми поділяємо точку зору 
тих цивілістів, які називають 
його однією з правомочностей, 
щ о  в х о д я т ь  д о  с к л а д у 
суб’єктивного цивільного пра-
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ва. Але додамо, що право на 
захист є продовженням вихід-
ного й обов’язкового елемента 
будь-якого суб’єктивного права 
– права вимоги, а також лан-
цюг, що поєднує регулятивні й 
охоронні правовідносини. Тому 
ні самостійним суб’єктивним 
правом, яке існує в рамках охо-
ронних правовідносин, ні тим 
паче секундарним правом воно 
бути не може.

Вважаємо, що причина 
термінологічної розгалуженос-
ті поняття «захист» криється в 
тому, що при визначенні сут-
ності механізму захисту цивіль-
них прав залишається поза 
увагою аналіз його безпосе-
редньої дії, так би мовити ро-
боти на практиці. Між тим в 
умовах удосконалення цивіль-
ного законодавства й форму-
вання нової правозастосовчої 
практики цей аспект є особли-
во важливим.

У науковій цивілістичній лі-
тературі йдуть активні пошуки 
оптимальних способів захисту 
цивільних прав, їх системати-
зації і класифікації [Див.: 4; 6; 
8; 11; 13]. Проте, якими різно-
манітними не були б ці способи 
й численними, згідно із законом 
вони не можуть бути реалізо-
ваними, тобто ефективно вико-
ристаними без практичного оп-
рацювання й закріплення в 
нормативно-правових актах.

У світлі зазначеного зупи-

нимося на окремих проблемних 
питаннях, пов’язаних із захис-
том майнових прав неповноліт-
ніх, зокрема, на нерухоме май-
но. Підкреслимо при цьому на-
явність у судах великої кіль-
кості справ цієї категорії. 

Так, у результаті привати-
зації державного житлового 
фонду (Закон України «Про 
приватизацію державного жит-
лового фонду» [10]), яка в по-
дальшому призвела до форму-
вання ринку житла, переважна 
чисельність дітей, які мешкали 
разом з батьками в будинках 
державного житлового фонду, 
стала співвласниками житло-
вих приміщень (за умови, якщо 
останні скористалися правом 
на приватизацію цього житла). 

Аналіз положень чинного 
законодавства, зокрема Сімей-
ного кодексу України [10], За-
конів України «Про основи со-
ціального захисту бездомних 
громадян і безпритульних ді-
тей» [10], «Про охорону дитинс-
тва» [10] дає можливість ствер-
джувати, що законодавець на 
даний час урегулював право 
власності неповнолітніх на не-
рухоме майно. Проте право ко-
ристування ними нерухомим 
майном, зокрема житлом, так і 
не знайшло до кінця свого нор-
мативного закріплення. І це при 
тому, що закон не вимагає здій-
снення контролю від органів 
опіки й піклування за збережен-
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ням житлових і майнових прав 
дітей при вчиненні правочинів 
з нерухомим майном не тільки, 
коли неповнолітні мають право 
власності на нього, а й коли 
вони мають і право користуван-
ня ним. Так, ч. 2 ст. 18 Закону 
України «Про охорону дитинс-
тва» прямо зазначає, що діти 
– члени сім’ї наймача або влас-
ника житлового приміщення 
мають право користуватися 
займаним приміщенням нарівні 
із власником або наймачем. 
Проте виникає запитання: що 
слід розуміти під правом дити-
ни на користування таким май-
ном? А на нього сьогодні, на 
жаль, ми не маємо однозначної 
відповіді. 

Згідно із законодавством 
діти вправі користуватися май-
ном батьків, опікунів, піклу-
вальників та інших членів сім’ї, 
а значить, і житлом незалежно 
від місця їх реєстрації. Зверта-
ючись до матеріалів судової 
практики, ми помічаємо, що іс-
нують випадки, коли права ді-
тей порушуються, і вони поз-
бавляються законного права 
користуватися житлом (Див.: 
Рішення Кременецького район-
ного суду Тернопільської об-
ласті, справа № 2-97/2007 р. 
від 24 квітня 2007 р.) [7]. Проте 
у більшості випадків вирішення 
судом справ, звісно, відбу-
вається на користь дітей (Див.: 
Рішення Апеляційного суду 

Чернігівської області, справа 
№ 22ц-1993/2008 від 17 листо-
пада 2008 р.; Рішення Заводсь-
кого районного суду м. Мико-
лаєва, справа № 2-3163/09 від 
23 квітня 2009 р.) [7]. 

За ч. 2 ст. 3 Сімейного ко-
дексу України дитина належить 
до сім’ї своїх батьків, навіть 
коли вона з ними не проживає, 
і є членом сім’ї незалежно від 
того, з ким вона проживає – 
батьком чи матір’ю. Отже, з ог-
ляду на те, що дитина є членом 
сім’ї як за законом, так і в силу 
природних підстав виникнення 
сім’ї – кровного споріднення і 
взаємних прав та обов’язків 
батьків і дитини, вона не може 
бути визнана такою, яка втра-
тила право користування жит-
лом, оскільки батьки мають од-
накові права й обов’язки щодо 
дітей, незважаючи на те, про-
живають вони разом чи ні. До 
того ж ст. 3 Конвенції про права 
дитини 1989 р. [10] встановлює, 
що в усіх діях щодо дітей пер-
шочергову увагу слід приділяти 
забезпеченню їх інтересів. Де-
ржави – учасниці цієї Конвенції 
(а Україна ї ї ратифікувала) 
зобов’язавшись забезпечувати 
дитині захист і піклування, не-
обхідні для її благополуччя, бе-
ручи до уваги права й обов’язки 
ї ї батьків, опікунів чи інших 
осіб, які відповідають за неї за 
законом, із цією метою вжива-
ють усіх відповідних законо-
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давчих та адміністративних за-
ходів.

Навіть у випадку, якщо 
власником квартири є один з 
подружжя, який не має своїх 
дітей, а з ним проживають дру-
гий з подружжя (який не є влас-
ником) і рідна його дитина, ос-
тання має право на проживан-
ня у квартирі. Тому й у цьому 
разі відсутність дітей у власни-
ка житла не може виключати 
можливість того, що є діти, які 
мають на це право. На це поло-
ження звертає увагу й судова 
практика (Рішення Апеляційно-
го суду Харківської області, 
справа № 22-ц-3307 від 2 лип-
ня 2009 р. [7]).

Досить цікавою й деякою 
мірою до кінця законодавчо не 
визначеною залишається ситу-
ація при вчиненні правочину з 
нерухомим майном, на яке діти 
мають майнові права. Нотаріус 
при посвідченні такого право-
чину зобов’язаний перевірити 
наявність (чи відсутність) у ди-
тини права користування цим 
майном. Однак, на жаль, в Ук-
раїні бракує єдиного реєстру 
фізичних осіб, який давав би 
можливість перевірити наяв-
ність дітей у фізичних осіб – 
сторін правочину. У цій ситуації 
можливий лише один вихід – 
визначити факт відсутності 
права користування майном 
певною дитиною зі слів відчу-
жувача майна. Іншими слова-

ми, останній повинен у договорі 
підтвердити, що дитина (діти) 
не має права користування 
майном, яке підлягає відчужен-
ню.

У ч. 4 ст. 12 Закону України 
«Про основи соціального за-
хисту бездомних громадян і 
безпритульних дітей» зазна-
чається, що до будь-яких пра-
вочинів стосовно нерухомого 
майна, право користування 
яким мають діти, потрібна зго-
да органів опіки й піклування. 
Однак останні, виконуючи пок-
ладені на них функції, здійсню-
ють контроль лише у випадках, 
якщо розглядаються відповідні 
документи за зверненням бать-
ків неповнолітніх чи інших осіб. 
У своєму рішенні вони, як пра-
вило, дозволяють батькам ук-
ладати правочин з нерухомим 
майном неповнолітнього й 
одержувати за нього гроші. А 
проконтролювати, на що вони 
в подальшому були витрачені, 
не завжди можливо. Приміром, 
зміна місця проживання може 
бути як на території населено-
го пункту, де контроль по за-
побіганню порушенням зазна-
чених прав неповнолітніх є 
можливим, так і за його межа-
ми, в тому числі й на території 
інших держав, де практично 
проконтролювати права непов-
нолітнього власника за ініціа-
тивою органу опіки й піклуван-
ня неможливо. До того ж, як 
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правильно зазначається в юри-
дичних джерелах, не всі вони 
беруть під контроль свої рішен-
ня, а лише обмежуються доз-
волом на укладення певного 
правочину [2, c. 86].

Необхідно, щоб закон не 
лише захищав право власності 
неповнолітнього на нерухоме 
майно, а й зобов’язував від-
повідні органи діяти належним 
чином. Так, органу опіки й 
піклування належить не тільки 
давати дозвіл на укладення 
правочину з нерухомим майном 
неповнолітнього, а й обов’язково 
вказувати у своєму рішенні, за 
якої умови, визначеної чинним 
законодавством, дається цей 
дозвіл. Звернімося до прикла-
ду. Цей орган дозволить бать-
кові підписати договір купівлі-
продажу ½ частки приватизо-
ваної квартири за адресою: м. 
Харків, вул. Чернишевського 
буд. 7, кв. 2 від імені непов-
нолітнього, але тільки за умови 
включення останнього в число 
співвласників при купівлі квар-
тири, розташованої за адре-
сою: м. Харків, вул. Артема буд. 
17, кв. 3, з визначенням у ній 
частки розміру жилої площі, 
пропорційної тій, яку він мав у 
попередній. Нотаріус, у свою 
чергу, матиме право засвідчити 
відповідний правочин тільки 
при виконанні умови, вказаної 
органом опіки й піклування. 
Батьки або інші законні пред-

ставники неповнолітнього за 
наявності такого положення, 
при укладенні відповідних пра-
вочинів будуть змушені вклю-
чити цю особу до числа спів-
власників нерухомого майна. 

Таким чином, мета механіз-
му захисту цивільних прав не-
повнолітнього – забезпечити за 
допомогою послідовно органі-
зованих юридичних засобів ре-
ально гарантований такий за-
хист. Кожен ланцюг цього ме-
ханізму має бути сформовано 
в такий спосіб, щоб він не лише 
реалізував свою внутрішню 
мету, виправдовував свою сут-
ність, а й створював усі умови 
для настання і здійснення на-
ступного етапу.

Реалізація положень нор-
мативно-правових актів щодо 
конкретних ситуацій повинна 
бути забезпечена відповідними 
матеріальними, організаційни-
ми, нормативно-правовими та 
іншими ресурсами. При цьому 
ці положення повинні не су-
перечити один одному, а від-
повідати й послідовно конкре-
тизувати закони, в розвиток 
яких вони були прийняті. Це 
сприятиме винесенню судом 
позитивного рішення за закон-
ною вимогою особи, а в по-
дальшому й належного його 
виконання. Реальна можливість 
здійснювати свої поновлені 
права завершує дію механізму 
захисту суб’єктивних цивільних 
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прав, оскільки лише в такому 
разі правова мета може вважа-
тися досягнутою.

Виходячи з цього вважає-
мо,  що  механ і зм  з а х ис т у 
суб’єктивного цивільного права 

має завершуватися стадією ре-
ального, фактичного усунення 
порушень суб’єктивного цивіль-
ного права, поновленням (виз-
нанням) і компенсацією збитків, 
викликаних ними.
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МАРКЕТИНГ ЯК ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ  
У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Для України питання пра-
вого регулювання маркетинго-
вої діяльності є достатньо но-
вим і практично не розробле-
ним у юридичній науці та прак-
тиці.

Маркетинг певним чином 
можна вважати філософією 
бізнесу. Він становить собою 
стратегію й тактику учасників 
ринкових відносин і лежить в 
основі підприємницької діяль-
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