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МІСЦЕ ПРАВОВИХ НОРМ, 

ЩО РЕГУЛЮД)ТЬ ВИПУСК ТА ОБП' ЦШНИХ ПАПЕРШ, 
У СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 

Цивільне право яВляє собою цілісну систему з сІ<Ладною, але 
узгодженою внуrрішньою струІсrурою. Цінні паnери є nравовим: ін~ · 
струментом, за допомогою якого в одному об'єкrі поєднується де

кільКа різновидів цивільних прав. Речове право на ціІUJИ:й папір обу
мовлює відповідне (найчастіше зобов'язальне) nраво, що сЮІадає йо
го змісТ. Здійснши це право згідно з ЧИliJIIOr законодавством: може 
тільки ' особа, ЯЮl на законних підставах володіє цішmм nапером і · 
подасть його емітенrу (боржникові) для виконання. 

Викладені положення: стосуються· тільки документарних 
цінних паперів. ~ цивільному обороті вони nрирівнюються до реч:ей, 

тому на ннх поширюються правові норми, що сЮІаДають речове ара·· 

во. При здійсненні nрю~ по цінних паперах засrосовуються нор:r.ш 

зобов'язального права, тому що, лк зазначалось, більшісrь цінних 
паперів місrяrь у собі зобов'язання емітента щодо держателя док.у· 
мента. Ця особливість правового регуJПО:вання цінних паперів обу
мовлює· необхіднісrь визначеІІНЯ місця- nравових норм, що регламен

тують їх випуск та обіг, в системі цивільного nрава. "Визначення .мі
сця відповіщюї правової спіЛьності в системі права дозволлє ~абез
nечити праву ВВ)"І])ішню узгодженість, юрИдИЧНУ єдність і відnовід
ність е:коиомічиому базису суспільства" [І, с. 9]. 

Як сисrемне явище nраво хараКтеризується певною ієрархі

'ПІою структут)ою - одниМ із найвиразніших nоказників високого 
ступеня його інсrитуціональності . Ця СЮІадиа структура відбиває 

nерш за все особливості права як нормативного утвореmщ його спе
ціально-юридичний зміст. Як зазна'!ається у літературі, право як ці
лісне нормативне утворення характеризується внуrрішнім розмеж.)'
ванням: і диференціацією на відносно автономні 1 в той же час 
пов'язані між собою частини- в:орматЮІні nриписи, інститущ га

лузі, які, у свою чергу, утворюють асоціації, груnи, об' єднання і, 

кріА-r того, можуть виявлятись у вtоринних структурах [2, с. 240]. 
Первинним підрозділом будь-якої nравової сисrеми є оди

ничний нормативний юридичний nрипис (або ноРма nрава). Особли
вість структури права полягає в тому, що всі елементи, які її утво
рюють (за вшшrком одиничного нормативного припису- первин

ної клітинки nравової системи), охоnлюються поняттям "nравова 
спільність". Правовою · спільнісrю загальна теорія nрава :визначає 
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будь-яке об'єднання правових норм, яке хоча й не має nовного набо
РУ структурюІХ ознаж, але характернзуєrься Певною мірою відокрем
леності в самому змісті права і має nевні рнсн юридичної своєрідtю

сrі [З, с. Зб]. 
Норми права, що регуmоють сусnільні відносини, nов'яз<Urі 

З виnуском та обігом цінних nаперів, мають характерні структурні 
ознаки, вирізнені в самому змісті права (що знаходить відбmтя в за
хонодавсrві про цінні паnери, яке, як відомо, сnіввідносшься з nра
вом як форма і зміст), їм властива . nевна юридична своєрідність. 
Юридична своєрідність cyкymrocri правових норм, за доn()могою. 

JІСИХ здійснюєrься nравове регуmовання сусnіль.ІПІХ відносин у сфt;рі 
JJRIIYCкy та обігу цінних паnерів, nолятає в сnільному викорИсташrі 
юридичних nриnисів як речового, так і зобов'язального nрава. 

Реальним nоказником існування правової сnільносrі у за

rальній теорії nрава вважаЄrься нормативне узагальнення. КоЖІШЙ 
нормативний nриnис (особливо сформульований за доnомогою абст
рактного сnособу викладення) містить у . собі відnовідний узагаль
ІПОЮЧИЙ момеш. ДJІя: nравової сnільності приrаманною є також ор
rанічна єдність норматив.ІПІХ узагальнень. Ця єдність моЖе бути двох 
вдів: а) nравова спільність містиrь загальні норми - нор:ми
принци:nи, норми-завдання, нормц-визначення тощо; б) нормативні 
узагальнення знаходЯТЬ відбштя у відповідній спільності у виrnяді 
єдиної термінології, загаль.ІПІХ визначень, одипакових nрийомів nра-

вового регуmовання тощо [3, с. 36, 37]. · 
Нормативні узагальнення в нормах, за доnомогою яких здій

снюється nравове регуmовання цінних nаперів, виражаються в на

ступному. По-nерше, розглндувана nравова спільність формально ві
докремлена і виражена єдиним законодавством про цінні паnери. 

Вона містить у собі загальні та сnеціальні норми, що складають nре
дмет nравового регуmо_вання - відносини у сфері виnуску та обігу 
цінних nаперів. Таж, Закон України "Про цінні паnери та фондову 
біржу" [6, ст. 508] містшь визначення ціНЮІХ nаперів. взагалі та 
о:кремих їх видів, визначає сnособи nередачі цих докумешів, ІІ!Оря

док їх виnусКу та обігу та ін. Крім цього, про но:вяй, більш високий 
рівень нормативного уззіальнення в нормах, регутоючих випуск та · 
обіг цінних nаперів,. СЕідчить nоява в nроекті нового Цивільногс> ко
дексу України глави 13, яка містить загальні nоложення про щінні 
nапери та норми, що регламешують окремі їх види. 

По-друге, нормативні узагальнення, про які йдеться, вира

жені єдиною, nриrаманною тільки ціиним nаперам термінолоrією. 
Ось, наnрНІ<JІЗ,Ц, терміни, що використовуються тільки у сфері nра
вового регулювання виnуску та обігу цінних nаперів: "емісія", "е:мі-
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тент", "індосамент", ''індосаn;ія", "коносаиеНт", "дивіденд" тощо . 
Деякі терміни використовуються у сфері регу.JІІОвання ii.jiOliИx циві
льно-nравових відносин, але для: регушоваюur випуску та обігу цін
них nаперів набувають особливоrо значення. Це, nриміром, такі по~ 

НЯ1ТЯ, як "форма та реквізИТІІ", "екземІUD.Ір та бланк, opиriнa.ll та :ко
nія документа", "оборот", "виnуск в оборот або o6ir" тощо. 

Первинною nр~овою спільЮ'-'110, що складається із щаємо~ 
nов'язаних окремих нормативних nриnисів, є nравовий інститут. Ін
ститут права ,..- це відв:осно невелйха, стійка груnа правових Hopl'!, 

що регулюють відповідний різн:овид сусnільних відносин [17, 
с. 351]. Не вИІ<JІИКає сумн:і.ву, що відносини у сфері вІтуску та обігу 
цimmx паперів складають о~мий різновид правовідносин. Де обу
мовлено nерш' за все особливостями їх правової пр:и.роди, 1.ІКі nоля
гають у тому, що цінні nапери належать до матеріальlfИХ об'єюів 

цивільних прав поруч з rpo:ont:м:a та реча.'іи, але істо:mо відрізняють
ся: від ниХ. 

Відмінність цінних: паперів від .грошей nолягає в наступно
му. Маючи сnільну (докумевтарну й бездокументарну, rотівко:гу й 
безrоrів:кову) форму, цінні nапери та гроші мають різний змі~·. Зміс
том цінн:нх паперів є відповідне (речове, зобов'я:зальв:е або корnора
тивв:е} nраво, в ньому :виражене. Зміст же rpomeй cyro ежо:номічний і 
полягає у виконанні ними властивих 'ім функцій - обігу, забезnе
чеНЮІ платежів, на:ко.rmчеНЮІ тощо. Емітенrом цimmx паnерів, які є 
суто nрнватно-право:вRМ інструментом, можуrь бути пракrнчно всі 
суб' єкrи цивільного права в межах, визначених законом. Емітенrом 
:rpomeй, я:кі є як приватно-, так і публічно-nравовим інструментом, 
може буrи тільки держава в особі :відповідних державних органів. 

Виконання: обов' язку емітента, що складає зміст ціннего паперу, 
призводиrь до припп:неНЮl існування (nоrашення) як самого доку
меиrа, так і іtрава., в ньому вираженоrо. Вннятком із цього правила 
можуть бути деякі ціюrі папери, напрИЮІад акції. Використання 
rpomeй за їх прямим госnодарським дризначення:м: не nризводить до 

nриnинення: їх існування:, вони мо~ використовуватись неоднора-

зово. 

У чому ж відмінність цінних паперів і речей? Правовий ін· 
терес суб' єктів дивільн:оrо nрава до nевних речей вИІ<JІИКаНИЙ їх фі

зичними, хімічними, біолоrічнимн, естетичними та іНЦІИМИ власти· 
вост.ІtМи, що обумоВJІЮють їх госnодарське nризначеНЮІ. Властивос· 

ті цimmx паперів (звісно, докуменrарних, тому іцо nорівнювати без· 
документарні паnери з речами немає сенсу) щодо якості поліrрафіч· 
ного виконання, ІСі.JІЬкосrі ступенів захисту від nідробки тощо мають 
значення для: їх набувачів в оСтанню чергу. Прамвий ішерес їх на-
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бувача виклиюnю передусім змістом того циві.і:rьного права, яке в 

вьому виражено. 

Фізичне знищення: речей (прнчому як замінних, · так і неза
мї.чвих) призводить до неможливості використання: фізичних влас
тивостей даної речі. А фізичне знищення: цінного паперу не

обов • язково nризводить до неможливості здійснення виражених у 
ньому прав, бо останні можуть бути відновлені емітенrом :шляхом. 
одержання: дублікату знищеного докумеша. Загублена _ річ, хоча · й 

незаконно, але може бути використана особою, яі<а її знайшла, за ії 
прямим nризначенням. 

Використання: ж за прюначенням цінних nаперів на 

Пред' яв:ника в разі втрати їх зііlі.онним держателем, може бути забо

ронено у межах здійснення процедури, передбаченої цивільно
процесуальним· законодавст13ом України. Ця процедура, передбачена 

rлавою 38 lUIК УкраїJЩ полягає у відненленні в судовому порядку 
прав на втРачені цінні папери на пред' ЯВJІИЮl. Використання за при
зваченням іменн.-rх та ордерних цінних паперів може бути можливим 
тшьки за умови підробки зловмисником індосаменту й відсутності в 

омітеша інформації про :втрату докумета. В інших випадках внзна
"ІеИНЯ імені закониого держателя: ціниого паперу в його тексrі і своє
'fІсне uовідомлення: емітеша про його втрату робить немоЖливим 
а:санкціоноване використання паперу для: здійснення виражених у 
аьомуправ. 

Таким чином, юридична своєріциість цінних паперів у порі
ІІВЯИНі з іНІJІтш об' єкrаv.и цивільних прав та особливості правового 
реrуmовання: цивільних відносин у цій сфері дають . nідстави зробши 
-наступний висновок. Норми права, що регулюють відносини, 

nов'язані з випуском та обігом цінних паперів, у системі цивільного 
ирава можуть .розглядатись як правовий інститут. 

Однак доцільно зауважити, що, незважаючи на віди~но ко

роткий період формування національного законодавства про цінні 
паnери, норми, про які йдеться, є біJІЬш складним системним утво
ренням, _ аніж пРавовий інститут. Зокрема, всі норми в законодавстві 
про цінні папери можна розмежувати на декілька правових спільно

стей, які, у свою чергу, теж можуть вважатися правовИМ}{ інститута

ин. Наприклад, :виходЯЧИ зі специфіки врегульованих відносин і сту
пеня правової реrЛfu~енrації (найвищого в порівняНні з іншими цін

ивмп nаперами), як са.~остійний інститут належить р'озrлядати нор
ми, що регулюють вексельні вjдносиии. 

Враховуючи заrальновизнану .класифікацію цінних Паперів . 
аа види за змtстом nрав, у них виражених, зазначені норми доцільно . 
розмежувати ще на три інститути. Це інститути цінних паперіJ3 зо-
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бов'язалі.ноrо, речового та корnоративного змісху. Зазна'Ш~ю. що не 
:всі правНИЮі розглядають інстигуr ЯІ< nросту сукудність взаємо
пов'язаних: норм, що реrулюють відnовідну груnу сусnільних відно
СІПІ. Так, О. С. Йоффе вnерше приnустив, що інститут ш;ава не зав
жди є першим nідрозділом ГсІJ"ІУЗі права, тому що сам:остійні органіч
ні утворення: існують інколи й у межах інстшуrу. Такі nравові yrno
pe~ :він nроnонував називати _9'бінстиrутами [ 4, с. 51]. 

· Поділяючи ідею О.С. Иоффе про існуват.и в системі nрава 
субінституrів, слід зазначкrи, що в межах інститутів цінних паnерів 
зобов'язального та речового змісту є nідстави :вирізниrи згадані nра
вові ~nільності. Зокрема, субінститутами цінних nаперів зо
бов'язального змісrу за законодавством України є норми, що реrу
люють виnуск та обіг облігадій усіх :видів, казначейських зо
бов'язань держав.и, ощадних сертифікатів, чеків та приватизапійних 
nanepiв. Субінститут цінних nаперів речового змісту (за проектом: 

нового Цивільного кодексу України) становлять nравові норми регу
лювання коносамета та варанта. · Інстигути, ЯІ<і мають у своє:му 
складі деІсілька субінСmтутів, у загальній теорії nрава називають 
сІ<ЛадНИМІf. На відміну від розгля:нуmх, інститут діІІНИХ nаперів 
корnоративного змісrу є простим, тому що містmь у собі норми, що 
реrулюють виnуск та обіг лише одноrо виду документів - акцій. · 

Вбачаєrься, що вшценаведене дозволяє приnустити, що 
норми, за доnомогою яких здійсвюєrься правове регулювання: цін
них nаперів, доцільно розглядати як об' єдна1ЩЯ правових інстнту
rів - особливий, найвищий рівень будівництва галузі nрава. 

Місце цінних паперів у системі цивільного nрава (хоча й на 
приютді документів на пред'явнm<а) вnерше дослідив Н.О. Нерсе

сов, ЯЮІЙ висловив думку про те, що деякі інсrиrути цивільно.го nра
ва розміщені між речовJL\1 і зобов' язальнвм nравом. До них він nро
nонував відноеми й норми, реr~Іе:нrуючі цінні паnери на 

nред'явника. Із цією .цумкою, вважаємо, слід nогодиТися, тим більше 
що вона nоширюєrься не тільки на паnери на пред'явника, але й на 
іменні та ордерні документи. Цей висновок грунтуЄться на тому, що 
всі ВІЩИ цінних паперів, вюnочаю•m до:куменrи речового та корпора
тивного змісту, з одного боку, nрирівшоються: до речей nід час 1х 
обігу, а з дpyroro __;..;. при здійсненні виражених у них nрав nідкорю
ються nоложениям зобов'язального nрава [5, с. 28]. 

Огже, норми, які ре:rулюють відноении у сфері виnусКу т-а 
обігу цінних nаперів, не можуть бути віднесені до інститутів чи їх 
об'єднаю, ні речовоrо, ні зобов'язального nрава. Цей висновок rру-.rІ· 
тується: на тому, що, як уже зазначалося, наведена nравова спільність 

містить у собі як норми речового й зобов' язальноrо права, так і нор-
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vи, шо реrлам:ешують виюnочно цішrі паnери й обумовmоють їх 
особливий nравовий режим. 

Таким чином, наведене дQз:воляє nриnустити можливість 

розr.юцу nравових норм, що perymoюrь виnуск та обіг цінних nапе
рів, як підrалузі цивільного rірава. 

Пере~юви формування: осrа.нньої визнач~ся загальною 

'ІООрією права. Найсуттєвішою з яих є наявнісr.ь у nідгалузі права за
rальноrо інстиrуту або навіть груnи їх, яЮ. закріnлюються в особли
)Jій rла.-ві кодифікованого нормаnmноrо акrа. Для підгалузі права є 
.,аракrерним формування своєрідної заFаJІЬної частини - норм, які 
)ІОmирюють свою дію на все коло врегульованих взаємопов'язаних 

Мдн:осин, й особливої частини - норм, за допомогою яких здійсшо

m.ся правове реrуmованюі більш конкретних суспільних відносин 
(3, с. J 55] . . 

Враховуючи вищенаведене, а також тенденції розвтку на
ціонального законодавства (зокрема, nояву в npoeкri іювоrо Цивіль
ного кодексу Україн:й глави 13, що місrить як за.rа.льні nоложення 
JlpO цінні паnери, так і реrлам:ен:rаці.ю окремих їх видів ШJШХом їх 
азначення) можна <.:тверджувати, що розглядувані норми завдяки 

$ПіJrьюш і плідним зусиллям предста.вшП<ів на)'І<и, прЗІсrИІ<И та закс
аотворців ЗГО)];ОМ набудуть такого розвитку в кількісних та якісних 
nоказниках, що складатимуть самостійну nідгалузь цивільного пра-
~. . 
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И.В. Жилинкова, канд. юрид. наук 

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА 
СУПРУГОВ-ІІРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Законодательство, реrули.рующее nредпршmмаrельскую дея
тельность rращцан, рассчитано лишь на непосредственнЬІх учасmиков 

такого рода деяrельности. Вместе с тем nра:кrичесжи І<аЖДЬІЙ nредnрини-
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