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Постановка проблеми. Стаття присвячена розгляду сутності виникнення суб'єктивного цивільного права як юриди-
чних можливостей відповідної особи, забезпечених положеннями цивільного законодавства України. Проблема по-
лягає в тому, що згідно з найпоширенішим підходом виникнення суб'єктивного цивільного права прирівнюється до 
набуття ним людиною. Але в цьому випадку передача цивільних прав не є відмінною формою динаміки суб'єктивних 
цивільних прав, оскільки вона набуває форми втрати цивільним правом однією особою та набуття її іншою. Метою 
статті є визначення правової природи виникнення суб'єктивного цивільного права як автономного елемента механі-
зму правового цивільного регулювання відносин. Методи. У статті підтримується концептуальний підхід, згідно з 
яким сутність виникнення суб'єктивного цивільного права може бути розкрита диференціацією первинних та похідних 
засобів набуття права. Результати. Враховуючи вищезазначений підхід, автор досліджує юридичну схематизацію 
первинного набуття суб'єктивного цивільного права у процесі формування цивільних відносин. В результаті автор 
обґрунтовує первинне формування цивільних відносин, пов'язане з ланцюговою реакцією. Зокрема, виникнення від-
повідного юридичного факту призводить до зв’язку між елементами цивільних відносин. За наявності суб'єктів циві-
льного права (це головна умова формування нових цивільних відносин) відповідним юридичним фактом може бути 
створення нового об’єкта – речі, що призводить до виникнення права власності на нього. Але, також, коли річ прису-
тня, людина може заволодіти нею, що може призвести до виникнення права власності на неї. В обох ситуаціях вини-
кнення права власності забезпечує юридичний зв'язок набувача та іншої особи щодо визначеного об'єкта, що є пер-
винним формуванням цивільних відносин та первинним виникненням права власності – частиною змісту відповідних 
відносин. Висновки. Обґрунтовано, що, як правило, виникнення суб'єктивного цивільного права є первинним почат-
ком його існування щодо того, що воно не існувало до того, як з'явився відповідний юридичний факт, що формував 
відносини. Ця юридична схематизація характерна для виникнення прав майстерності, особливо права власності. У 
той же час суб'єктивне цивільне право на позов може виникнути в існуючих цивільних відносинах, в яких воно раніше 
не існувало. Наприклад, право розірвати договір в односторонньому порядку може бути включено до змісту цивіль-
них відносин шляхом змін до договору. 

Ключові слова: виникнення цивільного права; набуття цивільного права; первісність; первісне 
набуття права; похідне набуття права 

*** 
Problem statement. The article is devoted to consideration the essence of emergence of subjective civil right as juridical 
possibilities of appropriate person ensured by provisions of civil law of Ukraine. The problem is that according to the most 
widespread approach emergence of subjective civil right is equated with acquisition of it by a person. But in that case trans-
fer of civil rights is not a distinctive form of dynamic of subjective civil rights because it takes the form of loss of civil right by 
one person and acquisition of it by another. The purpose of the article is to define the legal nature of emergence of subjec-
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tive civil right as autonomous element of mechanism of legal civil regulation of relationships. Methods. The conceptual  
approach according to which the essence of emergence of subjective civil right can be disclosed by differentiation of primary 
and derivative means of right acquisition is supported in the article. Results. Deeping above mentioned approach the author 
researches juridical schematization of primary acquisition of subjective civil right in process of formation of civil relationship. 
As a result of it the author substantiates that primary formation of civil relationship related to chain reaction. Particularly the 
emergence of appropriate juridical fact leads to connection between the elements of civil relationship. When subjects of civil 
law are present (this is the main condition of formation the new civil relationship) appropriate juridical fact can be the crea-
tion of the new object – the thing that leads to emergence the right of property to it. But, also when the thing is present a 
person can take possession of it that can lead to emergence the right of property to it. In both situations the emergence the 
right of property provides juridical connection between acquirer and other person regarding defined object that is primary 
formation of civil relationship and primary emergence of the right of property – the part of the content of appropriate relation-
ship. Conclusions. It is substantiated that as a rule the emergence of subjective civil right is a primary beginning of its ex-
istence regarding that it hadn’t existed before appropriate juridical fact which form relationships emerged. This juridical 
schematization is characteristic of emergence of rights of mastery, particularly right of property. At the same time subjective 
civil right to claim can emerge in existed civil relationships in which it didn’t exist before. For example, the right to terminate 
the contract unilaterally can be included to content of civil relationship by amendments to contract. 

Key words: emergence of civil right; acquisition of civil right; primacy; primary acquisition of the right; derivative 
acquisition of the right 

 

Постановка проблеми 

Визначення дійсної сутності виникнення су-
б’єктивного цивільного права як феномену є 
можливим лише при вірному теоретичному під-
ході. Розгляд відповідної правової можливості 
як самодостатньої юридичної конструкції обу-
мовлює необхідність її мислення як самостійно-
го правового явища, для якого властиві основі 
стадії і прояви динаміки, зокрема виникнення, 
перехід і припинення. І, незважаючи на те, що 
суб'єктивне цивільне право в силу своєї сутності 
є забезпеченою положеннями чинного цивіль-
ного законодавства України правовою можливі-
стю певної особи – учасника цивільного право-
відношення, що може втілюватись у визначеній 
поведінці, розуміння природи процесу його ви-
никнення може включати кореляцію з приналеж-
ністю такої можливості відповідній особи, однак 
не повинно повністю будуватись на цій основі. 
Іншими словами, виникнення суб’єктивного циві-
льного права у визначеного суб’єкта ще не 
означає його виникнення в цілому як правового 
явища, оскільки виникнення стану приналежно-
сті може бути результатом переходу права до 
такої особи від іншого учасника цивільних пра-
вовідносин. У зв’язку з цим в такому разі можна 
стверджувати про виникнення суб’єктивного ци-
вільного права у певної особи, однак не в ціло-
му, оскільки його дійсне виникнення могло від-
буватись раніше, зокрема при його набутті 
правопопередниками, що, по суті, демонструє 
сутнісну різницю між виникненням суб’єктивного 
цивільного права та його переходом. 

При цьому не можна не звернути увагу на те, 
що окреслений вище підхід, в рамках якого ви-

никнення суб’єктивного цивільного права розг-
лядається через його набуття певним учасником 
цивільного правовідношення, знайшов поширен-
ня не лише у вітчизняній юридичній літературі, 
але й міцно "укорінився" в працях зарубіжних 
вчених правників, які досліджували відповідну 
проблему. В цілому одними з перших до цієї 
проблеми звернулись німецькі вчені пандектис-
ти, в тому числі Б. Віндшейд (Windscheid B., 
1862) [1, с.141], однак, зосередженість на зв’яз-
ку суб’єктивного цивільного права з її носієм не 
дозволила всебічно поглянути на підняту про-
блему, у зв’язку з чим погляди вчених набули 
суб’єктивістського забарвлення, оскільки виник-
нення суб’єктивного цивільного права розгля-
далось як поєднання відповідної правової мож-
ливості з її носієм. В подальшому Е. Арнорльд 
(Arnold Earl C., 1922), розглядаючи проблеми 
набуття права власності на річ, утворену в ре-
зультаті переробки, наблизився до цієї пробле-
ми, однак не включив її в предмет розгляду [2]. 

У зв’язку з цим підхід, відповідно до якого ви-
никнення суб’єктивного цивільного права розгля-
дається переважно як його набуття особою і який 
не враховує чітку диференціацію між феномена-
ми виникнення і переходу відповідних правових 
можливостей, став практично пануючим в юри-
дичній літературі. Прикладами цьому виступа-
ють, зокрема праці С. Гхіміра (Ghimire S., 2017), 
А. Туладара (Tuladhar A., 2017), С.Р. Шарма 
(Sharma S. R., 2017) [3], Х. Гаші (Gashi H., 2013) 
[4] та ін. 

Серед сучасників, зокрема Е. Барроуз (Bur-
rows, A., 2017) наблизився до вирішення піднятої 
проблеми на теоретичному рівні в контексті роз-



ISSN 1995-6134 

 
40 Forum Prava, 2019. 58(5). 38–45 

(Research Article) 

межування первісних і похідних способів набуття 
права власності, однак, не розвинув відповідну 
тезу, у зв’язку з чим не розкрив сутність аналі-
зованого феномену [5, с.669]. Також У. Пагано 
(Pagano U., 2016), звертаючись до питання 
конструкції правовідношення власності, підняв 
проблему зв’язку між особою і об’єктом права 
власності, що мало би стати передумовою для 
розгляду права власності як самостійного ком-
понента відповідного правовідношення, однак 
подальша концентрація на відносності зв’язків 
між учасниками відповідного правовідношення 
змістило акценти у сторону відносності відпові-
дних правових можливостей [6, с.7, 13] у зв’язку 
з чим виникнення права власності також пов'я-
зувалось з його набуттям відповідною особою. 

Окреслені позиції з одного боку демонстру-
ють поширеність відповідного наукового підходу 
до розгляду піднятої проблеми, а з іншого підк-
реслюють актуальність її розгляду в альтерна-
тивному науковому ключі, який дозволить чітко 
розмежувати виникнення суб’єктивного цивіль-
ного права і його перехід як різних за своєю 
сутністю проявів динаміки. 

Звідси, мета статті полягає у визначенні сут-
ності виникнення суб’єктивного цивільного права 
як забезпеченої нормами цивільного права Укра-
їни правової можливості відповідної особи з ура-
хуванням її самостійного значення в механізмі 
цивільно-правового регулювання суспільних від-
носин. Досягнення окресленої мети пов'язується 
з відступленням від загальноприйнятого в циві-
лістиці погляду на феномен виникнення суб'єк-
тивного цивільного права як набуття відповідної 
правової можливості учасником цивільного пра-
вовідношення, на користь альтернативної нау-
кової концепції в рамках якої суб'єктивне циві-
льне право розглядається як самостійний і 
самодостатній елемент правової реальності, що 
є новизною роботи. Її завданням є розкриття 
сутнісно-термінологічних аспектів виникнення 
суб’єктивного цивільного права і виявлення 
природи відповідного феномену в ключі специ-
фіки реалізації причинно-наслідкових моделей 
при формуванні цивільного правовідношення в 
умовах диференціальної правової обстановки.  

Сутнісно-термінологічний аспект 
виникнення суб’єктивного цивільного права 

Сучасні лексикографічні джерела розкрива-
ють значення терміну "виникати" як зароджую-
чися, ставати дійсним, існуючим; з'являтися, 
відбуватися; показуватися, ставати видним, по-
ставати в уяві [7, с.142]. Тобто, в такому розу-
мінні виникнення суб’єктивного цивільного пра-

ва являє його первісну появу, початок існування 
як юридичного феномену, правової можливості. 
Очевидним є те, що суб’єктивне цивільне право 
виникає в ході формування правовідношення, 
до змісту якого воно входить, оскільки його ав-
тономне існування поза суб’єктом та іншими 
елементами правовідношення, за загальним 
правилом, не можливе. Однак, слід погодитись і 
з тим, що суб’єктивне цивільне право може ви-
никати в рамках вже існуючого правовідношен-
ня. Ці аспекти піднятої проблеми необхідно з'я-
сувати більш детально для встановлення ознак 
виникнення суб’єктивних цивільних прав. 

Спроба розкрити сутнісний феномен виник-
нення суб’єктивного цивільного права, в тому 
числі через процедурний аспект, була здійснена 
ще німецькими вченими пандектистами. Однак, 
цю спробу навряд чи можна назвати вдалою, 
оскільки за відсутності необхідної доктринальної 
бази вченим не вдалось повноцінно розкрити 
структурно-функціональну взаємодію правових 
засобів у причинно-наслідковій моделі виникнення 
суб’єктивних цивільних прав, а тому й розкрити 
правову природу досліджуваного явища. Зокре-
ма, Б. Віндшейд, оперуючи терміном "набувати", 
зазначав, що набуттям права є його поєднання з 
суб’єктом; втрата права є від’єднанням права від 
суб’єкта, з яким воно було поєднано [1, с.141]. 
Подібним чином Л. Еннекцерус зазначав, що 
право виникає як тільки наступають усі переду-
мови, з якими правопорядок пов'язує виникнен-
ня права. Доки немає хоча б однієї з них, право 
ще не виникло [8, с.75]. При цьому вчений фак-
тично ототожнював набуття суб’єктивного циві-
льного права та його виникнення в суб’єк-
тивістському аспекті, зазначаючи, що набуттям 
права є встановлення зв’язку права з певною 
особою, втрата права – його відрив від особи, 
яка до цього була управненою. При цьому Л. Ен-
некцерус зазначав, що набуття права часто спів-
падає з його виникненням, а втрата – з припи-
ненням [8, с.76], що свідчить про відчуття ним 
різниці між виникненням суб’єктивного цивільно-
го права у суб’єктивістському і об’єктивістському 
аспектах. Це підтверджується й розмежуванням 
науковцем похідного (деривативного) та первіс-
ного (оригінального, самостійного) набуття прав 
[8, с.87]. Аналогічним чином і Х. Гаші, звертаю-
чись до питання набуття права власності, роз-
межовує його власне набуття і втрату [4, с.45], 
що практично нівелює феномен переходу 
суб’єктивного цивільного права, який в такому 
сенсі слід розглядати як його втрату однієї осо-
бою і набуття іншою. 
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Поряд із цим розвиток цих поглядів, зокрема в 
структурно-функціональному аспекті, не відбувся, 
у зв’язку з чим відповідні уявлення про виник-
нення суб’єктивних цивільних прав залишались 
на окресленому рівні розвитку. Навіть у сучасній 
англійській юридичній літературі відмічається, 
що різниця між виникненням прав та їх перехо-
дом прослідковується на розмежуванні первіс-
ного і похідного правонабуття [5, с.669]. 

Підтримуючи позиції наведених вчених, вва-
жаємо, що саме окреслена диференціація спо-
собів набуття суб’єктивних цивільних прав є до-
ктринальним фундаментом для визначення 
сутності виникнення відповідних правових мож-
ливостей 

Виникнення суб’єктивного цивільного права 
як юридичний механізм 

В контексті викладеного вище означену про-
блему необхідно розглядати в контексті процесу 
і юридичного наслідку, до якого він призводить. 

Зокрема, виникнення суб’єктивного цивільно-
го права як процес обумовлюється взаємодією 
певних елементів, що утворюють механізм 
спричинення визначеного юридичного наслідку. 
При цьому такий підхід знаходить підтримку і в 
позиціях вищих судових інстанцій, зокрема, Ка-
саційного цивільного суду у складі Верховного 
Суду, який у постанові від 22.05.2019 року у су-
довій справі № 202/1148/17 зазначив, що відпо-
відно до ст.328 ЦК України набуття права влас-
ності – це певний юридичний механізм, з яким 
закон пов'язує виникнення в особи суб’єктив-
ного права власності на окремі об’єкти [9]. 

Порядок взаємодії відповідних елементів ме-
ханізму в темпоральній послідовності і детермі-
нуючій кореляції складає, зокрема, спосіб вини-
кнення суб’єктивного цивільного права. З цього 
приводу І.О. Єськіна визначає спосіб набуття 
цивільних прав як порядок вчинення взаємних 
чи односторонніх дій, визначений правовою під-
ставою імперативно або піднормативною підс-
тавою за розсудом сторін [10, с.102]. Так само 
Л.В. Криволапова визначає, що спосіб набуття 
права власності на об’єкти має виражену зовні-
шню дію, в силу якої річ, що набувається, одер-
жується у володіння майбутнього власника [11, 
с.313]. Однак, на нашу думку, концентрація ува-
ги на діях як елементах процесу виникнення 
суб’єктивних цивільних прав занадто звужує ро-
зуміння підстав спричинення визначених юри-
дичних наслідків. Безумовно, основою підста-
вою виникнення суб’єктивних цивільних прав є 
саме юридичні акти суб’єктів цивільного права, 
однак, не слід виключати і те, що такі наслідки 

суто теоретично можуть пов'язуватись з певни-
ми подіями, наприклад, із смертю спадкодавця. 
У зв’язку з цим вважаємо, що в силу однакової 
принципової платформи процесів виникнення, 
переходу та припинення суб’єктивних цивільних 
прав спосіб спричинення відповідних юридичних 
наслідків у рамках механізму цивільно-право-
вого регулювання суспільних відносин слід роз-
глядати як визначений порядок темпоральної і 
детермінаційної взаємодії правових засобів (но-
рми права, юридичних фактів, суб’єктів, об’єкта 
правовідносин), що спричиняють юридичні нас-
лідки у формі виникнення, переходу та припи-
нення суб’єктивних цивільних прав відповідно. В 
такому сенсі первісний зв'язок суб’єктивного ци-
вільного права з іншими компонентами цивіль-
ного правовідношення пов'язується з його фор-
муванням саме через структурно-функціональні 
зв’язки з іншими елементами цивільного право-
відношення.  

Виникнення суб’єктивного цивільного права 
в контексті способів формування  
структурних зв’язків між елементами 
правовідношення 

В окресленому ракурсі виникнення суб’єктив-
ного цивільного права в ході первісного форму-
вання цивільного правовідношення пов'язується 
з "ланцюговою реакцією", при якій настання ви-
значеного правовою моделлю юридичного факту 
спричиняє побудову самого правовідношення. 
Зокрема, наявність суб’єктів цивільного права, 
що наділені правосуб’єктністю, є визначальною 
передумовою формування цивільного правові-
дношення та виникнення суб’єктивного цивіль-
ного права. Адже, як ми зазначали, таке право 
не може існувати за відсутності суб’єкта – його 
носія. Поряд із цим, у рамках причинно-наслід-
кової моделі, визначеної нормою права, пер-
шим, так би мовити, безпосереднім наслідком 
може ставати або виникнення об’єкта, стосовно 
якого виникають суб’єктивні цивільні права або, 
за його наявності, безпосередньо виникнення 
суб’єктивних цивільних прав [12, с.134–135; 13]. 
Зокрема, за наявності суб’єктів цивільного пра-
ва, між якими виникає юридичний зв'язок, однак 
за відсутності об’єкта (немайнового або майно-
вого блага) у зв’язку з яким він виникає, початок 
існування такого об’єкта може спричиняти вини-
кнення суб’єктивних цивільних прав. У такому 
випадку дія або подія, з якою пов'язується вини-
кнення об’єкта правовідносин, спричиняє нала-
годження зв’язку між існуючими суб’єктами ци-
вільного права у вигляді виникнення у одного 
(одних) суб’єктивного цивільного права стосов-
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но такого об’єкта, а у іншого – суб’єктивного ци-
вільного обов’язку. Прикладами такого порядку 
виникнення суб’єктивних цивільних прав є поча-
ток існування з моменту народження здоров'я 
та життя як немайнового блага фізичної особи. 
З цією подією – юридичним фактом – пов'язу-
ється одночасно початок існування суб’єкта ци-
вільного права, об’єкта цивільних прав – немай-
нового блага, що спричиняє виникнення у 
такого суб’єкта прав на визначений об’єкт і пок-
ладення на "всіх і кожного" обов’язку не переш-
коджати в їх здійсненні.  

Подібним чином відбувається виникнення 
права власності при створенні об’єкта – речі. 
Створення суб’єктом цивільного права речі як 
нового об’єкта цивільних прав спричиняє виник-
нення у такого суб’єкта або у інших осіб, визна-
чених законом або договором, наприклад у за-
мовника, якщо річ створювалась на замовлення 
з матеріалу останнього, права власності на від-
повідний об’єкта цивільних прав.  

У свою чергу, виникнення зобов’язального 
суб’єктивного цивільного права пов'язується з 
формуванням юридичного зв’язку між суб’єк-
тами цивільного права, як правило, щодо існую-
чого об’єкта цивільних прав, або такого об’єкта, 
що створюється поведінкою зобов’язаної особи. 
В якості прикладу можна навести правовідноси-
ни з надання послуг. У такому разі на підставі 
домовленості (договору), досягнення якої ви-
ступає юридичним фактом, налагоджується 
юридичний зв'язок між суб’єктами цивільного 
права щодо послуги, яку має надати виконавець 
на користь замовника, а також щодо майнових 
благ, які має передати замовник виконавцю за 
одержання послуги, якщо її надання є платним. 
Суб’єктивне цивільне право виникає в результаті 
домовленості між суб’єктами цивільного права 
щодо об’єкта, який складають дії зобов’язаної 
особи. Також на наявності об’єкта цивільних 
прав може виникати і речове право, зокрема, 
право власності. В якості прикладу виступає ви-
никнення права власності первісними способа-
ми, в тому числі, на безхазяйне майно. В такому 
разі за наявності об’єкта формування цивільно-
го правовідношення відбувається з виникнен-
ням суб’єктивного цивільного права на нього.  

Таким чином, ураховуючи зазначене вище, 
слід погодитись з У. Погано, що суб’єктивні ци-
вільні права, зокрема права власності, будучи 
частиною соціальної конструкції, не можуть на-
лежати особам, які не перебувають у правовід-
ношенні. Сама належність права власності є 
erga omnes, тобто відносно всіх і кожного [6, 

с.7], у зв’язку з чим їх суб'єкт перебуває в абсо-
лютних відносинах з усіма і кожним. Однак та-
кий зв'язок суб’єктивного цивільного права та 
його суб’єкта не означає, що набуття права є 
тотожним його виникненню, адже в усіх окрес-
лених випадках суб’єктивне цивільне право ви-
никає вперше. Воно не існувало раніше, не на-
лежало будь-якій іншій особі і виникає в силу 
реалізації норми права. Це дає привід вважати, 
що визначальною ознакою виникнення суб’єк-
тивного цивільного права в об’єктивному розу-
мінні є первісність. 

У цьому аспекті в юридичній літературі відмі-
чається, що ознаками первісного набуття права 
власності є виникнення суб’єктивних цивільних 
прав вперше або незалежно від волі поперед-
нього власника [14, с.60; 15, с.56; 16, с.227], або 
за відсутності правонаступництва, в той час як 
похідне (деривативне) правонабуття передба-
чає таке правонаступництво [17, с.88]. 

Яскравим прикладом первісного набуття 
права власності є, зокрема, виникнення права 
власності на набувальною давністю. В такій 
юридичній схематизації з настанням визначного 
юридичного факту, зокрема вступу в силу рі-
шення суду, право власності попереднього вла-
сника припиняється, а нового – виникають. При 
цьому правовідношення, яке припинилось, і 
правовідношення, яке виникло, є повністю іден-
тичними. Різниця полягає лише в підставі вини-
кнення і в особі носія суб’єктивного цивільного 
права. При цьому, змінити носія права можна і 
при переході права власності. Принципова різ-
ниця полягає в юридичних наслідках. При пер-
вісному правонабутті, тобто при первісному ви-
никненні суб’єктивного цивільного права на 
об’єкт, який існував до моменту настання відпо-
відного юридичного факту, і навіть перебував у 
власності певної особи, "стирається" вся юри-
дична історія, тобто всі причинно-наслідкові 
зв’язки, які пов'язуються з об’єктом правовідно-
син і суб’єктивними цивільними правами на ньо-
го. При первісному правонабутті всі суб’єктивні 
цивільні права будь-якого характеру, які існува-
ли на відповідний об’єкт, припиняють існувати і 
формується нове правовідношення, що не 
пов’язане з попереднім і до змісту якого входить 
суб'єктивне цивільне право, яке виникає ніби 
вперше. Чому ніби? Тому що первісні способи 
виникнення суб’єктивного цивільного права 
передбачають можливість його виникнення у 
попереднього власника. В такому разі новос-
формоване правовідношення та суб'єктивне 
цивільне право, що входить до його змісту, 
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взагалі є повністю ідентичними тим, що припи-
нились. 

Висновки  

1. Слід визнати, що виникнення суб’єктив-
ного цивільного права як правової можливості в 
об’єктивістському розумінні пов'язується пере-
важно з первісним формуванням цивільного 
правовідношення, до змісту якого таке право 
входить. За загальним правилом, виникнення 
суб’єктивного цивільного права є початком його 
існування вперше з урахуванням того, що до 
настання визначених обставин, що формують 
правовідношення, воно не існувало. Така юри-
дична схематизація є характерною для виник-
нення прав панування, зокрема, права власнос-
ті. В той же час суб'єктивне цивільне право 
вимоги може виникати в існуючих цивільних 
правовідносинах, в яких раніше не існувало. 
Наприклад, право на односторонню відмову від 
зобов'язання може бути включене до змісту ци-
вільного правовідношення шляхом внесення 
змін до договору його сторонами. 

2. Поряд із цим, в окремих випадках норма-
тивні положення визначають первісним повтор-
не виникнення того ж самого суб’єктивного ци-
вільного права панування у тієї ж або іншої 
особи на той самий об’єкт, однак на іншій підс-

таві. Первісний характер виникнення суб’єк-
тивного цивільного права в такому разі забез-
печується визнанням на рівні нормативних по-
ложень, припиненим одного правовідношення, в 
рамках якого існувало таке право, і таким, що 
виникло, нового в рамках якого заново виникає 
відповідне суб'єктивне цивільне право. В такому 
разі нововиниклі права не залежать від тих, що 
припинились, у зв’язку з чим вважається, що 
вони виникли вперше. 

3. Узагальнюючи, зазначимо, що виникнення 
суб’єктивного цивільного права є початком йо-
го існування як міри правової можливості, що 
належить особі і втілюється в процесі здійс-
нення в поведінці такої особи, й являє собою 
результат взаємодії у визначений нормою пра-
ва та/або актом саморегулювання цивільних 
відносин спосіб обставин правової реальності.  
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