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наукова думка України на сьогодні здатна генерувати та запропонувати усьому світу нову 
модель приватно-правового розуміння цивільного права, що реально спрямована 
на визначення тих статутних немайнових відносин, які переважно розумілись «за умов-
чанням», оскільки не породжували правового (переважно майнового) інтересу, але без 
наукового юридичного осмислення яких навряд чи можна добитись єдності та порядку в 
оформлені усіх інших правових відносин. 
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БЕЗГОТІВКОВІ ГРОШІ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 

В теорії цивільного права точиться давня дискусія щодо правової природи безготів-
кових грошей, і до цього часу вчені не дійшли однозначної думки. Існують дві протилежні 
точки зору. Одна полягає в тому, що це не що інше, як право вимоги, адресоване до бан-
ку. Представники іншої обґрунтовують існування речового права власності на безготівкові 
грошові кошти, що належить клієнту (особі, на ім’я якої відкрито рахунок). 

Вбачається, що першим кроком на шляху до завершення існуючої дискусії є визна-
чення поняття безготівкових грошей як об’єкта цивільних прав. 

1. Для досягнення поставленої мети застосуємо правила мовного тлумачення, з якого, 
як загальновизнано в юридичній літературі, необхідно розпочинати дослідження змісту 
будь-якого поняття. Такий підхід не потребує доказів, оскільки мислення і мова нерозривні. 

У загальному вигляді ці правила можна сформулювати таким чином: якщо в законі 
чи праві не визначено тим чи іншим способом значення термінів, використаних у законі, 
їм надається те значення, яке вони мають у спеціальній галузі знань чи повсякденній 
літературній мові. 

Законодавство України не дає прямого легального визначення безготівкових гро-
шей. Воно розкривається фінансистами та економістами, які найчастіше розуміють під 
ними фінанси, розташовані на банківських рахунках, закріплених за фізичними або юри-
дичними особами [1]. Це гроші, які банківська система переводить з готівкових у безготів-
кові або навпаки [2]. 

Наведені поняття хоч і формують лише загальне уявлення про безготівкові гроші, 
але дозволяють виокремити їх певні ознаки. По-перше, поруч з готівкою, це один із видів 
грошей (фінансів). По-друге, вони здатні вільно трансформуватися у готівкові гроші і на-
впаки. По-третє, вказана трансформація відбувається лише за допомогою банківської 
системи. По-четверте, безготівкові гроші розташовуються, закріплюються на банківських 
рахунках, відкритих на ім’я фізичних або юридичних осіб. 

2. Застосовування системного методу тлумачення дозволяє звузити уявлення про 
безготівкові гроші. Так, на підставі аналізу законодавства України можна дійти висновку, 
що поняття безготівкових грошей розкривається через поняття грошей, а останнє – через 
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поняття «кошти». Під останнім, відповідно до абз. 25 ч. 5 ст. 2 Закону України «Про банки 
і банківську діяльність» [3], необхідно розуміти гроші у національній або іноземній валюті 
чи їх еквівалент. Отже, кошти – це або гроші, або еквівалент грошей. Наведене дозволяє 
сформулювати поняття грошових коштів, яке часто використовується законодавцем і є 
родовим по відношенню до безготівкових грошових коштів. Так, якщо кошти – це або 
гроші, або еквівалент грошей (не гроші), то справедливим є твердження, що грошові кош-
ти – це лише гроші, а еквівалент грошей необхідно розуміти, як еквівалентно-грошові 
кошти. Підтвердження зробленого висновку знаходимо й у ст. 192, ст. 1046 ЦК України, 
де терміни «гроші» та «грошові кошти» використані як тотожні. 

Зважаючи на те, що кошти, відповідно до ст. 3 Закону України «Про платіжні системи 
та переказ коштів в Україні» [4], можуть існувати або у готівковій, або у безготівковій фор-
мах, то і грошовим коштам (грошам) ці форми характерні. Причому безготівкові гроші, відпо-
відно до наведеної норми, існують у вигляді записів на рахунках у банківських установах. 

Таким чином, безготівкові – це гроші (грошові кошти), які існують у вигляді записів 
на рахунках у банках. Наведене поняття дозволяє визначити їх місце в системі об’єктів 
цивільного права. Вони, разом із готівковими грошима, які існують у вигляді банкнот і 
монет, входять до такого родового поняття, як грошові кошти (гроші). 

Але подібне поняття все ще потребує уточнення, адже зрозуміло, що не самі по собі 
записи на рахунках є грошима. За своєю суттю банківський рахунок є методом (інструме-
нтом) обліку руху грошових коштів клієнта і способом контролю виконання перед ним зі 
сторони банку своїх договірних зобов’язань [5]. Це бухгалтерський документ, облікова 
одиниця, яка використовується банками з метою врахування права грошової вимоги кліє-
нта до банку, що виникають з договору банківського рахунку, а також для обліку виконан-
ня банківських операцій, здійснюваних відповідно до виду банківського рахунку [6]. Отже, 
банківський рахунок – це метод (інструмент) обліку, спосіб контролю, бухгалтерський 
документ, облікова одиниця, а записи на таких рахунках являють собою лише елемент 
обліку чи контролю, спосіб фіксації. Очевидно, що гроші – це те, що обліковується на 
рахунку, а не сам запис. Даний висновок підтверджується і результатами мовного тлума-
чення, наведеними вище. 

3. Дослідження змісту ст. 3 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів 
в Україні» дає можливість дійти висновку, що вирази «готівкова форма» та «безготівкова 
форма» використані у ній законодавцем для позначення двох альтернативних форм існу-
вання грошей. Принаймні, на це вказує розділовий сполучник «або», який поєднує такі 
два однорідні члени речення, як «готівковій» і «безготівковій». Подібного висновку дохо-
димо, звертаючись і до правил застосування «або» в логіці. Для останньої «або» – це 
мовний вираз логічної операції, що виражає альтернативність категорій (понять, явищ). 
Такі поняття називаються суперечливими (контрадикторними) і являють собою дихотомі-
чну пару. Інакше кажучи, законодавець поділив усі форми існування грошей на дві взає-
мовиключні групи. Вони можуть бути або готівкові, або безготівкові. 

Застосовуючи до понять «готівкові гроші» та «безготівкові гроші» правила дихотомії, 
доходимо висновку, що якщо готівкові гроші традиційно визнаються речами [7, c. 290], то 
безготівкові гроші – це не речі. Наведений умовивід може бути додатково підтверджений 
наступним чином. 

3.1. Готівкові грошові кошти, які існують у вигляді банкнот і монет, дійсно мають всі 
ознаки речей. Вони є предметами зовнішнього по відношенню до людини матеріального 
світу, здатні задовольняти потреби суб’єктів, доступні до володіння. Як речі, вони здебі-
льшого характеризуються родовими ознаками та є замінними. Таке їх розуміння є не 



Проблеми цивільного права та процесу. Харків, 2017 
 

 58 

тільки теоретичним, а відображено й у законодавстві України. Так, у ст. 1046 ЦК України 
вирази «грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками», «передання грошей 
або інших речей, визначених родовими ознаками» вказують на те, що у наведеній нормі 
грошові кошти (гроші) віднесені до речей, визначених родовими ознаками. Той факт, що 
гроші розглядаються як різновид речей, свідчить, що мова йде про готівкові гроші. Подіб-
ний підхід міститься і в ч. 1 ст. 1057 ЦК України. 

3.2. При передачі речей, визначених родовими ознаками, до яких зазвичай нале-
жать готівкові гроші, до набувача переходить і право власності на них. Такий підхід є не 
тільки загальновизнаним у теорії цивільного права, а й відображений у чинному законо-
давстві України. Так, у ст. 1046 ЦК України вирази «передає у власність другій стороні», 
«повернути … таку ж суму грошових коштів», вказують на перехід до набувача права 
власності на передані йому готівкові гроші. Подібний підхід міститься і в ч. 1 ст. 1057, 
ст. 1058 ЦК України та відображений у судовій практиці [8]. 

Отже, при передачі банку готівкових грошей до нього переходить і право власності 
на ці речі. 

3.3. Виникнення в отримувача готівкових грошей права власності на них одночасно 
припиняє таке право у особи, яка їх передала. Разом з тим, якщо передача не була 
пов’язана з договором дарування (пожертви), то у клієнта в результаті такого відчуження 
виникає майнове право вимоги. Так, відповідно до законодавства України, за договорами 
банківського рахунку або банківського вкладу (депозиту) у клієнта виникає право вимага-
ти від банка: приймати, зараховувати, виконувати розпорядження про перерахування і 
видачу відповідних сум, проведення інших операцій за рахунком, виплачувати проценти 
тощо. Цьому праву майнової вимоги кореспондують відповідні обов’язки банка. Вислов-
люючись мовою економістів (фінансистів), у обох сторін баланс не змінюється. У однієї 
особи припиняється право власності на передані нею готівкові кошти (пасив), але виникає 
право вимоги (актив). У іншої особи виникає право власності на отримані гроші (актив), 
але виникає обов’язок, борг (пасив). 

Зважаючи на те, що банківський рахунок – це метод (інструмент) обліку, спосіб конт-
ролю, бухгалтерський документ, про що зазначалося вже вище, то записи на таких рахунках 
є фіксацією зміни правових вимог (активу) та відповідних їм обов’язків (пасиву) у відносинах 
між банком і клієнтом. Власне кажучи, правові вимоги клієнта та кореспондуючі правам 
обов’язки банка і є безготівковими грошима, які фіксуються, обліковуються у вигляді записів 
на рахунках у банках. А точніше, фіксується вартість таких вимог клієнта і обов’язків банку. 

Зроблений висновок відповідає результатам тлумачення терміну «безготівкові гро-
ші», що наведено вище. Зокрема, ним позначаються об’єкти цивільних прав, які, поруч з 
готівкою, є одним із видів грошей. Вони здатні вільно трансформуватися у готівкові гроші і 
навпаки. Така трансформація відбувається за допомогою банківської системи, а тому 
банки її закріплюють, фіксують шляхом записів на банківських рахунках, відкритих на ім’я 
клієнтів. Безготівкові гроші не є речами, на відміну від готівкових, які визнаються речами. 

Таким чином, безготівкові гроші (грошові кошти) – це правові вимоги клієнта та ко-
респондуючі правам обов’язки банка, які фіксуються та обліковуються шляхом записів на 
рахунках у банках. 
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СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА  
КАК РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ АКТ В МОДЕЛЬНЫХ 

ПРАВИЛАХ ЕВРОПЕЙСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА DCFR 

Развитие современного Европейского частного права движется по направлено к 
новому ius commune, позволяющему преодолеть узость национальных кодификаций (или 
общего права), некогда гарантировавших закрытость и стабильность национальных пра-
вопорядков. Однако существует область права, в которой европейские системы частного 
права характеризуются существенными различиями, это – область переноса права соб-
ственности на вещи. Ответ на вопрос о том, что обуславливает и чем определяется мо-
мент переноса права собственности, позволяет уяснить принципиальные различия в 
построении частноправового материала национальных правовых систем.  

Последовательное разделение обязательственных и вещных прав, исходя из осо-
бенностей защиты соответствующих правовых ситуаций, привело некогда римскую 
юриспруденцию к выводу о том, что, с одной стороны, «право собственности (правовое 
господство) устанавливается не простым (голым) соглашением, а передачей вещи и 
приобретательной давностью» (C. 2, 3,20), а с другой – что «голая передача вещи не 
обеспечивает переход права собственности без достаточного правового основания» 
(Paul. D. 41,1,31). Таким образом, римское право признало необходимым реквизитом 
приобретения права собственности (dominium) основывающуюся на должном правовом 
основании передачу вещи во владение. При этом отметим, что римское право не знало 
правопреемства по сделкам inter vivos: вещное право прекращалось у традента после 
передачи вещи и возникало у приобретателя по давности владения при наличии должного 


