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Юридичні аномалії 
у правовому регулюванні 

земельних відносин в Україні

Зміна принципів, методів правово-
го регулювання земельних відносин,
трансформація юридичної природи
земельного права з публічного у пуб-
лічно-приватне зумовлює до необхід-
ності пошуку більш ефективних засо-
бів земельно-правового регулювання,
формування нового погляду на застосо-
вування у практиці регулювання земель-
них відносин юридичних аномалій.

У правовій літературі юридичні
аномалії досліджуються як правове
явище у теорії права [1; 2] та у галузе-
вих науках – цивільному [3; 4], подат-
ковому [5], фінансовому праві [6]. Вод-
ночас, у науці земельного права Украї-
ни особливості юридичних аномалій 
у правовому регулюванні земельних
відносин залишаються не вивченими.
Метою цього дослідження є з’ясуван-
ня суті, значення та особливостей
юридичних аномалій у земельному
праві Україні.

Аномалія – відхилення від норми,
від загальної закономірності; непра-

вильність, ненормальність [7, с. 33].
В юридичній літературі відсутній
однозначний підхід до розуміння тер-
міна «юридичні (правові) аномалії», їх
різновидів та характеру впливу на
ефективність правового регулювання.
Юридична аномалія визначається як
«обумовлене різними факторами об’єк-
тивного та суб’єктивного порядку від-
хилення від загальної закономірності,
від нормального розвитку суспільних
відносин» [8, с. 62–63], «будь-яке відхи-
лення від норми в одному з елементів
цивільного правовідношення (в суб’єк-
тах, об’єкті, зобов’язальному або ін-
шому правовому зв’язку такого право-
відношення)» [3, с. 28]. До юридичних
аномалій у доктрині права відносять
соціальні відхилення, зокрема право-
порушення, які можуть потягти засто-
сування державного примусу [9; 10];
відхилення від загального правила у
змісті, суб’єктному складі, будь-якому
іншому елементі правовідносин, що
мають правомірний характер [3, с. 44];
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юридичні конфлікти (колізії норм, ко-
лізії нормативно-правових актів) [11,
с. 3–4]; прогалини в праві [8, с. 62–63];
презумпції, фікції, скриті та удавані дії
[12, с. 202]. Слід зазначити, що в теорії
права та галузевих науках під понят-
тям юридичних аномалій розуміють
правові явища, які справляють нега-
тивний вплив на правове регулюван-
ня земельних відносин, застосування
земельно-правових норм, які необхід-
но розглядати як юридичні дефекти
(правопорушення, колізії, прогалини,
удавані дії).

Водночас,юридичні аномалії можуть
мати і позитивний вплив на механізм
правового регулювання (правомірні
відхилення у складі правовідношення,
презумпції, фікції), які у правовій докт-
рині не були визначені одним понят-
тям, юридичною категорією, і які
можна назвати артефактами у право-
вому регулюванні. В етимологічному
значенні артефакти (від лат. artefac-
tum – штучно зроблене) розглядають-
ся як утвір або процес, що виникає
при дослідженні організму, не власти-
вий йому за нормальних умов [13, с. 69];
явище, процес, предмет, властивість
предмету або процесу, поява якого в
спостережуваних умовах за природ-
них причин неможлива або є малові-
рогідною; поява артефакту є ознакою
цілеспрямованого втручання в спо-
стережуваний процес або наявність
якихось неврахованих чинників [14].
Екстраполяція цього поняття на до-
слідження правових явищ дає підстави
стверджувати, що наявність штучного
або суб’єктивного втручання у право-
ве регулювання земельних відносин
через правові презумпції, преюдиції
та фікції є нічим іншим, як юридич-
ним артефактом, як різновидом юри-
дичної аномалії, що може бути вико-
ристаний у загальній теорії права і
галузевих науках.

Позитивна сутність юридичних ано-
малій у земельному праві полягає,
зокрема, у тому, що вони є нетипови-
ми, особливими юридичними засобами

правового регулювання земельних від-
носин, кожен з яких вирішує свої зав-
дання і виконує свої функції. Юридичні
артефакти спрямовані на впорядку-
вання земельних відносин, запобіган-
ня чи усунення юридичних дефектів,
справляють позитивний вплив на ефек-
тивність земельно-правового регулю-
вання. Характерними особливостями
юридичних артефактів у земельному
праві є їх регулюючий вплив на відно-
сини з використання та охорони
земель, на здійснення земельних прав,
державне та самоврядне регулювання
земельних відносин. З усього переліку
аномалій, який наводиться у теорії
права та галузевих науках, у земель-
ному праві можна виокремити такі
юридичні артефакти – правові пре-
зумпції, правові преюдиції та правові
фікції.

Презумпції у праві (лат. praesum-
ptio – припущення, від praesumere –
припускати, передбачати, вгадувати) –
це закріплені правовими нормами при-
пущення щодо достовірності настання
певного юридичного факту. У науко-
вій літературі під правовими презумп-
ціями розуміють нормативно вираже-
не положення, яке закріплює у право-
вій системі неіснуюче існуючим або
існуюче неіснуючим, має загально-
обов’язкове значення і викликає певні
правові наслідки [2, с. 186]. Розрізня-
ють спростовні та неспростовні пре-
зумпції у праві. Спростовні презумпції
у праві – це припущення про існуван-
ня певного юридичного факту до тих
пір, доки не буде встановлено чи дове-
дено інше. Неспростовні презумпції у
праві – це припущення щодо існуван-
ня певного юридичного факту, навіть
якщо є можливим установити чи
довести зворотне.

У ст. 142 Конституції України перед-
бачено, що земля є матеріальною та
фінансовою основою місцевого само-
врядування. Водночас, з огляду на поло-
ження ст. 14 Основного Закону держава
повинна набувати та реалізувати пра-
во власності на землю виключно від-
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повідно до закону. Порівняння змісту
вказаних норм свідчить, що в Консти-
туції України закріплена неспростов-
на презумпція права комунальної
власності на землю.

Відповідно до ст. 84 Земельного
кодексу України від 25 жовтня 2001 р.
(далі – ЗК України) у державній влас-
ності перебувають усі землі України,
крім земель комунальної та приватної
власності. Аналіз юридичної природи
вказаної норми свідчить, що в ЗК Ук-
раїни закріплена неспростовна пре-
зумпція права державної власності на
землю. У науковій літературі неодно-
разово зверталась увага, що норма
щодо пріоритету права державної
власності суперечить ст. 13 Конститу-
ції України, яка проголошує всю
землю власністю Українського наро-
ду, а не держави, та має імперативний
характер [15; 16]. Крім цього, у ст. 14
Основного Закону закріплена також
імперативна норма, відповідно до якої
держава набуває право власності на
землю виключно відповідно до зако-
ну. Всупереч імперативним конститу-
ційним приписам щодо особливостей
правового статусу держави та терито-
ріальної громади як власників землі,
у ЗК України не відтворена презумп-
ція права комунальної власності на
землю, а закріплена презумпція права
державної власності на землю, та не
розвинуті конституційні норми з ме-
тою визначення умов, підстав, поряд-
ку набуття та реалізації державою
права власності на землю.

Згідно зі ст. 19 ЗК України земельні
ділянки кожної категорії земель, які
не надані у власність або користуван-
ня громадянам чи юридичним особам,
можуть перебувати у запасі. Отже,
у земельному праві діє спростовна
презумпція перебування земельної ділян-
ки у запасі певної категорії земель,
якщо вона не надана у власність або
не передана у користування.

Вбачається, що до правових пре-
зумпцій земельно-правового регулю-
вання можна було б віднести також

спростовну презумпцію рівності ча-
сток співвласників земельної ділянки,
яка перебуває у спільній сумісній
власності. Зокрема, у ст. 89 ЗК Украї-
ни закріплено, що поділ земельної
ділянки, яка є у спільній сумісній влас-
ності, з виділенням частки співвлас-
ника, може бути здійснено за умови
попереднього визначення розміру зе-
мельних часток, які є рівними, якщо
інше не передбачено законом або не
встановлено судом.

У ст. 19 ЗК України зазначено, що
всі землі України за основним цільо-
вим призначенням поділяються на
певні категорії. Із аналізу юридичної
природи вказаної норми можна дійти
висновку, що в земельному праві за-
кріплена правова презумпція належ-
ності землі чи земельної ділянки до
певної категорії залежно від її при-
родних та економічних властивостей.

Серед правових презумпцій у зе-
мельно-правовому регулюванні можна
назвати презумпцію правомірності
земельного правочину. У ЗК України
така правова презумпція не закріпле-
на. Водночас, відповідно до ст. 204 ЦК
України правочин є правомірним,
якщо його недійсність прямо не вста-
новлена законом або якщо він не ви-
знаний судом недійсним. Спроба роз-
крити юридичну сутність цього виду
юридичних аномалій зроблена в Листі
Міністерства юстиції України, який
вважає, що всі інші треті особи, у тому
числі державні органи, не можуть нех-
тувати правами та обов’язками, які
виникли у сторін такого правочину,
а тому не повинні порушувати ці
права і не повинні перешкоджати
здійсненню їх обов’язків [17]. З ура-
хуванням субсидіарного застосування
норм цивільного права до регулюван-
ня земельних відносин, при укладенні
угод із земельними ділянками засто-
совується презумпція правомірності
земельного правочину, яка є спростов-
ною, оскільки може бути спростована
у двох випадках: за наявності нікчем-
них правочинів (наприклад, укладення
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договору купівлі-продажу земельної
ділянки в усній формі) та оспорюва-
них правочинів (наприклад, укладен-
ня договору оренди земельної частки
(паю) із неповнолітньою особою).

Як юридична аномалія у земель-
ному праві може застосовуватися
спростовна презумпція правомірності
рішень платника податку при сплаті
земельного податку власниками зе-
мельних ділянок та постійними земле-
користувачами, закріплена у підпунк-
ті 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу
України. За цим Кодексом зміст такої
презумпції полягає у тому, що рішення
приймається на користь платника по-
датку, якщо норма закону чи іншого
нормативно-правового акта, виданого
на підставі закону, або якщо норми
різних законів чи різних нормативно-
правових актів припускають неодно-
значне (множинне) трактування прав
та обов’язків платників податків або
контролюючих органів, внаслідок
чого є можливість прийняти рішення
на користь як платника податків, так і
контролюючого органу.

Серед юридичних аномалій у пра-
вовому регулюванні земельних відно-
син особливий інтерес мають правові
преюдиції як «виключення заперечен-
ня юридичної вірогідності раз доведе-
ного факту» [18, с. 564]. Оскільки пра-
вові преюдиції виникають за рішен-
ням загального, господарського, адмі-
ністративного суду, то можуть бути
покладені в основу подальших рішень
земельних спорів без їх повторного
дослідження. Такі факти для вирішен-
ня наступної земельної справи набу-
вають преюдиційного значення, вва-
жаються такими, що є доведеними,
встановленими та мають обов’язко-
во враховуватись, що підтверджуєть-
ся судовою практикою. Водночас,
рішення органів місцевого самовряду-
вання чи органів виконавчої влади з
питань земельних ресурсів щодо меж
земельних ділянок, додержання пра-
вил добросусідства, розташування
обмежень у використанні земель та

земельних сервітутів не мають пре-
юдиційного значення, оскільки відпо-
відно до Конституції України (ст. 55,
ст. 124) та ЗК України (ст. 158) ці рі-
шення можуть бути оскаржені у суді.

У юридичній науці правова фікція
визначається як загальновизнане і за-
фіксоване в нормах права припущен-
ня про існування певних явищ і проце-
сів, тоді як у дійсності вони відсутні
[18, с. 565]. У теорії земельного права
України проблеми юридичних фікцій за-
лишаються поза увагою вчених, хоча
застосовуються у реальній практиці.

У контексті земельного права
правові фікції необхідно розглядати
як юридичні припущення, що викори-
стовуються з метою пояснення існу-
вання певних явищ правового життя,
обґрунтування їх особливої правової
природи. Це означає, що вони можуть
бути особливими юридичними засо-
бами у земельному праві України, що
спрямовані на спрощення правового
регулювання певних видів земель-
них відносин, полегшення сприйняття
окремих земельно-правових катего-
рій, забезпечення нормативного регу-
лювання тих відносин, реальність чи
відповідність реальності яких під-
дається сумніву.

У земельному праві як правову фік-
цію можна розглядати межу земель-
ної ділянки, яка є істотною ознакою
земельної ділянки як об’єкта земель-
них правовідносин відповідно до ст. 79
ЗК України. Межа земельної ділянки
у ст. 1 Закону України «Про держав-
ний контроль за використанням та охо-
роною земель» від 19 червня 2003 р.
визначається як умовна замкнена
ламана лінія, що розмежовує земель-
ні ділянки. У практиці регулювання
земельних відносин на теорії фікції
базується обґрунтування правової
природи юридичних осіб як суб’єктів
земельних прав.

Однією з причин появи правових
фікцій у земельному праві України є
некоректне, неточне вживання певної
юридичної термінології до тих чи
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інших земельно-правових явищ. На
нашу думку, ознаки юридичної фікції
має «право власності на земельну
частку (пай)» та «оренда земельної
частки (паю)», оскільки, зважаючи на
особливу правову природу вказаного
об’єкта земельних правовідносин,
здійснювати повноваження володіння
та користування неперсоніфікованим
майном, зокрема не виділеною в нату-
рі (на місцевості) земельною часткою
(паєм), видається неможливим. Визнан-
ня об’єктом «права власності на зе-
мельну частку (пай)» права вимагати
виділення земельної частки (паю) в
натурі та оформлення права приват-
ної власності на земельну ділянку су-
перечить правовій природі права влас-
ності, оскільки виникає конструкція
«права власності на право».

Правова фікція в земельному
праві є винятковим засобом правово-
го регулювання, коли використання
інших засобів є ускладненим, немож-
ливим або недоцільним. Її дія насам-
перед спрямована на подолання таких
юридичних дефектів правового регу-
лювання суспільних земельних відно-
син, як прогалини та невизначеність
правових приписів земельного зако-
нодавства. Вона забезпечує гнучкість
правового регулювання у випадку
зміни земельних відносин та оптимі-
зацію практики його застосування.
Проте зловживання юридичною фік-
цією, що є особливим, винятковим за-
собом земельно-правового регулю-
вання, може призвести до різного тлу-
мачення змісту правових приписів, а,
відповідно, й різних підходів до регу-
лювання тотожних земельних відно-
син, особливо при застосуванні норм
земельного законодавства органами
державної влади та місцевого само-
врядування. Так, у процесі проведення
земельної реформи, розпаювання зе-
мель та реструктуризації недержав-
них сільськогосподарських підприємств
у практику регулювання земельних
відносин були запроваджені «особливі»
договори «оренди земельної частки 

(паю)», які за своєю юридичною при-
родою істотно відрізнялися як від
договорів оренди земельних ділянок,
так і від договорів оренди іншого
нерухомого чи рухомого майна.

Позитивний вплив на ефектив-
ність правового регулювання земель-
них відносин справляє правова аксіо-
ма, яку О. Ф. Скакун визначає як само-
очевидну істину, яка не вимагає дока-
зів і одержує закріплення в нормах
права [18, с. 564]. Правові аксіоми в
земельному праві відображають вже
встановлені, достовірні та перевірені
життям дані, за своїм змістом та регу-
лятивним значенням є близькими до
принципів права та надають їм особли-
вого забарвлення, мають аксеологічне,
регулятивне, практичне та пізнаваль-
не значення. Проте на відміну від
принципів права, аксіоми виражають
загальнолюдський зміст права, що
забезпечує наступність між правови-
ми аксіомами різних історичних епох.

У теорії права та деяких галузевих
науках правові аксіоми відносять до
юридичних аномалій, що є сумнівним
з огляду на юридичну природу аксіом
та їх роль у механізмі правового регу-
лювання земельних відносин. Правові
аксіоми у земельному праві виража-
ють уже визначені та достовірні дані
щодо правового режиму земель та
правового статусу суб’єктів земельних
відносин, визначають основоположні
засади земельного права у механізмі пра-
вового регулювання, становлять мето-
дологічну основу для формування
норм та принципів земельного права.
Юридичні аксіоми не є відхиленнями
у механізмі правового регулювання зе-
мельних відносин, тому вони не можуть
розглядатися як юридичні аномалії,
зокрема юридичні артефакти.

Для регулювання земельних від-
носин можуть застосовуватись як за-
гальноправові, так і міжгалузеві та
галузеві правові аксіоми. Серед загаль-
ноправових аксіом у механізмі земель-
но-правового регулювання діють такі
аксіоми, як «людина є найвищою
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соціальною та правовою цінністю»,
«закон зворотної сили не має», «що не
заборонено нормами земельного пра-
ва та не суперечить його принципам
дозволяється». У відносинах щодо за-
стосування юридичної відповідально-
сті за земельні правопорушення важ-
ливе значення мають міжгалузеві
правові аксіоми – «відповідальність
може наступити лише за наявності
вини», «ніхто не може бути двічі при-
тягнутий до відповідальності за одне 
й те ж земельне правопорушення».

Практичне підтвердження у прак-
тиці регулювання земельних відносин
знайшла аксіома часів Стародавнього
Риму «ubi jus incertum, ibi nullum» –
«якщо закон не визначений – закону
немає», яка не закріплена нормативно
ні в земельному, ні в інших галузях
національної правової системи нашої
держави.Так, Конституційний Суд Ук-
раїни у Рішенні від 22 вересня 2005 ро-
ку у справі про постійне користування
земельними ділянками вказав, що із
конституційних принципів рівності і
справедливості випливає вимога ви-
значеності, ясності і недвозначності
правової норми, оскільки інше не
може забезпечити її однакове засто-
сування, не виключає необмеженості
трактування у правозастосовній прак-
тиці і неминуче призводить до сваволі
[19]. Ігнорування у практиці регулю-
вання земельних відносин правової
аксіоми «ad impossibilia nemo obliga-
tur» – «до неможливого не зобов’язу-
ють» призвело до визнання неконсти-
туційними та скасування ряду норм
ЗК України та Постанови Верховної
Ради України «Про земельну рефор-
му», оскільки неврегульованість пи-
тання щодо переважного права постій-
ного землекористувача на придбання
земельної ділянки у власність поро-
джувала проблеми, пов’язані з вибо-
ром способу переоформлення права
на землю, відшкодуванням вартості
проведених землекористувачем по-
ліпшень за час користування землею
тощо [19; 20].

Як галузеві правові аксіоми у
земельному праві України можна роз-
глядати визнання землі основним
багатством (ст. 14 Конституції Украї-
ни, ст. 1 ЗК України), проголошення
рівноправності усіх суб’єктів права
власності на землю (ст. 13 Конституції
України, ст. 5 ЗК України). Оскільки
правові аксіоми акумулюють право-
вий досвід людства у сфері земельно-
правового регулювання, їх використан-
ня є необхідним для впорядкування
суспільних земельних відносин, запо-
бігання та усунення юридичних де-
фектів та забезпечення ефективності
правового регулювання.

Отже, на основі проведеного дослі-
дження можна дійти таких висновків:
1) артефакти у земельному праві – 
це обумовлені суб’єктивними обста-
винами штучно створені позитивні
відхилення, особливі юридичні засоби
у механізмі правового регулювання
земельних відносин, які забезпечують
здійснення прав на землю, створюють
додаткові гарантії охорони та раціональ-
ного використання земель; 2) харак-
терними особливостями юридичних
артефактів у земельному праві є їх по-
зитивний правовий вплив на відноси-
ни, які пов’язані з використанням та
охороною земель, здійсненням земель-
них прав для задоволення публічних
та приватних інтересів, державного та
самоврядного регулювання земельних
відносин; 3) у механізмі правового ре-
гулювання земельних відносин можуть
застосовуватися такі юридичні арте-
факти – правові презумпції, правові
преюдиції та правові фікції; 4) при-
значення юридичних артефактів у
земельному праві полягає у доповненні
регулюючого впливу земельно-право-
вих норм, запобіганні та усуненні юри-
дичних дефектів механізму земельно-
правового регулювання; 5) юридичні
аксіоми не є відхиленнями у механізмі
правового регулювання земельних
відносин, тому вони не можуть роз-
глядатися як юридичні аномалії, зо-
крема юридичні артефакти.
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У статті обґрунтовується поняття юридичних аномалій у земельно-правовому
регулюванні, проводиться їх відмежування від інших правових категорій, аналізу-
ються такі їх різновиди, як правові фікції, правові презумпції та правові преюдиції.

Ключові слова: земельне право; юридичні аномалії; правові фікції; правові
презумпції; правові преюдиції; правові аксіоми; ефективність земельно-правового
регулювання.

Коваленко Т. А. Юридические аномалии в правовом регулировании земельных
отношений в Украине

В статье обосновывается понятие юридических аномалий в земельно-право-
вом регулировании, проводится их отграничение от других правовых категорий,
анализируются такие их виды, как правовые фикции, правовые презумпции и пра-
вовые преюдиции.
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Kovalenko T. Тhe legal anomalies in the legal adjusting of the landed relations in
Ukraine

The notion of the legal anomalies in the land relations’ legal regulation has been jus-
tified, their delimitation from other legal categories has been conducted, such types of
legal anomalies as legal fictions, legal presumptions and legal preclusion has been ana-
lyzed.
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