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Розвиток теорії посесійного права 
у наукових дослідженнях 

ХІХ– початку ХХ століття

Наука гірничого права сьогодні
змушена багато часу приділяти пере-
роблення та адаптуванню до потреб
сьогодення тих теоретичних поло-
жень, які здебільшого були сформо-
вані та реалізовані у законодавстві
радянського періоду. Не викликає
сумнівів, що такий напрям наукових
розвідок є необхідним і актуальним
як для юридичної науки, так і для
практики правового регулювання від-
носин користування надрами.

Проте не можна погодитися зі
способами вирішення зазначеного
наукового завдання, які при цьому
застосовуються дослідниками. Про-
блема полягає в тому, що досить
часто вчені намагаються обґрунтува-
ти хибність або недосконалість окре-
мих положень законодавства лише в
ракурсі сучасних теоретичних погля-
дів на проблематику, інколи нехтуючи
потребою з’ясування історії питання,
закономірностей його виникнення та
генези.

Аби дійти обґрунтованих і корект-
них наукових висновків щодо про-
блем правового регулювання вивчен-
ня, використання та охорони надр,
замало володіти лише відповідними
сучасними знаннями. Необхідно та-
кож добре орієнтуватися в історії віт-
чизняного гірничого права. «Очевид-
но, – пише О. М. Гетьман, – що сучас-
ний стан будь-якого явища, не можна
зрозуміти поза процесом його істо-
ричного розвитку, оскільки він є
результатом даного процесу, у зв’язку
з чим особливу актуальність представ-
ляють відповідні історичні досліджен-
ня» [1, c. 4].

Утім, було би неправильним і не-
справедливим твердження, що історія
становлення та розвитку гірничого
права не привертає уваги сучасних
вчених. Окремі питання розвитку на-
ціонального гірничого законодавства
та його інститутів, формування нау-
кових поглядів на цю підгалузь при-
родоресурсного права та її складові
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тою чи тою мірою досліджували 
Н. В. Барбашова, О.А. Грицан, Р. С. Кі-
рін, Н. П. Медведєва, В. Л. Мунтян,
О. М. Олійник, І. Л. Радик, Б. Г. Розов-
ський, О. В. Сурілова (Плотникова),
В. К. Філатова, І. В. Хохлова, О. П. Ше-
м’яков,Ю.С.Шемшученко та інші прав-
ники. Проте у вітчизняній юридичній
науці дотепер відсутні праці, присвя-
чені визначенню закономірностей
становлення та розвитку основних
концептуальних ідей гірничо-право-
вої доктрини.

З огляду на викладене, наукове
дослідження проблем становлення і
розвитку наукових поглядів на основ-
ні інститути вітчизняного гірничого
права набуває надзвичайної актуаль-
ності. Передусім воно необхідне для
розуміння як сучасного стану еколо-
го-правової теорії та законодавства,
що регулює відносини користування
надрами, так і тенденцій та напрямків
їх подальшого реформування. При-
йшов час звернутися до дореволю-
ційної державно-правової думки. Це
зумовлено не тільки необхідністю пі-
знання минулого як історичного
феномена, а й викликано сучасними
завданнями розвитку держави і права.
Знайомлячись зі змістом наукових
досліджень XІХ – початку ХХ ст., до-
слідник отримує можливість побачити,
над чим працювали вчені, які наукові
й практичні проблеми, інколи й кон’юнк-
турного характеру, вони намагалися
вирішувати в галузі гірничого права.

Метою статті є дослідження окре-
мих аспектів становлення і розвитку
посесійного права як елемента гірни-
чо-правової доктрини у працях вче-
них ХІХ –  початку ХХ ст.

Доктрина гірничого права форму-
валася за різними напрямами, однак
одним із перших об’єктів у системі
гірничо-правових розвідок можна
вважати дослідження інституту посе-
сійного права.

Посесійне право (від лат. possessio –
володіння) – умовне володіння людьми,
землями та корисними копалинами,

яке надавалося промисловим підпри-
ємцям у ХVIII–ХІХ ст. Умовність
володіння полягала в невідчужувано-
сті робочої сили, землі, її надр і міне-
ралів, що в них містяться, від підпри-
ємства. У гірничозаводській справі
посесійні відносини почали складати-
ся після указу Петра І від 10 грудня
1719 р. [2], яким промисловцям не дво-
рянського походження дозволялася
купівля населених маєтків із метою
розвитку гірничого виробництва.

У законодавстві термін «посесія»
вперше згадується в указі імператри-
ці Катерини ІІ від 11 серпня 1797 р.
[3, c. 22]. Фактично інститут посесій-
ного права поширював кріпацтво на
сферу гірничої промисловості у період
розвитку великої мануфактури. Його
дія щодо робочої сили тривала до па-
діння кріпосного права (скасованого
указами 16 березня 1861 р. і 27 травня
1863 р.), а з питань володіння землею
та надрами – аж до 1917 р.

М. Ф. Владимирський-Буданов, вва-
жаючи цей правовий інститут видом
обмежених прав власності, зазначав:
«... Законами Петра І та його спадко-
ємців установлено особливий їхній
вид, так зване посесійне право, тобто
право вічного володіння відведеними
скарбницею [державою] маєтками 
та селянами, а також населеними
маєтками, які придбані особами, що
не мали права володіти ними; або
дарувалося фабрикантам і гірничим
заводчикам за умови постійної під-
тримки гірничих заводів. Із припинен-
ням діяльності цих підприємств при-
пинялось і право власників на маєтки
та селян, приписаних до заводів і фаб-
рик. До такого результату могло
призвести навіть зменшення вироб-
ництва (П. С. З., № 5116). Закони
XVIII ст. іменували такі маєтки
«казенними» і зобов’язували провади-
ти повсюдно «свидетельство о казен-
ных землях и прочих посессиях, к част-
ным фабрикам и заводам приписан-
ных, точно ли они употребляются для
тех надобностей, которые к непремен-
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ному и действительному существова-
нию заводов и фабрик необходимы»
(указ 1797 р., П. С. 3., № 18211). Посе-
сійний володілець мав змогу продати
села, приписані до заводів і фабрик,
але тільки разом із останніми та за
дозволом колегії» [4, c. 641–642].

Засадничим дослідженням можна
назвати працю Ф. Л. Морошкіна
(1804–1857) «Роздуми про володін-
ня…», за яку автор здобув ступінь
доктора наук у Московському універ-
ситеті. У цій монографії вперше ста-
виться проблема прав гірничого посе-
сійного володіння. Вчений вважав
початком посесійного володіння як
особливого виду умовного володіння
надрами жалувану грамоту Стро-
гановим від 14 травня 1697 р. на воло-
діння Зирянськими соляними заво-
дами. Потім цей вид землеволодін-
ня у гірничодобувній промисловості
було регламентовано Берг-привілеєм
Петра І та подальшими урядовими
актами. Ф. Л. Морошкін розглядав
посесію як допомогу від скарбниці
(казни), що надається від держави
гірничопромисловцю за умови ви-
конання певних обов’язків, але без
права власності на отримані в про-
цесі видобування корисні копали-
ни [5]*.

Значний інтерес до тематики по-
сесійного права з’явився після земель-
ної реформи 1861 р. Це було викликано
необхідністю вдосконалення правово-
го регулювання складних відносин у
сфері поземельної власності, заплута-
ність яких значно ускладнювала ре-
формування гірничої справи. Питання
про баланс права власності на землю
держави та гірничопромисловців актив-
но обговорювалося в літературі, що

мало як офіційний, так і приватний
характер [6–10].

Особлива проблема полягала у
визначенні правового статусу посесій-
них земель, наданих для гірничого
промислу. Сутність терміна «посесія»,
який спершу вжився щодо володіння
об’єктами земельної власності, у
сфері гірництва полягала в тому, що
«... приватні гірничодобувні підприєм-
ства розташовувалися на казенних
землях та отримували широке коло
привілеїв» [10, c. 1–2].

Л. А. Кассо називав посесійне пра-
во «... правом на землю, відведену
скарбницею для потреб гірничих за-
водів, які перебувають у приватних
руках, що дозволяє гірничопромис-
ловцю видобувати звідти корисні ко-
палини...» [11, c. 232].

Слід враховувати, що інститут
посесійного землеволодіння, або «спад-
кового відчужуваного користування
державною землею з метою експлуа-
тації приватною особою гірничого
заводу дістав свій початок і розвиток
у законодавстві часів Петра І» [12,
c. 25], тож був самостійною та особ-
ливою формою володіння надрами.
Тому, досліджуючи цей правовий
інститут із метою виявлення його спе-
цифічних рис і пояснення юридичної
природи, вчені ХІХ – початку ХХ ст. у
своїх працях  як зверталися до спеці-
альних правових актів, що створюва-
ли особливі поземельні права, так і
досліджували певні соціально-еконо-
мічні обставини, які зумовлювали за-
кріплення цих прав та обов’язків у законі.
З огляду на це окремий інтерес станови-
ли питання оптимізації нормативного
регулювання гірничозаводської діяль-
ності й посесійного землеволодіння.

Розвиток теорії посесійного права у наукових дослідженнях...

287

* У бібліографічному описі використаних джерел до цієї статті можна помітити
деякі відступи від стандартних вимог, оскільки в окремих посиланнях наводиться повне
ім’я та по батькові авторів ХІХ–ХХ ст. Тодішні умови публікацій не передбачали за-
значення повних персональних даних, а плин часу не сприяв їх збереженню. У процесі
цього дослідження було проведено значну пошукову роботу і вивчення біографічної
інформації та персоналій вчених, котрі присвятили себе науці гірничого права. Тому
відновлення пам’яті про них – це знак поваги і данина автора попередникам (Прим. авт.).



Аналізуючи законодавство, вчені
[13–15] висловлювали думку, що дер-
жава, насамперед переслідуючи влас-
ний інтерес, здійснювала політику
заступництва гірничопромисловцям,
надаючи їм широкі можливості для
розвитку гірничого виробництва, зо-
крема:

– виняткове право на будівництво
гірничих заводів на конкретно визна-
ченій ділянці (відводі) за умови їх
постійної державної підтримки;

– монопольне виробництво необ-
хідних для потреб держави товарів;

– прикріплення до заводів селян і
майстрових на певних умовах, визна-
чених законом [10, c. 6].

Але водночас із наданням пре-
ференції держава накладала на посе-
сіонерів певні обов’язки та суттєві
обмеження. Передусім це стосувалося
реквізиції видобутих гірничопроми-
словцем золота, срібла, міді та селіт-
ри [2]. Також законодавством перед-
бачалося обов’язкове постачання до
скарбниці гармат, ядер і казанів. Лише
ті корисні копалини чи вироби з них,
що не приймалися урядовими пред-
ставниками, або в разі відсутності у
них коштів оплатити видобуту або
вироблену продукцію, могли бути
реалізовані в інший спосіб. Держава
наперед визначала ціну і навіть інко-
ли встановлювала зразки виробів,
залишаючи за собою право зниження
ціни відповідно до стану кон’юнктури
ринку та інших умов.

Сама сутність посесійного земле-
володіння та надрокористування, а
також покладання на володільця пев-
них обов’язків указували на те, що
уряд мав право вимагати від посесіо-
нера використання державної землі
та її надр відповідно до мети і призна-
чення, зазначених у законодавстві.

Отже, держава, встановлюючи для
всіх можливість безперешкодно про-
вадити гірничозаводську справу, зали-
шала за собою виняткове право влас-
ності на надра землі та повністю кон-
тролювала важливу для неї в еконо-
мічному і стратегічному плані сферу
гірництва, встановлюючи жорсткі санк-
ції за невиконання вимог закону.

У 1861–62 рр. було опубліковано
низку статей, присвячених праву посе-
сійного володіння в гірничозаводській
промисловості [13; 14; 16–18], автори
яких започаткували багаторічну дис-
кусію про природу посесійного права
в цій галузі.

У процесі дискусії одразу ж виникли
дві протилежні позиції. За одною з
них, згодом узагальненій у працях 
С. С.Абамелек-Лазарева [21] та C. Доб-
ровольського [8; 9], які обстоювали
інтереси власників гірничих заводів*,
посесійні землі вважалися приватною
власністю володільців підприємств
(посесіонерів), зокрема отриманою
на основі як дарування, так і набуття
такого права за умови давності воло-
діння.

Іншої думки дотримувалися вчені
[10; 11; 14; 22–26], які вважали посесій-
ні землі об’єктом довгострокової
оренди. Оскільки вони передавалися
підприємцям з метою видобування
корисних копалин, право володіння
цими землями обмежувалося певними
умовами, і тому їхній правовий статус
(державні землі) врешті залишався
незмінним.

«Власність скарбниці на ці [посе-
сійні] землі,– писав Л. А. Кассо,– ви-
являється не стільки у державному
нагляді за діяльністю заводу..., скільки
в положеннях закону, що надра посе-
сійної землі належать державі. Якщо
завод припинить свою діяльність, то
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* Князь Абамелек-Лазарев С. С. (голова Гірничої ради Міністерства рільництва та
державного майна Російської імперії), успадкував уральські гірничі заводи Демидових
і на той час був власником понад 820 тис. десятин землі та практично всіх гірничо-
добувних підприємств Пермської губернії [19; 20]. Ця обставина робить його позицію 
з питань посесійного володіння цілком зрозумілою (Прим. авт.).



посесійні землі, що втратили своє
призначення, повинні бути повернуті
до володіння держави. А якщо гірни-
чопромисловець за відповідних умов
став власником цих земель, він пови-
нен буде сплатити визначену суму до
скарбниці» [11, c. 223].

Найбільш обґрунтовану позицію
щодо другої з наведених вище думок
висловлювали у своїх працях В. А.Удін-
цев [23–26] та О. О. Штоф [10].

Наприклад, В. А. Удінцев, актуалі-
зуючи проблему регулювання посесій-
них відносин у гірничозаводській про-
мисловості, наголошував, що «точне
розмежування земельних прав приват-
них осіб і держави відіграє визначаль-
ну роль у дотриманні принципу збере-
ження та концентрації в руках держави
викопних багатств як постійно-запас-
ного фонду» [23, c. 6].

Магістерська дисертація В.А.Удін-
цева «Посесійне право» [26], захист
якої відбувся в 1896 р. у Київському
імператорському університеті імені
Св. Володимира, була безпосередньо
пов’язана з обговорюваною напри-
кінці XIX ст. реформою гірничого
законодавства. Особлива увага авто-
ра приділялася питанням поширення
посесійного права на приватну гір-
ничозаводську промисловість. Через
«неясність основних рис цього інсти-
туту та удавану безнадійність її усу-
нення» автор здійснив спробу відпові-
сти на актуальні запитання: кому
належить право власності на великі
посесійні земельні та лісові дачі, які
права держава надавала посесіонерам,
чим обумовлено право користування
цими землями та корисними копали-
нами, на який строк воно відступле-
но? Джерелами дисертаційного дослі-
дження були чинне на той час законо-
давство та деякі акти, що містилися в
«Пермському літопису» В. Шишонка,
а також доступні для автора матеріа-
ли міністерського діловодства.

В. А. Удінцев вирізнив кілька істо-
ричних періодів розвитку посесійного
права. Особливо детально було опра-

цьовано питання визначення поняття
посесії у зв’язку із суспільними явища-
ми, що грали роль в історії цього по-
няття; об’єднанням указаних явищ, при-
чинами і наслідками такого об’єднан-
ня, розширення й очищення поняття
«посесія» як результат проведеного
дослідження.

На постановче запитання «Чи охоп-
люються поняттям посесії надра
земні?» автор, розглядаючи у співвід-
ношенні гірничозаводського посесій-
ного землеволодіння з визначенням
надр посесійних земель у чинному
тоді праві, режимами посесійного від-
воду поверхні та користування посе-
сійними землями, границями й межа-
ми такого користування, відповідав
ґрунтовними стверджувальними ви-
сновками.

Згодом, розглядаючи сутність по-
сесійного права у взаємозв’язку із
принципом гірничої свободи, В.А.Удін-
цев зазначав: «... зміст правових 
норм, які передбачають винятковість,
незалежність, вічність усіх трьох еле-
ментів, що ними закон намагається
вичерпати весь зміст права власності,
у жодному пункті не збігається з по-
сесійним правом. У цьому повинна
була переконати історія цього право-
вого інституту, але тут можна ще раз
нагадати, що посесійне право не охо-
плює всього, що вироблено на по-
верхні Землі та міститься в її надрах.
Також посесійне право не можна вва-
жати неповним правом власності,
тому що відділення одного елемента
(права розпорядження) не може звіль-
нити двох інших від необхідних для
них якостей винятковості, незалежно-
сті, вічності» [24].

Резюмуючи викладене, враховую-
чи результати проведеного в межах
цієї статті дослідження, варто сфор-
мулювати такі висновки.

1. У процесі історичного розвитку
правове регулювання суспільних від-
носин з видобутку мінеральної сиро-
вини та управління гірничозавод-
ською справою охоплювало не тільки
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право власності на землю та її надра,
а й інші самостійні інститути і норми
державного, податкового, комерцій-
ного права тощо. Водночас основни-
ми були відносини власності на землю
і надра (корисні копалини), що їх,
зокрема, регулював інститут посесій-
ного права.

2. У період ХІХ – початку ХХ ст.
еволюція посесійного володіння від-
ображала розвиток суспільних відно-
син і складних системних перетворень
правової системи держави. Формуван-
ня наукових уявлень про посесійне
право базувалося на глибокому тео-
ретичному усвідомленні законодав-
ства та практики його застосування.
При цьому вченими бралися до уваги
і враховувалися традиції, звичаї та
особливості соціокультурного середо-
вища тих часів.

3. У сучасних умовах розвитку
ринкової економіки виникають соці-
ально-економічні та політичні перед-
умови для перерозподілу об’єктів
власності: землі, надр та інших при-
родних ресурсів. Тому зростає необ-
хідність створення ефективного ме-
ханізму правового регулювання та
публічного управління цими процеса-
ми. Його впровадження і функціону-
вання мають забезпечити розмежу-
вання прав приватних осіб і держави 
з домінуванням принципу концентрації
можливостей держави, спрямованих
на раціональне та безпечне викори-
стання мінерально-сировинних, про-
сторово-об’ємних та інших ресурсів
надр як національного надбання сьо-
годні, а також збереження їх для май-
бутніх поколінь.

4. Автор упевнений, що наразі за-
конодавцю варто звернути особливу
увагу на інститут посесійного права.
З різних причин великий український
бізнес не бажає йти на довгострокові
вкладення інвестицій у гірничодобув-
ну та нафтогазову промисловість.
Реалії сьогодення зумовлюють потре-
бу у створенні гірничих підприємств
для видобувних робіт, які супроводжу-

ються підвищеними поточними мате-
ріальними витратами або зумовлені
незадовільним станом родовищ ко-
рисних копалин чи їхньою незначною
потужністю:

– розроблення руд рідких металів,
платиноїдів, золотовмісної мінераль-
ної сировини, кімбелітових покладів
(алмазів) та ін.;

– розроблення техногенних родо-
вищ із низькими кондиціями корисної
копалини;

– видобутку альтернативних ви-
дів вуглеводнів із нафтових, газових,
нафтогазоконденсатних родовищ не-
промислового значення, вичерпаних
або складних у видобутку покладів, з
важких сортів нафти тощо;

– видобування газу (метану) ву-
гільних родовищ, а також газу, одер-
жаного у процесі підземної газифікації
та підземного спалювання вугільних
пластів.

На цих же умовах може встанов-
люватися право на користування 
надрами для будівництва підземних
споруд комерційного призначення,
передусім у мегаполісах (торговельно-
розважальних центрів, парківок, скла-
дів тощо).

Така діяльність у сфері використан-
ня надр конче потрібна для економіч-
ного розвитку держави та гаранту-
вання національної безпеки України,
зокрема в її енергетичному та міне-
рально-сировинному секторах.

5. Впровадження в сучасну практи-
ку правового регулювання гірничих
відносин дореволюційного інституту
посесійного права, якщо розширити 
і з сучасних позицій визначити його
нормативний зміст, має передбачати
створення за рахунок державного
бюджету гірничих об’єктів (експлуа-
таційні свердловини, кар’єри, розрізи,
шахти, підземні споруди тощо), надан-
ня їм статусу державної власності та
проведення їх приватизації на умовах
конкурсу або аукціону. У результаті
буде виникати лише право володіння
такими об’єктами (посесійне право).
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Фізичні особи, які його набудуть,
матимуть позитивні підстави, зокрема
можливість у майбутньому передава-
ти у спадщину, надалі розвивати ці під-
приємства, маючи в цьому безпосе-
редню зацікавленість.

Своєю чергою, держава (титуль-
ний власник надр і гірничого об’єк-
та) матиме змогу отримувати з посе-
сіонерів підвищені рентні платежі 
та інші податки, а також підставу
завжди безперешкодно вилучити ді-

лянку надр і цей об’єкт з їхнього
володіння у випадку припинення ви-
користання з метою, для якої він
створювався.

Результати проведеного досліджен-
ня зміцнили переконання автора, що
сьогодні інститут посесії в системі
природоресурсного права не втратив
свого регуляторного значення. Тож
варто привернути на нього увагу вче-
них і визначити як перспективний
напрям наукових розвідок.
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В статье рассматривается становление и развитие в работах ученых ХІХ –
начала ХХ в. теории посессионного владения горными заводами как элемента
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Koziakov I. Development of the theory of possessional law in researches of the XIX –
early XX century

This article deals with the formation and development of the theory of the posses-
sional mining plants, ownership as part of the doctrine of mining rights in the works of
scientists of the XIX – early XX century.
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