ТЕМА № 3. РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО 
1. Речові права на чуже майно: поняття, ознаки, види. Джерела правового регулювання окремих видів речових прав на чуже майно. 
2. Право користування чужим майном (сервітут): поняття, виникнення, зміст, здійснення та припинення сервітуту. 
3. Характеристика окремих видів сервітуту.
4. Правова природа емфітевзису як виду речового права на чуже майно: поняття, виникнення, зміст, здійснення та припинення. 
5. Суперфіцій: поняття, зміст. Виникнення, здійснення та припинення суперфіцію. 
6. Право володіння чужим майном як вид речових прав на чуже майно.
7. Право господарського відання та оперативного управління.
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Завдання:
Завдання 1.
Здійсніть порівняльну характеристику права користування (сервітуту) і договору найму (оренди).
Завдання 2.
У вигляді таблиці складіть порівняння окремих видів речових прав на чуже майно: за змістом, підставами виникнення, особливостями здійснення та підставами припинення.

Задачі:
Задача 1. У чотирикімнатній квартирі по вул. Городоцькій 204/7 проживала сім’я Перепелиці з чотирьох чоловік: мати, батько, дочка і син. Власником квартири була мати. В 2011 році їхній син Назар зареєстрував шлюб з громадянкою Назаровою, яка після весілля вселилася в зазначену квартиру. В 2013 році в Назарової та Перепелиці народилися двійнята. Через три роки у зв’язку із неприязними стосунками Назарової та батьків її чоловіка, а також постійними конфліктами з чоловіком, Назарова подала на розлучення. Батьки Назара після розірвання шлюбу поставили питання про виселення Назарової та її дітей з квартири. На що остання не погоджувалася, спираючись на те, що вона колишня дружина їх сина та не бажає переїжджати з дітьми до своїх батьків. Проаналізуйте ситуацію. Чи набула Назарова право користування квартирою Перепелиці? Чи можна в примусовому порядку виселити Назарову та її дітей? 

Задача 2. Громадянин С. є власником житлового будинку. У лютому 2004 р. до вказаного будинку він вселив громадянку О., з якою познайомився влітку на курорті і перебував у близьких стосунках. Шлюб між С. і О. не укладався, проте вони з лютого 2004 р. по лютий 2005 р. проживали разом, вели спільне господарство, мали спільний бюджет, піклувались одне про одного. У березні 2005 р. С., запідозривши О. у зраді, посварився із нею і сказав, аби вона збирала свої речі і забиралася геть з його будинку. О. відмовилась залишати будинок. Тоді С. змінив замки у вхідних дверях і не впускав О. до будинку. О. звернулась із позовом до суду про визнання за нею права користування житлом у належному С. житловому будинку. У судовому засідання С. заявив, що він є власником житлового будинку, а О. жодних прав на цей будинок не має. Вирішіть спір. Проаналізуйте ст.405 ЦК.

Задача 3. В 2012 році громадянин Назарко придбав земельну ділянку в с.Зимна Вода площею 5 сотих для будівництва приватного будинку. Враховуючи порівняно невеликі розміри своєї ділянки, Назаркові не вистачало місця для зберігання будівельних матеріалів і, оскільки не було іншої придатної для цього території, він частково здійснив їх складування на ділянці, належній сусіду. Сусід Гриб, побачивши це, почав заперечувати проти зберігання будівельних матеріалів, обґрунтовуючи такі дії тим, що він засмічує його територію та коли переносили матеріали, зламав два саджанці сакури. Назарко, не зважаючи на заперечення сусіда, продовжував  тримати матеріали на цій ділянці і в свою чергу послався на те, що його дії повною мірою узгоджуються із законом і є різновидом сервітуту (пункт ж ст. 99 ЗК України). У зв’язку із цим Гриб подав негаторний позов до суду. Проаналізуйте ситуацію. Яке рішення на Вашу думку має прийняти суд?

Задача 4.
Громадянину Пелеху належала земельна ділянка на праві приватної власності з 2013 року. В 2014 році він передав в безоплатне користування сусіду строком на 3 роки. В 2014 році без попередження сусіда Пелех продав земельну ділянку громадянину Плешку. Плешко як новий власник поставив питання про припинення користування землею сусідом, обґрунтовуючи це тим, що він є новим власником, а право сервітуту припинилося з передачею права власності на землю до нового власника. Сусід не погодився з Плешком і зазначив, що право земельного сервітуту було йому передано на три роки, які ще не закінчилися і що Пелех не мав права продавати землю без його згоди, бо він має переважне право на її придбання. Проаналізуйте ситуацію.


