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Проаналізовано поняття та сутність безпосередньої реалізації права власності, здійснено дослідження її 

змісту. Основна увага приділялася дослідженню форм безпосередньої реалізації права власності. Зроблено ви-

сновок про те, що реалізацію права слід розуміти як втілення приписів правових норм у правомірній поведінці 

суб'єктів права, в їх практичній діяльності, її можна розглядати як процес і як кінцевий результат. Реалізація 

права є складним процесом, що включає в себе включає: механізм реалізації права та форми реалізації права. 
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Постановка проблеми. Реалізація прав 

власника – складне та багатогранне явище, що 

включає в себе діяльність самого власника та, в 

окремих випадках, правозастосовчих органів. У 

сучасному суспільстві людина прагне до більшої 

самостійності, свободи та незалежності від дер-

жави. Це стосується різних сфер діяльності – 

економічної, політичної, соціальної. На сьогодні 

не можна стверджувати про повну автономність 

власника від держави в процесі реалізації її прав 

та свобод, тому що існують випадки, за яких лю-

дина може реалізувати своє суб’єктивне право 

тільки за участі органів держави. 

Безпосередня реалізація власником своїх 

прав залежить від багатьох факторів, засобів та 

умов, які діють у взаємодії, взаємодоповнюючи 

один одного. Це зумовлює необхідність компле-

ксного дослідження питань безпосередньої реа-

лізації власником своїх суб’єктивних прав, що 

включає в себе як юридичний, так і психологіч-

ний аспекти. Вважаємо, що безпосередню реалі-

зацію необхідно досліджувати як певний меха-

нізм, ключовим елементом якого є власник, його 

суб’єктивні права та обов’язки. Слід зазначити, 

що в юридичній літературі здійснювалися окремі 

спроби дослідити цей інститут. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Аналіз правової природи безпосередньої реаліза-

ції прав власності має важливе теоретичне та 

практичне значення. На сьогодні зростає роль 

власника в процесі підвищення соціальної акти-

вності та переоцінки значення правозастосовної 

діяльності державних органів як особливого еле-

мента в механізмі реалізації прав власника. 

Дослідження безпосередньої реалізації прав 

власника неминуче торкається питання про права 

людини та механізму їх реалізації. В процесі дослі-

дження автор звернувся до наукових праць, прис-

вячених теорії прав і свобод людини, а також ме-

ханізму реалізації й захисту прав людини. 

Для формування власних наукових поло-

жень і висновків щодо правової природи безпо-

середньої реалізації прав основою стали дослі-

дження: Е.А. Аграновскої, С.С. Алексєєва,С.Н. 

Братуся, Н.В. Витрук, Ю.И. Гревцова, Л.Н. За-

вадської, В.Н. Карташова, В.В. Копейчикова, 

А.И. Корольова, Е.А. Лукашевої, А.С. Мордовец, 

Н.И. Матузова, В.В. Лазарєва, Т.Н. Радько, Л.П. 

Рассказова, И.В. Ростовщикова, И.Е. Тарханова, 

К.Б. Толкачева та ін. 

Використовувалися останні досягнення 

вчених в загальній теорії права, та окремих галу-

зевих наук: М.В. Баглая, Н.В. Витрука, Б.Н. Габ-

ричидзе, В.П. Грибанова, Д.Л. Златопольского, 

В.Т. Кабышева, А.Е. Козлова, Е.И. Козлової,  

О.Е. Кутафина, В.О. Скіпа, Г.В. Мальцева,  

О.О. Миронова, B.C. Основина, А.Е. Постникова, 

Б.А. Страшуна, И.А. Умновой, В.Е. Чиркина, 

Ю.Н. Юшкова та ін. 

Мета статті – теоретико-правове дослі-

дження безпосередньої реалізації права власнос-

ті, визначення його змісту, визначення факторів, 

які впливають на безпосередню реалізацію 

суб’єктивних прав власника. В процесі дослі-

дження, було поставлено за мету здійснити ана-

ліз юридичної сутності безпосередньої реалізації 

прав власника та  визначити форми безпосеред-

ньої реалізації права.  

Виклад основного матеріалу. Питання 

безпосередньої реалізації прав власника не оде-

ржали належного дослідження в загальній теорії 

права та цивілістиці. У юридичній літературі ка-

тегорія «безпосередньо» розглядається з різних 

точок зору: безпосередня форма реалізації права, 

безпосередня дія права, безпосереднє здійснення 

прав та ін. [16, c.12]. Проте, не були визначені 

поняття, ознаки, зміст і форми безпосередньої 

реалізації прав власника, а також фактори, що 

визначають ефективність її дії. 
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У тлумачному словнику безпосередній ро-

зуміється як такий що не має проміжних ланок, 

здійснюється без посередництва кого-, чого-

небудь, прямий, особистий (при контактах лю-

дей) [11, c.96]. Стосовно реалізації прав власника 

– безпосередня реалізація означає використання 

права суб'єктом самостійно й незалежно, насам-

перед, від державних органів [30, c.134]. 

При визначенні юридичної сутності безпо-

середньої реалізації прав власника, необхідно 

відмежувати її від реалізації шляхом правозасто-

сування. Правозастосування пов'язане з врегу-

люванням ситуацій, коли для ефективної реалі-

зації суб'єктивного права власника потрібне 

професійне втручання спеціальних суб'єктів, 

яких визначає держава. Безпосередня реалізація 

суб'єктивного права власності не вимагає будь-

якого втручання, особа діє самостійно, дотриму-

ючись правових приписів. 

У правозастосовних відносинах одним з 

учасників завжди є суб'єкт, наділений владними 

повноваженнями, які він зобов'язаний викорис-

тати для задоволення інтересів інших учасників 

відносин. При безпосередній реалізації своїх 

прав власник не має влади щодо інших суб'єктів. 

Він діє тільки у власних інтересах або в інтере-

сах тих осіб, яких визначає законодавець. 

Реалізація прав власника шляхом правоза-

стосування супроводжується прийняттям індиві-

дуального правового акту компетентним органом 

або посадовою особою, у якому індивідуалізу-

ються суб'єктивні права власника [25]. Це відбу-

вається у випадку порушення права власника, 

який звертається за захистом свого порушеного 

права власності до цього компетентного органу 

за захистом. При безпосередній реалізації немає 

необхідності в прийнятті таких актів, тому що 

процес безпосередньої реалізації охоплюється 

простим, звичайним правовим регулюванням. 

Таке регулювання передбачає використання но-

рмативного акту в якому закріплюються права та 

обов’язки власника, а індивідуалізацію прав та 

обов'язків здійснюють самі суб'єкти-власники, до 

яких цей акт звернено. 

Правозастосування здійснюється в особли-

вих, установлених законом процесуальних фор-

мах, це певний процес, що складається з декіль-

кох послідовних стадій [13, c.160]. Процедура 

безпосередньої реалізації прав власника має 

спрощений характер, в окремих випадках вона 

взагалі не визначена законом для більшої свобо-

ди людини при реалізації своїх прав. 

Розкриваючи юридичну природу безпосе-

редньої реалізації необхідно дослідити порядок 

безпосередньої реалізації прав власника. Це до-

зволить підкреслити рівень самостійності в діях 

власника при встановленні порядку здійснення 

прав і розкрити одну із сторін безпосередньої 

реалізації прав власника. 

Порядок реалізації права залежить від об'є-

ктивних та суб'єктивних факторів та може змі-

нюватися з розвитком суспільних відносин та 

вдосконаленням законодавства [35, c.73]. При 

здійсненні окремих прав особа сама визначає 

порядок реалізації свого суб'єктивного права та 

забезпечує їх здійснення [15, c.221]. Якщо закон 

надає можливість самому носію права власності 

в повному обсязі визначати порядок організації 

та реалізації рішення про використання права, то 

в цьому випадку можна говорити про «ініціатив-

ну» процесуальну форму. Тому порядок реаліза-

ції прав у цьому випадку можна назвати ініціати-

вним. Такий порядок не припускає, на нашу ду-

мку, правозастосовної діяльності, тому що не 

обмежує особу певною процедурою, повністю 

покладаючись на її активність та ініціативу. На-

приклад, згідно ст.316 ЦКУ правом власності є 

право власника на річ (майно), яке вона здійснює 

відповідно до закону за своєю волею, незалежно 

від волі інших осіб [2]. Тобто, у цих випадках закон 

надає можливість носію права власності самостій-

но визначати порядок його реалізації й вживати 

організаційних заходів для його здійснення. 

Поряд з ініціативним порядком реалізації 

прав власника існує процедурно-правовий поря-

док, при якому закон спеціально передбачає спо-

сіб реалізації особою своїх прав. Наприклад, згі-

дно ст.136 ГКУ право господарського відання є 

речовим правом суб'єкта підприємництва, який 

володіє, користується і розпоряджається майном, 

закріпленим за ним власником (уповноваженим 

ним органом), з обмеженням правомочності роз-

порядження щодо окремих видів майна за зго-

дою власника у випадках, передбачених ГК та 

іншими законами [3]. У цьому випадку закон пе-

редбачає можливість встановлення порядку реа-

лізації, своєрідну процедуру: послідовність дій 

самого носія прав, а також зміст цих дій, вико-

нання яких і спрямовано на досягнення найбільш 

повного й точного використання права. 

У юридичній літературі висловлюється ду-

мка про те, що відсутність правової регламента-

ції порядку реалізації прав ускладнює особам їх 

здійснення [41, c.78]. У певних випадках це так, 

але при реалізації прав, пов'язаних з матеріаль-

ним благом, встановлення фіксованої процедури 

може знизити активність власника, придушити 

його ініціативу.  
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Ґрунтуючись на твердженні про те, що існує 

ініціативний порядок реалізації прав власника й 

процедурно-правовий, можна зробити висновок 

про те, що безпосередня реалізація містить у собі 

як ініціативну, так просту процесуально-проце-

дурну форму реалізації прав власника. 

Варто зауважити, що безпосередня реаліза-

ція прав власника відрізняється рядом особливих 

рис: по-перше, у даному процесі приймає участь 

сама особа, а не спеціально уповноважений на це 

орган; по-друге, спеціальна процедура реалізації 

або відсутня, і в кожному конкретному випадку 

власник самостійно визначає порядок реалізації 

свого права виходячи із особистого розсуду, влас-

них інтересів та можливостей, або дотримується 

порядку, встановленого законом; по-третє, відсут-

ній акт застосування права, що індивідуалізує нор-

му права щодо конкретного власника; по-четверте, 

особа сама визначає обсяг реалізації свого права та 

навіть може відмовитися від реалізації. 

Сутність безпосередньої реалізації прав 

власника виражається й через її значення в пра-

вовому регулюванні [14, c.118]. Для безпосеред-

ньої реалізації прав власника необхідні: правові 

норми, якими передбачене суб'єктивне право, 

тому що реалізація конкретного права або свобо-

ди пов'язана зі здійсненням вимог не тільки тієї 

правової норми, що його передбачає, але й бага-

тьох інших правових норм, у яких конкретизу-

ються межі змісту цього права, умови й порядок 

його здійснення; юридичні факти, що виклика-

ють настання певних правових наслідків і реалі-

зацію прав власника; правовідносини, в яких 

здійснюються конкретні суб'єктивні права; фак-

тична поведінка власника. 

При безпосередній реалізації прав власника 

виникають як загально-регулятивні правовідно-

сини (відносини які виникають в процесі виник-

нення, здійснення припинення, трансформації 

правовідносин власності), які виникають на ос-

нові норм Конституції України, Цивільного ко-

дексу України та інших нормативних актів, так і 

відносні правовідносини. 

На думку Н.И. Матузова відносини загаль-

норегулятивного характеру складаються й існу-

ють між: державою й громадянином (наділення 

осіб основними правами й обов'язками, визна-

чення їх юридичного статусу, його гарантування, 

взаємної відповідальності й т.д.); самими грома-

дянами як носіями прав й обов'язків (із приводу 

використання наданих їм можливостей, не пере-

шкоджання один одному в їх реалізації, взаємно-

го визнання й поваги прав й обов'язків); між гро-

мадянами, з одного боку, і органами, організаці-

ями й установами, у тому числі суспільними - з 

іншого (із приводу здійснення прав і виконання 

обов'язків, взаємної зв'язаності їх у процесі цього 

здійснення, дотримання чинного законодавства й 

т.п.) [24, c.95]. 

Відносини, у яких особа безпосередньо ре-

алізує своє право власності, виникають між пев-

ними, контретними суб’єктами правовідносин [9, 

c.144-153]. У цих відносинах суб'єкти чітко ви-

значені й діють на основі норм, не потребуючи 

стороннього втручання. Це, як правило відноси-

ни, як правило, приватноправового характеру 

(наприклад купівля продаж, коли правочин не 

вимагає спеціального оформлення). 

Безпосередня реалізація прав особи може 

виражатися у двох основних формах: активній та 

пасивній. Форма реалізації суб'єктивного права 

визначається змістом реалізованого права. Паси-

вна форма безпосередньої реалізації характерна, 

як правило, для тих прав, в основі яких лежить 

користування благами, невіддільними від особи.  

Активна форма безпосередньої реалізації 

прямо залежить від активних дій власника. Це сві-

дома вольова поведінка власника, спрямована на 

виникнення юридичних фактів, необхідних для 

правовідносин, у яких особа й реалізує своє право.  

В контексті досліджуваної проблематики 

постає питання про те чи слід визнавати невико-

ристання права його реалізацією? В юридичній 

літературі існує точка зору, згідно з якою, якщо 

особа не використала право, навіть за власною 

волею, відбувається його реалізація [42, c.26]. ЦКУ 

в ч.2 ст.12 встановлює правило, згідно з яким не-

здійснення особою своїх майнових прав не є підс-

тавою для їх припинення, крім випадків, встанов-

лених законом [2]. Ця норма виправдовує практику 

пасивного відношення власника до своїх прав. 

Власник свідомо, вільно та на свій розсуд 

виявляє свою волю в певних визначених норма-

ми права межах і тим самим реалізує право влас-

ності, сутність якого виражена в нормах права. 

При цьому слід враховувати положення ст.319 

ЦКУ про те що власність зобов'язує, власник не 

може використовувати право власності на шкоду 

правам, свободам та гідності громадян, інтересам 

суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та 

природні якості землі [2]. Поведінка людини ві-

дображає рівень її правової культури, інформо-

ваності, соціальної активності [25, c.182]. Вини-

кає питання про те, які фактори визначають по-

ведінку власника. Традиційно в літературі до фа-

кторів, що впливають на процес реалізації прав 

власника, відносять соціальне середовище та 

психологічні властивості власника [27, c.49]. 
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Безпосередня реалізація, на нашу думку, прямо 

пов'язана із соціальними процесами, що відбу-

ваються в суспільстві, і внутрішньою психологі-

чною оцінкою своєї поведінки особою. Мова йде 

про суб'єктивну сторону правореалізації, соціа-

льно-психологічної конструкції впровадження 

прав власника з об’єктивного права в життя за 

допомогою її активної поведінки. 

Тобто мова йде про розсуд власника. Згід-

но ч.1 ст.319 ЦКУ власник володіє, користується, 

розпоряджається своїм майном на власний роз-

суд. Особа усвідомлює, осмислює своє право з 

точки зору його змісту, меж, результативності, 

приймає рішення щодо напрямків його реаліза-

ції, обирає шляхи його забезпечення, можливого 

захисту та ін. 

Найважливішу роль при цьому відіграють 

індивідуальні потреби, які, впливаючи на люди-

ну, визначають основні компоненти соціально-

психологічної регуляції її поведінки: інтереси, 

цілі, мотиви, волю, емоції, соціально-правову 

установку. Всі названі компоненти виступають в 

якості єдиної системи. Неправильно зрозумілий 

інтерес, невірно поставлена ціль, недобросовісна 

мотивація тягнуть за собою різні колізії в реалі-

зації права, його неефективність, а також можли-

вість виникнення зловживання правом. Численні 

соціальні фактори впливають на якість реалізації 

суб’єктивного права власника. 

Соціальні фактори, що визначають якість і 

зміст безпосередньої реалізації прав власника 

можна умовно поділити на групи. Одні охоплю-

ють зовнішні відносно власника умови та факто-

ри. До них слід віднести економічну, соціальну 

структуру, політичні процеси й світоглядну ос-

нову суспільства. До інших можуть бути відне-

сені елементи соціального оточення власника, 

тобто все те що щоденно впливає на поведінку та 

вчинки людини: родина, друзі, трудовий колек-

тив, найближче оточення. Ще одну групу фор-

мують фактори, що залежать від самого власни-

ка, які мають вирішальне значення при безпосе-

редній реалізації прав. Це внутрішні якості та 

властивості власника, від яких прямо залежить 

ефективність реалізації права: загальна та право-

ва культура, свідомість та активність, відповіда-

льність і дисципліна, а також загальний світогляд 

власника [6, c.61]. 

Природа соціального середовища, у якому 

здійснюється реалізація основних прав власника, 

може бути розкрита через діяльність індивіда, яка 

проявляється в конкретних зв'язках та правовідно-

синах. Під соціальним середовищем власника слід 

розуміти суспільні умови, які здійснюють на особу 

вплив. Свідомість, діяльність, активність власника 

є результатом безперервної взаємодії між особою 

та соціальним середовищем. 

Безпосереднє соціальне оточення власника, 

як і соціальне середовище в цілому, охоплює різ-

номанітні сфери взаємин людей: економічні, со-

ціальні, духовні та ін. Мікросередовище власни-

ка в структурному відношенні включає різнома-

нітні умови й фактори. Насамперед, це економічні 

умови (рівень добробуту, сфера економічної діяль-

ності власника, матеріальні потреби), культура, 

відпочинок, побут, відношення до громадського 

обов'язку, психологічні установки, суспільна дум-

ка, морально-психологічний клімат суспільства. 

Безперечним є факт впливу індивідуальних 

властивостей власника, на процес безпосередньої 

реалізації права власності. Власник при здійс-

ненні своєї поведінки керується не тільки право-

вими нормами, але, насамперед, своїми інтере-

сами, поглядами, уявленнями, емоціями, почут-

тями, що складаються й змінюються не тільки під 

тривалим впливом сукупності соціальних і приро-

дних факторів, але й під безпосереднім впливом 

конкретних життєвих обставин, навколишнього 

середовища [37, c.125]. Тому успіх реалізації пра-

вової норми, що закріплює права й свободи влас-

ника, не може не залежати в конкретних випадках 

від внутрішніх особливостей людини.  

Юридичний і соціальний механізми безпо-

середньої реалізації прав власника - «це зовнішні 

фактори, що забезпечують трансформацію зако-

нодавчо закріплених соціальних благ і можливо-

стей у реальну поведінку. Однак у забезпеченні 

реалізації прав важлива роль належить внутріш-

нім умовам власника, під якими психологи розу-

міють її структуру, складний соціально-психо-

логічний механізм, що виступає в якості регуля-

тора її поведінки, її діяльності» [33, c.28]. 

Дослідження соціально-психологічного мо-

менту в реалізації особою своїх прав необхідно 

для кращого розуміння соціальної активності 

власника, рушійних мотивів при безпосередній 

реалізації права власності, тому що правові нор-

ми не здатні безпосередньо викликати вчинки 

людей. Норми повинні відобразитися у свідомос-

ті, перетворитися в елемент внутрішнього світу 

людини, стать, власне, засобами регулювання 

поведінки. Необхідно «включення» складного 

механізму, пов'язаного із соціально регуляцією 

поведінки, засвоєнням правових норм і ціннос-

тей [26, c.36]. 

Ефективність безпосередньої реалізації 

прав, відношення до своїх прав не можуть бути 

зрозумілі без врахування мотивів, в силу яких 
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особа використовує свої права. Мотив є сполуч-

ною ланкою між потребами, інтересами й метою 

власника в сфері реалізації свого суб’єктивного 

прав. Тільки з урахуванням мотивів, якими керу-

ється особа у своїй діяльності, можна судити про 

характер і стабільність її поведінки. 

Суб'єкт права власності, розглядаючи суб'-

єктивне право як сукупність можливих форм по-

ведінки, на основі осмислення правової норми 

виробляє власне відношення до неї, власну сис-

тему цінностей.  

На поведінку власника впливає і її мораль-

не відношення до суспільства, почуття відпові-

дальності за свою поведінку, що характеризуєть-

ся усвідомленням і виконанням особою свого 

суспільного й громадянського обов'язку. Відпо-

відно до ч.ч. 4,5 ст. 319 ЦКУ власність зобов'я-

зує, власник не може використовувати право 

власності на шкоду правам, свободам та гідності 

громадян, інтересам суспільства, погіршувати 

екологічну ситуацію та природні якості землі [2]. 
При безпосередній реалізації права власності ка-

тегорія «відповідальності» в такому контексті, 

виступає, на нашу думку, як позитивна. 

На нашу думку, відповідальність за право-

мірну поведінку суб'єкта може розглядатися не 

тільки як моральна, але і як правова категорія, 

яку необхідно досліджувати, розвивати й удо-

сконалювати. Як правило, позитивну відповіда-

льність розглядають як почуття обов’язку, сум-

лінне відношення до виконання своїх обов'язків. 

Тому позитивну відповідальність слід розглядати 

як сумлінне відношення людини до своїх прав. 

Реалізація особою своїх прав є показником 

ефективності правового регулювання, поєднання 

інтересів власника та держави. Якщо особа акти-

вна щодо реалізації своїх прав, то в цьому прояв-

ляється її позиція щодо необхідності для неї тих 

прав, якими вона користується. Тут проявляється 

зворотний зв'язок держави з людиною. Але це 

можливо за умови, що держава встановлює такий 

правовий режим, при якому людина безперешко-

дно зможе скористатися своїм правом. Існує сис-

тема гарантій, що дозволяють власнику скорис-

татися закріпленим правом, а інакше воно зали-

шиться просто декларованим. 

Безпосередня реалізація відбувається тіль-

ки при психологічному осмисленні людиною 

своїх дій, їх необхідності, зацікавленості в них. 

Людина відповідає за те, що вона здійснила пев-

ним чином. Отже, у процесі безпосередньої реа-

лізації своїх прав особа виступає як соціально 

відповідальний індивід, який приймає участь у 

суспільному житті, виявляє свою правову пози-

цію щодо необхідності здійснення наданих дер-

жавою прав своїми діями. Вона своєю поведін-

кою схвалює наче схвалює волю держави. 

Юридична відповідальність у безпосеред-

ній реалізації прав власника виступає в якості 

засобу, міри та гарантії правомірної поведінки 

індивідів, тому, з одного боку, юридична відпо-

відальність забезпечує особі певну сферу свобо-

ди, а з іншого боку – обмежує цю сферу держав-

ним примусом, несприятливими наслідками для 

правопорушника. 

Висновки. Отже, безпосередня реалізація 

прав власника – це регламентований правовими 

нормами процес самостійного здійснення прав 

власником без допомоги спеціально уповнова-

жених органів та осіб. Це сфера самовираження 

власника, його правової активності. 

Сутність безпосередньої реалізації права 

власності складається з об'єктивного та суб'єкти-

вного елементів. Об'єктивний елемент виража-

ється в тім, що правові норми, що закріплюють 

право власника, не передбачають для його реалі-

зації правозастосовної діяльності. Свою поведін-

ку особа визначає самостійно, у необхідних ви-

падках дотримуючись процедури, передбаченої в 

законі. У суб'єктивному розумінні безпосередня 

реалізація обумовлена інтересами й потребами 

власника, це прояв її соціальної активності, рівня 

правової культури й позитивної відповідальності 

перед державою та суспільством. Безпосередня 

реалізація особою своїх прав залежить від її соціа-

льного оточення, економічного добробуту, соціа-

льно-психологічного клімату суспільства, а також 

рівня гарантування прав та інших правових явищ. 
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Y.P.  Patsurkivskyy 

Legal nature of the immediate implementation of a subjective right of the owner 

 

Summary 

The article analyzes the concept and essence of the immediate implementation of property rights, car-

ried out a study of its contents. The main attention was paid to the study of forms of immediate implementa-

tion of property rights. It is concluded that the realization of the right should be understood as the embodi-

ment of the requirements of the law in any lawful behaviour of the subjects of the law, in practice, it can be 

considered as a process and an outcome. Implementation of the right is a complex process, involving in-

cludes: the mechanism of realization of the right and manner of exercising the right. 

Key words: the essence of immediate realization of the right of property, the order of implementation 

of property rights and a form of immediate realization of property rights, the mechanism of direct implemen-

tation of property rights. 

 

Ю.П. Пацуркивский  

Правовая природа непосредственной реализации субъективного права собственником 

 

Аннотация 

Проанализировано понятие и сущность непосредственной реализации права собственности, 

осуществлено исследование ее содержания. Основное внимание уделялось исследованию форм непо-

средственной реализации права собственности. Сделан вывод о том, что реализацию права следует 

понимать как воплощение предписаний правовых норм в правомерном поведении субъектов права, в 

их практической деятельности, ее можно рассматривать как процесс и как конечный результат. Реа-

лизация права является сложным процессом, включающим в себя включает: механизм реализации 

права и формы реализации права. 

Ключевые слова: сущность непосредственной реализация права собственности, порядок реали-

зации права собственности и формы непосредственной реализации права собственности, механизм 

непосредственной реализации права собственности. 

 


