
Література:
1. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлума

чення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства 
юстиції, науковців, фахівців). -  Т.6: Право інтелектуальної власності /  За ред.проф.
І.В. Спасибо-Фатєєвої. -  Серія «Коментарі та аналітика». -  X. : ФО-П Лисяк Л.С., 
2011. 592 с.

2. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность. (Исключительные права): 
Учеб. Для ву>зов / Вступ. Ст. В.А. Дозорцева. М.: Норма-Инфра-М, 2000. -  345 с.

3. Жосселен М. Понятие договора об использовании прав автора // Бюллетень по 
авторскому праву. -  1993. -  Т.ХХУІ. - № 4. —С. 14-20.

4. Сліпченко С.О. Невідчужуваність та невіддільність особистих немайнових прав 
//Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України [текст]: Збір
ник наукових статей. Випуск 29. -  Івано-Франківськ: Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника, 2012. -  С. 124-127.

5. Шилохвост О. Общие положения о договорных способах распоряжения исклю
чительными правами / /  Хозяйство и право. -  2008. - №  9. — С. 3-12.

6. Дозорцев В.А. Авторский договор и его типы // Советское государство и право. 
-1977. - М 2 .  -С .  48-53.

ІНСТИТУТ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ В СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ: 
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Романюк В. А.
аспірант кафедри цивільного права та процесу 

Хмельницький університет управління та права 
м. Хмельницький, Україна

Здійснення і захист цивільних прав тісно пов’язані з фактором часу. Цивільні пра
вовідносини не існу ють абстрактно: вони виникають, змінюються та припиняються у 
часі. Закінчення певного проміжку' в часі має велике значення в цивільному праві 
[1; 240]. Наділяючи суб’єктів цивільних правовідносин певними правами та 
обов’язками, законодавець водночас піклується і про їх охорону. Проте державний 
захист деяких цивільних прав не є безстроковим [1; 248]. Якщо відновлення поруше
ного суб’єктивного права не досягнуто в оперативному або претензійному порядку, 
уповноважена особа може звернутися за захистом своїх прав і законних інтересів до 
юрисдикційного органу. Можливість захисту права у примусовому порядку обмежена 
встановленими законом строками позовної давності [2; 231]. Таким чином у цивіль
них правовідносинах в основі інституту позовної давності має значення час^

Інститут позовної давності не є новим для сучасної правової науки. Його похо
дження пов’язано з історією права Стародавнього Риму.

Сутність позовної давності полягає в тому, що право позову припиняється у зв’язку 
з неподанням його протягом встановленого законом строку [4; 198].

Беручи до уваги історію, в стародавньому праві не існувало позовної давності, 
оскільки усі позови вважалися вічними, тому могли бути заявлені й розглянуті неза
лежно від часу, що минув після порушення права [3; 72]. Тобто, за тих часів існувало 
правило: поки існу вало саме право, то існувало й право на позов для захисту існуючо
го порушеного права.
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Водночас для більшості преторських позовів були встановленні законні строки. Ці 
позови називалися actiones temprales. Такі законні строки були поширені й на деякі 
цивільні строки. Із законних строків поступово розвинулась й позовна давність. За
конні строки погашали саме матеріальне право, тобто право на захист його в суді. 
Вони були короткочасними.

Основна відмінність законних строків від позовної давності полягала в тому, що:
1) законні строки менш тривалі -  один рік для спорів про рухоме і два роки в спо

рах про нерухоме майно. Позовна давність -  ЗО років;
2) сплив законного строку погашав не тільки право на захист, а й саме матеріальне 

право. Наприклад, у спорі про право власності зі закінченням законного строку влас
ник втрачав як право на захист, так і право власності на спірну річ. Із спливом позов
ної давності власник втрачав право на судовий захист свого права власності, однак 
він не втрачав самого права власності;

3) законні строки не переривались і не призупинялись. Позовна давність могла 
призупинитися й перерватися [8; 47-48].

Перші згадки про обмеження строку подання позову знайдено в преторських едик
тах. Це були однорічні строки, що пов’язувалися з часом перебування претора на по
саді. [3; 72] Потім були встановлені строкові обмеження для деяких цивільних позо
вів. І тільки в 424 р. імператор Феодосій II вводить спеціальні строки для погашення 
права на позов тривалістю ЗО років [8; 48]. Пізніше, за часів Юстиніана, термін позо
вної давності було подовжено до 40 років для деяких позовів щодо захисту відносин, 
пов’язаних із церквою та державною скарбницею [3; 72].

У римському праві виділяли умови позовної давності, перешкоди для перебігу по
зовної давності та наслідки перебігу позовної давності.

Умови позовної давності визначалися моментом, з якого починався перебіг позов
ної давності (actio nata est). Початок перебігу встановлювався з моменту виникнення 
позовної претензії, зокрема:

1) при праві власності та інших правах на речі -  з моменту порушення будь-ким 
панування особи над річчю;

2) при зобов’язаннях не робити чого-небудь -  коли зобов’язаний суб’єкт здійсню
вав дію, протилежну прийнятому обов’язку;

3) при зобов’язаннях що-небудь зробити -  коли виникла можливість негайно ви
магати виконання обов’язку від зобов’язаної особи [5; 81].

Строк позовної давності спливав з останнім моментом останнього календарного 
дня перебігу цієї давності. Наприклад, у строкових договорах початком спливу строку 
позовної давності вважався наступний день після закінчення договірного строку, а 
якщо в договорі строк виконання не вказаний, то через 7 днів після заяви-вимоги кре
дитора [6; 111].

У римському праві розрізнялися три види строків позовної давності: нормальний 
(загальний), підвищений і скорочений (спеціальний). Так, нормальний строк позовної 
давності охоплював безперервний проміжок часу, tempus continuum, в ЗО років. Під
вищений строк, у 40 років, було встановлено для actio hypothecaria. А для позовів що
до правоздатності померлих -  5-річний строк, для низки преторських позовів annus 
utilis та інші [4; 200].

За римським правом нормальний перебіг позовної давнос гі міг перериватися і при
зупинятися. Сплив позовної давності переривався, interruptio temporis, тобто увесь 
час, що сплив не брався до уваги, а сплив давності починався спочатку. Римські юри
сти виділяли три підстави для переривання позовної давності: 1) подання позову до 
суду (якщо позов не буде доведено до кінця, з моменту останньої процесуальної дії 
бере свій початок новий строк давності 40 років); 2) заявления протесту перед судом 
чи місцевим керівництвом, чи перед трьома свідками тоді, коли формальне подання
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позову за обставинами справи є неможливим чи незручним; 3) визнання права з боку 
зобов’язаної особи [4; 201].

Сплив позовної давності призупиняється у таких випадках: 1) під час малолітетва осо
би; 2) під час її неповноліття, оскільки строк позовної давності менше ЗО років; 3) поки 
існують юридичні перешкоди, які тимчасово виключають можливість подання позову 
(наприклад, позов до дружини до тих пір, поки вона перебуває у шлюбі); 4) поки існують 
фактичні перешкоди для подання позову, -зокрема військові дії [4; 200-201].

Наслідком пропущення строку позовної давності було погашення права на позов, 
хоч право на річ не припинялося, продовжувало існувати. Виконання зобов’язання 
після спливу строку позовної давності (зокрема, повернення боргу) вважалося належ
ним виконанням, оскільки саме право існує, хоч і позбавлене захисту позовом. Такі 
зобов’язання дістали назву натуральних [6; 112].

Висновки. Давність, яка погашувала позови (позовна давність), не була первинншм 
римським інститутом. Спочатку цивільні позови ніякою давністю не обмежувалися, 
поки існувало саме право на позов, тобто на судовий захист. Первинним було існу
вання законних строків, з яких потім і почала розвиток позовна давність.

Як бачимо, позовна давність є більш гнучкою категорією, ніж законний строк. Як
що законні строїш стосувалися лише спорів про рухоме та нерухоме майно, то позов
на давність могла застосовуватися й до спорів про особисті немайнові права, спорів, 
які виникають із договірних зобов’язань тощо. Також, при застосуванні позовної дав
ності право існувало безстроково, і через бездіяльність уповноваженої особи, погаша
лося лише право на позов стосовно спірного права.

Також, у конкретних випадках початок перебігу позовної давності визначався по- 
різному тому, що залежав від характеру порушеного права і відповідних вимог. З ви
ще зазначеного випливає, що позовна давність починалася з моменту, коли беззапе
речно очевидні всі умови для пред’явлення позову. Зокрема, початком перебігу позо
вної давності для речових позовів був момент, коли друга сторона діє всупереч з пра
вом уповноваженої особи, наприклад, коли особа володіє річчю всупереч волі алас- 
ника. Моментом, з якого починається перебіг позовної давності для особистих позо
вів, було закінчення строку виконання вимоги (зобов’язання). Отже, поки не можна 
було пред’явити позов про невиконання через ненастання відповідного строку або 
певної умови, не міг початися перебіг позовної давності.

Проаналізувавши випадки зупинення позовної давності, можна стверджувати, що 
вичерпного переліку обставин для зупинення перебігу позовної давності не було, все 
встановлювалося в кожному випадку окремо. Однак, якщо особа не знала про своє 
право на позов про захист порушеного права, це не було перешкодою для перебігу 
позовної давності, тому що нормою римського приватного права було «Iura scripta 
vigilantibus sunt -  закони писані для тих, хто не спить» [7; 115].

Пропущення строку позовної давності мало негативні наслідки для позивача, проте 
для відповідача це давало можливість звернутися до суду із заявою про пропущення 
строку позовної давності, після чого суд відмовляв у задоволені позову. Однак, суд не 
міг відмовити розглянути позов на цій підставі за власною ініціативою. Таким чином, 
пропущення строку позовної давності позбавляло позивача права на позов, але не по
збавляло права вимоги чи права на річ. Спірне право продовжувало існувати і могло 
бути реалізоване добровільно з боку боржника.
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Визначення сутності правовідносин, пов’язаних із захистом прав виробників баз 
даних, що здійснили у них суттєве інвестування, на основі права sui generis («права 
особливого роду»), наразі відсутнього в українській правовій системі, підготує основу 
як для ґрунтовного розуміння цього права, так і для його подальшої імплементації у 
національні правові положення. Це, у свою чергу, стане наступним кроком до гармо
нізації українського та європейського законодавства у сфері захисту' права інтелекту
альної власності.

У світлі цього, перш за все, слід дослідити підстави виникнення досліджу ваних право
відносин. Виходячи із положень ст. 7 Директиви № 96/6ЄС Європейського Парламенту' 
та Ради від 11 березня 1996 року (далі -  Директива 96/9/ЄС) [1] стосовно інвестиційних 
(неоригінальних) баз даних, захищених правом sui generis, можна виокремити два основ
них юридичних факти, що породжу ють право на захист власника баз даних:

1) вилучення всього змісту' бази даних або значної, визначеної кількісно або якісно, 
частини змісту бази даних;

2) повторне використання всього змісту бази даних або значної, визначеної кількі
сно або якісно, частини змісту бази даних.

Оскільки Директива 96/9/ЄС лише узагальнено вказує на дані юридичні факти, при 
їх імплементації у вітчизняне законодавство необхідно також врегулювати випадки 
виникнення небезпеки порушення виключних прав власників на бази даних, що за
безпечить максимальний захист законних інтересів таких осіб.

Аналізуючи зміст правовідносин щодо повноважень автора на захист суб'єктивних 
прав на бази даних слід зазначити, що згідно з ч. 1 ст. 52 Закону України «Про автор
ське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року) [2] при порушеннях будь-якою 
особою авторського права і (або) суміжних прав (передбачених статтею 50 цього ж
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