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В статті досліджуються теоретичні підходи до визначення змісту 

концепції зловживання цивільними правами в правовій доктрині. Автором 

здійснюється аналіз зловживання правом учасниками правовідносин. 

Визначаються проблеми та перспективи подальшого розвитку концепції 

зловживання правом. 
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The theoretical approaches to the civil rights abuse conception are being 

researched in this article. The abuse of the right by the participant of legal relations 

is analyzed by the author of the article. Problems and prospects of the conception’s 

further development are determined. 
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Вступ. Проблема кваліфікації діяння як зловживання правом 

представляється надзвичайно складною. Переважно труднощі виникають через 

те, що саме поняття “зловживання правом” у більшості випадків є оціночним. 

Це означає відсутність можливості правозастосовувача відшукати в законі чітко 



визначені ознаки зловживання правом [1, с.420-425]. В той же час, вирішення 

питань практичного характеру є неможливим без чіткого визначення дефініції  

“зловживання правом” в цивілістиці. Особливо це стосується тих сфер, де 

чинне законодавство прямо пов’язує здійснене зловживання правом з 

необхідністю настання несприятливих для суб’єкта правових наслідків 

(наприклад, відмова в захисті суб’єктивного права у випадку зловживання 

цивільними правами; позбавлення батьківських прав при наявності фактів 

зловживання батьківськими правами; припинення діяльності засобу масової 

інформації у випадку зловживання їм свободою масової інформації; тощо). 

Проблемами кваліфікації зловживання правом та її правовими наслідками 

займалися ряд видатних науковців, у тому числі М.М. Агарков, М.І. Бару, 

С.Н. Братусь, В.П. Грибанов, Н.С. Малеїн, І.О. Покровський, В.А. Рясенцев, 

Є.А. Суханов, A.B Юдін, Полянський Т.Т. та ряд інших. При цьому варто 

зазначити, що протягом останнього часу інтерес до даного питання значною 

мірою зріс, що пов’язано не лише із включенням до Цивільного кодексу 

України (надалі - ЦК України) статті 13 (особливо ч. 3), але і з відсутністю 

єдиного погляду на розуміння поняття “зловживанням правом” [2]. 

У своїх роботах Полянський Т.Т. відмічає, що зловживання правом, це 

використання норм об’єктивного (позитивного) права, через їх неадекватне 

тлумачення, для заподіяння шкоди суспільним відносинам; при цьому, засобом 

для такого використання завжди є певне суб’єктивне юридичне право. [3, c.16] 

Його розуміння зловживання правом і його підхід до дослідження цього 

явища дещо відрізняється від того, який поділяється, наприклад, 

А.А. Маліновським. Якщо в основі дослідження Т.Т. Полянського знаходиться 

зловживання “об’єктивним (позитивним) правом”, то в основі досліджень 

А.А. Маліновського зловживання “суб’єктивними правами” [4, c. 8].  

На думку К.І. Скловского, зловживання правом не має загального опису й 

стає фактом внаслідок судового рішення, у прийнятті якого головна роль 

приділяється суддівському розсуду [5, с.45]. А.А. Малиновський коментуючи 

дану позицію відзначає спірність запропонованого розуміння феномену 



зловживання правом. Думка про те, що “зловживання правом не має загального 

визначення”, навряд чи варто вважати обґрунтованою [6, c. 43]. У правовій 

доктрині, і, частково, у законодавстві містяться ознаки зловживання 

суб’єктивним правом, які дозволяють відрізнити його від інших суміжних 

правових понять та подібних правових категорій. Визначає такі ознаки й судова 

практика. Інша справа, що ознаки, що дозволяють кваліфікувати конкретні 

діяння як зловживання правом, сформульовані юридичною наукою й позначені 

законодавцем через оціночні поняття (такі, як: призначення конкретного 

суб’єктивного права, спрямованість наміру винятково на заподіяння шкоди, 

розумність і добросовісність уповноваженої особи, моральність її юридично 

значимих дій). Цілком очевидно, що така ситуація й визначає необхідність 

суддівського розсуду. У цьому аспекті варто погодитися з позицією 

К.І. Скловского, відповідно до якої тільки суддя в кожному конкретному 

випадку, після детального аналізу фактичних обставин справи і їх порівняння з 

відповідними правовими нормами, може дійти висновку про наявність або 

відсутність факту зловживання суб’єктивним правом. На нашу думку, для 

правильної кваліфікації діянь, що містять ознаки зловживання правом 

максимально широкий простір суддівського розсуду є благом. 

Проте, реалізація такого підходу на практиці, вважає В.І.  Ємельянов, 

заподіяла б істотну шкоду стабільності права, тому що учасники 

правовідносин, реалізуючи належні їм права, не мали б впевненості в тому, що 

їх дії є правомірними. Адже суд, не будучи обмеженим жодними правилами, 

що вказують на ознаки зловживання цивільними правами, мав би право визнати 

зловживанням будь-яку дію, яка стосується інтересів іншої особи [7, с.35]. 

Водночас, для переходу від теорії права до конкретних правових приписів 

необхідно визначити, що собою уявляє поняття “зловживання правом”, зокрема 

в цивілістиці. 

М.В. Ібрагимова пропонує дати наступне визначення зловживанню 

правом: “Зловживанням суб’єктивним цивільним правом визнається як 

самостійний тип правової поведінки, який вчиняється уповноваженим 



суб’єктом цивільно-правових відносин, що суперечить правовим принципам 

цивільного права, при якому заподіюється шкода іншим особам” [8, с.155]. При 

цьому, для М.В. Ібрагимової зловживання правом, з одного боку, стає 

особливою правовою поведінкою, а з іншого - вступає в супереч першому 

положенню, де порушуються принципи цивільного права, тобто правові норми 

загального характеру. 

В.І. Ємельянов пропонує інший підхід і визначає категорію “зловживання 

правом” через базові цивілістичні категорії добросовісності та розумності 

учасників цивільних правовідносин: “Добросовісною є особа, що діє без наміру 

заподіяти шкоду іншій особі, а також не допускає легкодумства 

(самовпевненості) і недбалості стосовно можливого заподіяння шкоди”. 

Досліджені нами ознаки, засоби, форми й види зловживань цивільними 

правами, з одного боку, порушують питання перед законодавцем про 

необхідність вдосконалення чинного законодавства, з іншого боку - вимагають 

насамперед вдосконалення правової культури носіїв цивільних прав і 

обов’язків, оскільки скільки б законодавство (норми права) не 

вдосконалювалися, цей процес буде безрезультатним, якщо в правовідносинах 

не відбудеться трансформація цінностей права, тобто моральне 

вдосконалювання правової практики суспільства. Отже, правові норми повинні 

відповідати основним цінностям культури, більше того, активно сприяти її 

зміцненню й розвитку. 

Виходячи з аналізу теоретичних положень, існуючої практики, статті 13 

ЦК України та її правозастосування можна зробити ряд висновків [1]: 

1. Юридичне значення норм про неприпустимість зловживання правами у 

цивільному законодавстві потребує вдосконалення. Тому, зовнішнім 

вираженням принципу добросовісного правоздійснення (принципу 

неприпустимості зловживання правом) є лише заборона шикани, що міститься 

в статті 13 ЦК України. 



2. Принцип неприпустимості зловживання правами не має своєї власної 

стійкої, логічно бездоганної теоретичної конструкції, що влаштовує більшість 

цивілістів.  

3. Внаслідок відсутності теоретичної бази застосування на практиці статті 

13 ЦК України в багатьох випадках характеризується хаотичним, 

безпредметним використанням її норм. Якщо в справі виявляються ознаки 

зловживання правом, то суди часто не можуть чітко кваліфікувати ці відносини. 

4. Норми про зловживання правом (стаття 13 ЦК України) при 

консолідуванні з іншими способами захисту використовуються судом і 

зацікавленими особами лише у допоміжному плані, а відмова в захисті права в 

силу високої невизначеності часто ігнорується. 

5. Правило про заборону зловживання правами особами, що застосовують 

правові норми дуже часто ототожнюється зі спеціальними нормами, наприклад, 

зі спеціальними нормами конкурентного законодавства. Ці спеціальні режими 

“виросли” зі статті 13 ЦК України й знайшли особливий, тобто свій власний 

предмет регулювання, тому в більшості випадків, на нашу думку, не має 

потреби в застосуванні статті 13 ЦК України паралельно або разом з нормами 

спеціального законодавства. 

6. Зловживання цивільними правами за своєю термінологічною 

подібністю часто помилково ототожнюється зі зловживаннями посадовими 

повноваженням осіб (органів) юридичної особи. 

7. Посилання на статтю 13 ЦК України в практичному правозастосуванні 

все частіше стає зручною підставою для блокування, з метою зловживання, 

юридичної чинності законного суб’єктивного цивільного права або 

використовується, щоб відтягнути ухвалення рішення, ускладнити його 

виконання, схилити до мирової угоди, повернути гроші замість товару, 

створити контрагентові важкі обставини тощо. 

8. У цивільних правовідносинах де-факто існує вкрай висока латентна 

складова дій, що мають ознаки зловживання, до яких мають застосовуватись 



положення статті 13 ЦК України, але суди (або сторони) застосовують лише до 

цих відносин розгорнуте тлумачення інших близьких за змістом норм права. 

Висновки. Таким чином, з урахуванням вищевикладеного варто 

зазначити, що високий ступінь невизначеності норм статті 13 ЦК України та 

відсутність зрозумілої теоретичної конструкції й чіткого доктринального 

визначення сутності такого правового явища, як зловживання правом 

перешкоджає створенню ефективного механізму захисту прав і законних 

інтересів учасників правовідносин. При цьому, проблеми розвитку теорії 

зловживання правом стають усе більше проблемами законодавця та 

правозастосовувача. 

Наведені доводи порушують питання про необхідність вдосконалення 

положень статті 13 ЦК України. 

Отже, майбутня норма про заборону на зловживання правом повинна: 

1) враховувати принцип юридичної рівності в цивільному праві; 

2) не ідентифікувати безпосередньо суб’єктивне цивільне право як засіб 

зловживання; 

3) не визначати дефініцій; 

4) охоплювати своїм змістом права й обов’язки, дії й бездіяльність будь-

яких осіб; 

5) передбачити, можливість тимчасового обмеження цивільного права як 

з ініціативи сторін, так і з ініціативи суду, зокрема у взаємодії з іншими 

санкціями. 
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