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Постановка проблеми. Однією з ключових 
проблем сучасної цивілістики залишається про-
блема ефективного здійснення суб’єктивних прав. 
Категорія «здійснення суб’єктивних цивільних 
прав» у науці цивільного права завжди була цен-
тральною, адже здійснення права розкриває осно-
вну ідею права, його сутність. Дана тема актуалізу-
ється на тлі сталості норм права, що встановлюють 
межі належного здійснення цивільних прав, остан-
ні залишаються практично незмінними. При цьому 
суспільні відносини знаходяться в динамічному 
розвитку паралельно зі змінами в економічному, 
соціальному і політичномужитті суспільства.

Стан дослідження теми. Загальнотеоретич
ні аспекти реалізації суб’єктивних прав 
дослід жувалися в роботах С.С. Алексєєва, 
А.Б.  Вен герова, В.В. Лазарєва. Цивільнопра
во ві ж аспекти розглядалися ще в роботах  
М.М. Агар кова, В.П. Грибанова, О.С. Іоффе, 
О.А.  Кра савчікова, С.Т. Максименко, Ю.К. Толстого, 
Р.О. Халфіної, Г.Ф. Шершеневича. Повертаються до 
даної проблематики і сучасні дослідники.

Не зважаючи на достатнє висвітлення даної 
проблематики в цивілістичній доктрині, в науко-
вих колах продовжує точитися дискусія щодо пе-
реосмислення окремих аспектів належного здій-
снення суб’єктивних прав, належного здійснення 
окремих цивільних прав. Саме тому метою даного 
дослідження є формування уявлення про сучасний 
стан законодавчого регулювання та наукової дум-
ки щодо належного здійснення цивільного права.

Виклад основного матеріалу. Суб’єктивне 
право має цінність тоді, коли існує реальний прак-
тичний механізм його втілення. Будьякі права ма-
ють змістлишеза наявності власника відповідного 
права, відповідного повноваження власника і кола 
тих благ і об’єктів, які є основою для побудови пра-
вових зв’язків між учасниками відповідних право-
відносин.Як слушно зазначає Є.В. Вавілін, право не 

сприймається органами почуттів безпосередньо; 
воно сприймається тільки через його здійснення, 
тільки завдяки тому, що воно реалізується [3, с. 10].

«Здійснення» є етимологічно близьким до «ре-
алізації», і розуміється як запровадження, втілення 
в життя; здійснювати – робити щонебудь дійсним, 
реальним; виконання чогонебудь [10, с. 52].

Здійснення суб’єктивного права традиційно 
визначається як поведінка особи, спрямована на 
реалізацію змісту належного йому суб’єктивного 
права; втілення правової можливості в дійсність; 
використання передбачених цивільноправовою 
нормою можливостей конкретним правовласни-
ком; перетворення в дійсність конкретної можли-
вості, що становить зміст суб’єктивного права [5, 
с. 316; ] [1, с. 425; ] [8, с. 243244; ] [9, с. 12].

Зміст суб’єктивного цивільного права єнас-
тільки широким, що його реалізація здійснюється 
за допомогоюбезмежного кола фактичних дій упра-
вомоченої особи, яка самостійно, навласний роз-
суд обирає сферу та способи задоволення своїх ін-
тересів[6, с.104]. Саме з категоріями «свобода» та 
«інтерес» пов’язана належна реалізація будьякого 
цивільного права.

Існують два способи здійснення суб’єктивних 
цивільних прав – юридичні тафактичні дії. 
Юридичний спосіб включає правочини та інші 
юридичні дії і є характерним для відноснихправо-
відносин. Фактичний спосіб притаманний абсолют-
ним правовідносинам іє, по суті, активною дією з 
боку уповноваженої особи [2, с. 113].

З огляду на особливості цивільноправових від-
носин, процес здійснення цивільних прав за своєю 
природою тяжіє до нормального, «належного»його 
плину [11, с. 16]. Однак, це не унеможливлює су-
перечності інтересів правоволодільців та інших 
суб’єктів, адже, як вказував Г.Ф. Шершеневич: 
«Суб’єктивне право є можливістю здійснити свій 
інтерес» [16, с. 199], в той час як об’єктивне право 
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має на меті врегулювання індивідуальних інтересів 
для суспільного блага.

Ефективність здійснення цивільних прав за-
лежить не тільки від їх фактичного змісту. Вона 
обумовлена тим, наскільки повно зміст таких прав 
закріплено в нормах, що становлять об’єктивне ци-
вільне право [13, с. 26].

У чинному законодавстві відсутнє визначення 
належного здійснення цивільних прав.ЦК України 
оперує поняттями лише «нездійснення цивільного 
права» (ч. 2 ст. 12 ЦК України), «неналежне ви-
конання обов’язку» (ст. 128, ч. 2 ст. 166, ст. 526, 
ст. 610 ЦК України). Одночасно категорія «належ-
ний» нерідко згадується в юридичних текстах, на-
приклад, належне врядування, батьківське ви-
ховання, обслуговування, утримання, здійснення 
правосуддя, належна поведінка, якість тощо. В  су-
довій практиці «належне здійснення» нерідко замі-
нюється «здійсненням належним чином».

Невід’ємна властивість будьякого суб’єк тив
ного права це наявність певних меж щодо змісту 
та способу здійснення права, адже відсутність зо-
внішніх і внутрішніх меж здійснення суб’єктивного 
права перетворює об’єктивне право в свавілля. 
Саме з дотриманням меж здійснення права зако-
нодавець і пов’язує здійснення права належним 
чином.

Як відзначає Ю.П. Пацурківський, належне 
здійснення цивільного права знаходиться одразу 
в сфері дії двох принципів: принципу законності 
здійснення належних цивільних прав та принципу 
здійснення прав відповідно до встановлених меж, 
тобто відповідно до призначення, добросовісно 
та розумно, не заподіюючи шкоди правам і інте
ресам третіх осіб [15, с. 54].

Ще римські юристи визначили необхідність 
стимулювання належного здійснення цивільних 
прав юридичними засобами. В римському праві 
було сформульовано кілька вимог до здійснення 
цивільних прав:

1) необхідність здійснювати суб’єктивне пра-
во з обачністю до того, кого воно обмежує або 
зачіпає;

2) неприпустимо здійснювати право без усіля-
кої зацікавленості в ньому, завдаючи незручності і 
збитки іншим членам суспільства, особливо, якщо 
дії суб’єкта мають на меті дошкулити і завдати такої 
шкоди;

3) при певних умовах нездійснення права, 
якщо воно обмежувало права інших осіб, потріб-
но кваліфікувати як неналежне здійснення суб’єк
тивного права [11, с. 1728].

Категорія належного здійснення суб’єктивного 
права формується в доктрині права на основі за-
кріплених в законодавстві конституційноправових 

та галузевих принципів. Такі принципи знаходимо 
і в міжнародноправових актах. Вперше згаданий 
в Декларації прав людини і громадянина 1789 p. 
принцип здійснення природних прав людини в 
межах, що забезпечують можливість іншим чле-
нам суспільства користуватися своїми правами, в 
подальшому знайшов свій вияв у Загальній декла-
рації прав людини 1948 p. у вигляді п.2 ст. 29:

«При здiйсненнi своїх прав i свобод кожна лю-
дина повинна зазнавати тiльки таких обмежень, 
якiвстановленi законом виключно з метою забез-
печення належного визнання i поваги прав i сво-
бод iнших та забезпечення справедливих вимог 
моралi, громадського порядку i загального добро-
буту в демократичному суспiльствi» [7].

Міжнародний принцип належного здійснення 
на думку О.О. Поротикової складається з уявлен-
ня про те, що абсолютний характер суб’єктивних 
прав не означає абсолютності та безконтрольності 
їх здійснення, а належне здійснення такого права 
означає поведінку особи, що відповідає правовим, 
моральним нормам і обмежується для забезпечен-
ня і захисту найважливіших соціальних цінностей 
[11, с. 7071].

Вимога належного здійснення суб’єктивних 
прав буда ратифікована й в національне зако-
нодавство і знайшла своє закріплення у ст. 68 
КонституціїУкраїни, яка передбачає обов’язок не-
ухильно дотримуватися Конституції, не посягати на 
права і свободи, честь і гідність інших людей.

Належне здійснення цивільного права також 
має відповідати індивідуальному розумінню соці-
альних і правових обмежень [4, с. 470].

Межі здійснення права власності передбаче-
ні ст. 41 Конституції, яка встановлює, що викорис-
тання права власності не може завдавати шкоди 
правам, свободам і гідності громадян, інте ресам 
суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і при-
родні якості землі.

Наявність певних об’єктивованих законодав-
цем меж цивільного права свідчить про те, що здій-
снюючи своє право, особа не може користувати-
ся лише власним розсудом, вона повинна діяти в 
межах, які окреслив їй законодавець. Окрім меж 
здійснення, які легітимуються безпосередньо в за-
конодавстві, особа повинна враховувати також і 
те, що вона, як член певної соціальної групи, діючи 
у власних інте ресах повинна врахувати інте реси 
інших, які також задля задоволення власних інте
ресів реалізовують надані їм права.

На думку укладників підручнику «Цивільне 
право» [14] критеріями належного здійснення ци-
вільного права можуть вважатися вимоги щодо 
відповідності поведінки уповноваженої особи за-
конодавчим та договірним положенням; врахуван-
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ня публічного інте ресу і моральних засад суспіль-
ства; відсутність зловживання правом.

До сих пір дискусійним залишається питан-
ня відношення критерію відповідності законодав-
ству до належного здійснення цивільних прав. Ще 
М.М. Агарков висловлював думку, що здійснення 
права не може бути протиправним [1, с. 427]. 
Логіка науковця зрозуміла, адже повертаючись до 
вищезазначеного, право має конкретного влас-
ника при наявності відповідного повноваження 
та об’єкту(ів). У випадку, якщо поведінка суб’єкта 
права порушує норми законодавства, вона ніяк не 
може бути здійсненням права, адже такого права 
не могло й бути (якщо його здійснення є протиза-
конним). М.В. Самойлова зазначає, що неправо-
мірного здійснення права бути не може, і той, хто 
припускає такуможливість, допускає очевидну ло-
гічну суперечливість, оскільки не може бути «неза-
конного права» [12].

В рамках цього підходу науковці визначають 
здійснення суб’єктивних цивільних прав як вико-
ристання в встановлених межах, наданих право-
вими актами, договорами і т.д. можливостей, за-
кладених в цивільному праві.

Однак, у випадку застосування такого під-
ходу здійснення права також не може бути нена-
лежним, і не існує збірної категорії для визначення 
протиправної чи суперечної суспільним інте ресам 
поведінки суб’єктів права. Виділення ж такої кате-
горії має практичне значення для подальшого вдо-
сконалення чинного законодавства та юридичної 
практики.

Крім того на противагу цьому підходу існує 
і інший. якого дотримуються Й.О. Покровський,  
В.П. Грибанов, М.І. Бару, М.О. Стефанчук. Науковці 
пропонують розрізняти правомочності, що закла-
дені у зміст суб’єктивного цивільного права та кон-
кретну поведінку по його здійсненню. Обов’язок не 
здійснювати право на шкоду іншим не є елементом 
змісту суб’єктивного права – оскільки він виникає 
безпосередньо на стадії здійснення суб’єктивного 
права у формі конкретних дій особи (які й підляга-
ють оцінці з точки зору відповідності встановленим 
ст. 13 ЦК України межам здійснення права) [17, 
с. 42].

Можлива низка варіантів характеристики та-
кої поведінки суб’єкта – присвоєння чужого права, 
перевищення меж свого права, поведінка поза 
межами права або зловживання правом.

Категорія «зловживання правом» згадується в 
ч. 3 ст. 13 ЦК України, в якій закріплено недопусти-
мість дій особи, що вчиняються з наміром завдати 
шкоди іншій особі, а також зловживання правом 

в інших формах. Отже, реалізація права з намі-
ром завдати шкоди іншій особі є однією з форм 
зловживання правом. Згідно ч. 6 ст. 13 ЦК в разі 
недодержання особою при здійсненні своїх прав 
визначених законом вимог, суд може зобов’язати 
її припинити зловживання своїми правами та за-
стосувати встановлені законом наслідки.

Р.Б. Шишка виділяє такі види зловживання 
правом: 1) через привласнення прав, що не перед-
бачені законодавством; 2) вибором норми права 
(цивільного чи господарського) і її тлумачення, зо-
крема доктринального, через висновки фахівця; 
3) інформацією та іншими немайновими права-
ми; 4) повноваженнями органу чи представника 
юридичної особи; 5) вільним формуванням умов 
договору, видами його забезпечення (неустойкою, 
заставою, задатком тощо); наслідками порушен-
ня взятих зобов’язань (розміром відсотків, умо-
вами відшкодування збитків тощо); ухилення від 
укладення договору чи ведення переговорів для 
виду (створити враження конкурентного укладен-
ня, відволікти увагу, отримати конфіденційну чи 
комерційну інформацію тощо); 6) укладенням до-
говору таким чином, щоб ухилитися від сплати по-
датків чи їх занизити; отримання відшкодування 
сплаченого податку на додану вартість із бюджету; 
7)  корпоративними правами на позачергові збо-
ри та зміну керівництва, а фактично – захоплення 
майнового комплексу; 8) при ліквідації боржника 
(в тому числі при його банкрутстві); 9) реалізаці-
єю майна, що призначене для задоволення вимог 
кредиторів з метою збити його ціну і за заниженій 
ціні реалізувати; 10) перерахуванням коштів одер-
жувачу для отримання підтвердження наявності 
договірних відносин з оренди майна; 11) укладен-
ням «абстрактних» правочинів та набуттям за ними 
зобов’язань, зокрема, видачі векселів; зарахуван-
ням зустрічних вимог; 12) позовами про визнання 
правочинів недійсними чи такими, що не відбули-
ся; 13) відмовою у захисті прав; 14) іншими права-
ми [18, с. 25].

Питання співвідношення неналежного здій-
снення цивільного права і зловживання правом, 
належної реалізації суб’єктивного права та реалі-
зації законного інте ресу потребують окремих до-
сліджень з огляду на практичну значущість такого 
розмежування та конртаверсійність підходів, що за-
стосовувалися вченими для такого розмежування.

Висновки. Отже, питання належного здій-
снення цивільного права потребують подальшого 
вивчення, а сформована в статті проблематика 
формує проблематику наступних досліджень в цій 
сфері.
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Пономаренко Костянтин Даниилович
НАЛЕЖНЕ ЗДІЙСНЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА В НАУЦІ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 
ТА ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
У статті досліджуються сучасні законодавчі та наукові підходи до належного здійснення суб’єктивного права, 

обґрунтовується практичне значення визначення критеріїв належного здійснення цивільного права. Проводиться 
аналіз чинного законодавства, що регулює питання здійснення суб’єктивних цивільних прав та відзначається 
його розходження з досягненнями науки цивільного права. Обґрунтовується необхідність виділення категорій 
належного та неналежного здійснення цивільного правв та подальших досліджень в цій сфері. Відзначається важ-
ливість розрізнення та співвідношення понять належного, неналежного здійснення цивільних прав, зловживання 
правом та порушення чужих прав.

Ключові слова: належне здійснення суб’єктивного права, межі здійснення права, зловживання правом.

Пономаренко Константин Данилович
НАДЛЕЖАЩЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА В НАУКЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
И  ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В статье исследуются современные законодательные и научные подходы к определению надлежащего 

субъективного права, обосновывается практическое значение для определения критериев надлежащего осу-
ществления гражданского права. Проводится анализ действующего законодательства, регулирующего вопросы 
осуществления субъективных гражданских прав и отмечается его расхождения с достижениями науки граждан-
ского права. Обосновывается необходимость выделения категорий надлежащего и ненадлежащего осущест-
вления гражданского права и дальнейших исследований в этой сфере. Отмечается важность различения и со-
отношения понятий должного, ненадлежащего осуществления гражданских прав, злоупотребления правом и 
нарушения чужих прав.

Ключевые слова: надлежащее осуществление субъективного права, пределы осуществления права, зло-
употребление правом.
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Ponomarenko Constantine Danilovich
PROPER EXERCISE SUBJECTIVE RIGHTS IN THE SCIENCE OF CIVIL LAW 
AND CURRENT LEGISLATION
The article analyzes the current legal and scientific approaches to the proper exercise of subjective 

rights. It justifies the practical significance of determining the criteria of the proper exercise of civil law. It 
analysis the current legislation governing the exercise of subjective civil rights and notes its differences 
with the achievements of civil law science. The article substantiates the necessity to define categories of 
proper and improper exercise of civil rights and further research in this area. It is noted the importance of the 
distinction and consequence between the concepts of proper exercise of civil rights, violations and abuse of 
the rights of others.

Key words: proper exercise of subjective rights, the limits of the right execution, abuse of the right


