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ОКРЕМІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ 
ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ 

УКРАЇНИ

В статье автором исследуется вопрос 
злоупотребления правом в семейных отно-
шениях. Рассматриваются доктринальные 
подходы к данному понятию в литературе, в 
сравнительном аспекте анализируются при-
знаки понятий: злоупотребления семейными 
правами, родительскими, имущественными 
правами супругов. В статье дается класси-
фикация злоупотребления семейными пра-
вами в зависимости от определенных кри-
териев – вида семейных отношений (личные 
неимущественные или имущественные пра-
ва), субъектов семейных отношений. Анали-
зируется судебная практика по злоупотре-
блению имущественными правами супругов, 
анализ которой дает возможность сделать 
важный вывод о том, что лицо осуществляя 
субъективное семейное право не выходит за 
его пределы, вместе с тем, в пределах реализа-
ции субъективного права он может действо-
вать недобросовестно и употреблять «право 
во зло», тем самым нарушая один из базовых 
принципов – гражданского и семейного пра-
ва: принцип добросовестности. Автором 
исследуется правовая природа понятия до-
бросовестности, последнее относится к 
оценочным понятиям, которые выражают 
свойства общих явлений в зависимости от 
ценностей ориентации законодателя, без 
указания на степень ответственности этой 
ценностной ориентации. Правовыми послед-
ствиями злоупотребления правом в граж-
данских и семейных отношениях являются 
такие способы защиты, как отказ суда в за-
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щите права, понуждение к осуществлению 
действий, неправомерные сделки.
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Постановка проблеми
Термін «зловживання правом» був неві-

домий римському праву, і норми, які місти-
ли загальну заборону недобросовісного здій-
снення прав, були відсутні, своєю появою 
вказана правова конструкція зобов’язана 
саме римському праву. У римському праві 
було поставлено питання про визнання зліс-
ного правокористування як недопустимої 
поведінки, яка не є нормальною в умовах 
цивільного обігу. Під впливом римського 
права західноєвропейська правова доктри-
на в XVII-XVIII століттях сформулювала за-
гальний принцип про недопустимість здій-
снення належних особі прав з єдиною ме-
тою утиску чужих інтересів [1]. Пізніше цей 
принцип буде закріплений у законодавстві 
багатьох європейських держав.

 У ЦК України в ст. 13 міститься поло-
ження про те, що не допускаються дії особи, 
що вчиняються з наміром завдати шкоди 
іншій особі, а також зловживання правом в 
інших формах. При цьому законодавство не 
містить поняття терміна «зловживання пра-
вом». Відповідно до сімейного законодав-
ства особа, здійснюючи суб’єктивні сімейні 
права, не виходить за межі їх здійснення, 
але порушує один з базових принципів ци-
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вільного і сімейного права – принцип до-
бросовісності. 

Аналіз останніх досліджень                        
та публікацій

Дослідженням правових проблем зло-
вживання правом у цивільних і сімейних 
відносинах присвятили праці такі вчені: 
Грибанов В.П., Агарков М.М., Яценко Т.С., 
Спасибо-Фатєєва І.В., Колінчук Х.Г., Мали-
новский А.А., ПоротиковаО.А. і інші. Проте 
наразі в Україні ще існують проблеми щодо 
правового регулювання зловживання пра-
вом, які потребують подальшого досліджен-
ня.

Метою статті є аналіз й систематизація 
дійсних у правовій доктрині поглядів щодо 
сутності зловживання правом у сімейних 
правовідносинах, дослідження напрямків 
удосконалення чинного сімейного законо-
давства.

Виклад основного матеріалу
 У доктрині права зміст поняття «зло-

вживання правом» є дискусійним питанням. 
Так, існує два основних підходи до змісту 
вказаного поняття. Прибічники першого 
підходу вважають, що зловживання немає, 
якщо особа здійснює належне їй право, то 
вона діє в межах останнього, вона не зло-
вживає ним. Другий підхід полягає у тому, 
що при здійсненні свого права особа вихо-
дить за встановлені законом межі, порушує 
закон, тобто не зловживає правом, а здій-
снює правопорушення, за яке вона повинна 
нести відповідальність [2]. У самому понят-
ті «зловживання правом» закладено певне 
протиріччя. Здійснення права не може бути 
протиправним. Дії, які називають зловжи-
ванням правом, здійснюються за межами 
права, вони лише ззовні є здійсненням пра-
ва, але фактично є протиправними за харак-
тером. 

У юридичній літературі під зловживан-
ням правом розуміють особливий тип ци-
вільного правопорушення, який вчиняєть-
ся управомоченою особою при здійсненні 
належного їй права, який пов’язаний з ви-
користанням недозволених конкретних 
форм у межах дозволеного йому законом за-

гального типу поведінки. Сімейний Кодекс 
України не оперує поняттям зловживання 
правом. У Кодексі про шлюб та сім’ю була 
закріплена стаття, у якій було закріплено 
норму про позбавлення батьківських прав, 
якщо батьки зловживають своїми батьків-
ськими правами, жорстоко поводяться з ді-
тьми, шкідливо впливають на дітей своєю 
аморальною, антигромадською поведінкою, 
а також батьки є хронічними алкоголіками 
або наркоманами [3]. Під зловживанням 
батьківськими правами в доктрині права 
розуміють умисні дії учасників сімейних від-
носин (подружжя, батьків, близьких роди-
чів, законних представників), які стосують-
ся здійснення прав, виконання обов’язків, 
а інколи виходять за ці межі, спрямовані 
на порушення прав інших учасників, або 
які мають за мету виключно спричинення 
шкоди. У ст. 69 СК РФ однією з підстав по-
збавлення особи батьківських прав є зло-
вживання своїми батьківськими правами, 
під зловживанням батьківськими правами 
слід розуміти використання цих прав на 
шкоду інтересам дітей, наприклад створен-
ня перешкод у навчанні, примушування до 
жебракування, крадіжок, проституції, вжи-
вання спиртних і наркотичних засобів [4]. 
Якщо проаналізувати ст. 164 СК України, 
то серед підстав позбавлення батьківських 
прав називаються наступні: ухиляються від 
виконання своїх обов’язків щодо виховання 
дитини або забезпечення здобуття нею по-
вної загальної освіти, вдаються до будь-яких 
видів експлуатації дитини, примушують її 
до жебракування та бродяжництва. Як ба-
чимо, зміст ч. 1 ст. 164 СК України співпа-
дає з поняттям зловживання батьківськими 
правами, яке міститься у доктрині права. 
Оскільки в законодавстві відсутнє поняття 
«зловживання правом» і його критерії, то не 
можна ідентифікувати вказане поняття як 
зловживання правом, якщо воно міститься 
в тій чи іншій нормі.

Зловживання сімейними правами мож-
на класифікувати за різними критеріями. 
Так,  залежно від виду сімейних відносин 
розрізняють зловживання особистими не-
майновими або майновими сімейними пра-
вами,  залежно від суб’єкта зловживання ро-
зуміють зловживання правами подружжя, 
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батьківськими правами, правами законних 
представників, правами членів сім’ї. Будь-
яке з суб’єктивних прав, які реалізуються в 
сімейних відносинах, може бути підставою 
для зловживання [5]. Термін «зловживан-
ня правом» не застосовується в СК України, 
разом з тим, згідно зі ст. 8 СК України: «…
якщо особисті немайнові та майнові відно-
сини між подружжям, батьками та дітьми, 
іншими членами сім’ї та родичами не вре-
гульовані цим Кодексом, вони регулюються 
відповідними нормами Цивільного кодексу 
України, якщо це не суперечить суті сімей-
них відносин. Тобто для правового регулю-
вання зловживання сімейними правами слід 
використовувати ст. 13 ЦК України.

Аналіз судової практики свідчить про не-
поодинокі випадки зловживання в сімейних 
правовідносинах. Так, ВС України скасував 
судові рішення та відмовив у задоволенні 
позову суду першої інстанції, апеляційного 
суду у справі № 723/826/19 від 11.08.2019 р., 
враховуючи наступні обставини. У травні 
2011 року заочним рішенням суду розірва-
но шлюб між подружжям, а в листопаді 2019 
року за заявою дружини суд скасував це рі-
шення, прийняв відмову чоловіка від позову 
про розірвання шлюбу й закрив проваджен-
ня у справі. У 2007 році чоловік придбав дві 
земельні ділянки для ведення особистого 
селянського господарства. У 2010 році сіль-
ська рада передала йому у власність земель-
ну ділянку. На ній чоловік побудував ТРЦ, 
і в серпні 2011 році отримав свідоцтво про 
право власності на споруду. На виконан-
ня рішення суду про стягнення з чоловіка 
грошового боргу у 2017 та 2018 роках був 
накладений арешт на все належне йому на 
праві власності нерухоме майно. ВС дійшов 
висновку про те, що суди попередніх інстан-
цій не врахували наступне: подружжя, яке 
перебувало в розірваному шлюбі на підставі 
заочного рішення 2011 року, «вжило право 
на зло», оскільки позов про визнання права 
на частку та звільнення майна з під арешту 
за умови скасування заочного рішення 2011 
року, закриття провадження у справі про 
розірвання шлюбу після пред’явлення по-
зову в справі, використовувався учасниками 
для недопущення звернення стягнення на 
майно боржника. ВС України встановив, що 

заява позивачки про перегляд заочного рі-
шення, яким розірвано шлюб, та заява її чо-
ловіка про відмову від позову про розірван-
ня шлюбу були подані через вісім років після 
звернення з позовом та ухвалення рішення і 
лише після звернення кредитора з позовом 
про стягнення заборгованості з відповідача, 
відповідач та інший кредитор позовні вимо-
ги визнавали. Отже, поділ спільного майна 
подружжя не може використовуватися для 
уникнення сплати боргу боржником або ви-
конання судового рішення про стягнення 
боргу. Боржник, проти якого ухвалене судо-
ве рішення про стягнення боргу й накладе-
но арешт на його майно, та його дружина, 
які здійснюють поділ майна, діяли очевидно 
недобросовісно та зловживали правами сто-
совно кредитора, оскільки поділ майна по-
рушує майнові інтереси кредитора і спрямо-
ваний на недопущення звернення стягнен-
ня на майно боржника. Таким чином, пра-
вопорядок не може залишати поза реакцією 
такі дії, які хоч і не порушують конкретних 
імперативних норм, але є, очевидно, недо-
бросовісними та зводяться до зловживання 
правом. Дії учасників цивільних правовід-
носин мають бути добросовісними, тобто 
відповідати певному стандарту поведінки, 
що характеризуються чесністю, відкритістю 
і повагою інтересів іншої сторони договору 
або відповідного правовідношення [6].

Проаналізуємо інше цікаве рішен-
ня ВС України у справі № 754/5841/17 від 
10.02.2021 р. щодо трактування зловживан-
ня правом стороною у справі. Так, з відпо-
відача в судовому порядку було стягнуто на 
користь позивача борг та відкрито виконав-
че провадження про стягнення коштів. Для 
уникнення стягнення на майно відповідач 
уклав договір дарування частки кварти-
ри, на користь своєї матері, а тому позивач 
звернувся з позовом про визнання цього 
договору недійсним. Судами було встанов-
лено, що на момент, коли відбувалось судове 
засідання, у якому розглянуто заяву позивача 
про забезпечення позову шляхом накладання 
арешту на все нерухоме та рухоме майно, що 
належить відповідачу, та в якому було оголо-
шено перерву в зв’язку з хворобою відповіда-
ча, він знаходився у приватного нотаріуса та 
укладав договір дарування частки квартири. 
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Зважаючи на відкрите провадження, по-
зивач вказав про те, що договір дарування 
частки квартири містить ознаки фіктивнос-
ті, не спрямований на реальне настання 
правових наслідків, укладений з метою пе-
решкодити виконанню судового рішення, а 
отже, такий договір повинен бути визнаний 
недійсним. Позивач подав також заявку про 
збільшення позовних вимог, адже пізніше 
стало відомо, що обдаровувана особа відчу-
жила частку у квартирі за договором купів-
лі-продажу. Рішенням суду першої інстанції 
позовні вимоги було залишено без задово-
лення. Постановою апеляційного суду апе-
ляційну скаргу позивача було задоволено 
частково. Визнано недійсним договір дару-
вання частки квартири. Оскільки позивач 
не є стороною договору купівлі-продажу 
квартири, цей правочин не був предметом 
оспорювання, є чинним, апеляційним су-
дом зазначено, що повернення відповідачу 
квартири неможливо, а у цій справі не може 
бути застосовано реституцію (повернення 
квартири відповідачу). ВС України у своєму 
рішенні вказав на те, що цивільно-правовий 
договір (договір купівлі-продажу) не може 
використовуватися учасниками цивільних 
відносин для уникнення сплати боргу або 
виконання судового рішення про стягнен-
ня боргу, що набрало законної сили. Укла-
дення боржником, проти якого розпочате 
судове провадження про стягнення боргу, 
договору купівлі-продажу, і в першу чер-
гу, з тривалим відтермінуванням платежу, 
можу свідчити про його недобросовісність 
та зловживання правами стосовно кредито-
ра, оскільки такий договір купівлі-продажу 
може порушити майнові інтереси кредито-
ра і бути спрямований саме на недопущення 
звернення стягнення на майно боржника. 
Тому правопорядок не може залишати поза 
реакцією такі дії, які можуть хоч і не пору-
шувати конкретних імперативних норм, але 
буди недобросовісними та зводитися до зло-
вживання правом. Апеляційний суд, встано-
вивши, що оспорюваний договір дарування, 
укладений між відповідачем та його матір’ю, 
спрямований на перехід права власності на 
нерухоме майно з метою приховання майна 
від виконання в майбутньому рішення суду 
про стягнення грошових коштів з відповіда-

ча, зробив правильний висновок про визна-
ння договору дарування недійсним. Тобто 
як випливає з рішення суду, учасники ци-
вільних відносин, зокрема в договорі купів-
лі-продажу частки у праві спільної частко-
вої власності на квартиру, «вживали право 
на зло», оскільки в цьому випадку договір 
купівлі-продажу був використаний учасни-
ками для унеможливлення звернення стяг-
нення на частку позивачем і зумовив для 
позивача настання негативних наслідків. 
Позивачем був правильно обраний спосіб 
захисту, а саме відновлення становища, яке 
існувало до порушення, шляхом повернен-
ня частки в праві спільної часткової власнос-
ті відповідача передбачений п. 4 ч. 2 ст. 16 
ЦК України [7].

Трактування поняття «зловживання 
правом» в рішеннях ВС України дають змо-
гу зробити висновок про те, що особа, реалі-
зуючи своє суб’єктивне сімейне право в май-
нових відносинах, не виходить за межі пра-
ва, разом з тим у межах цього суб’єктивного 
права вона діє недобросовісно і вживає 
право «на зло», тим самим порушуючи один 
з базових принципів цивільного права і сі-
мейного права – принцип добросовісності 
(ч. 2 п. 6 ст. 3 ЦК України). Вказана думка 
знаходить своє підтвердження і в доктрині 
права. Так, на думку Грибанова В.П., про-
блема зловживання правом пов’язана не із 
суб’єктивним правом взагалі, не з його зміс-
том, а з процесом його реалізації. Якщо осо-
ба виходить за межі змісту наданого їй пра-
ва, вона вже виступає не як уповноважений 
суб’єкт, тому немає мови про зловживання 
правом у цьому випадку [8]. Згідно з ч. 9 ст. 
7 СК України: «… сімейні відносини регу-
люються на засадах справедливості, добро-
совісності та розумності, відповідно до мо-
ральних засад суспільства. Вказані поняття 
в юридичній літературі відносять до оціноч-
них понять. Поняття «добросовісність» від-
носиться до якісних оціночних понять, які 
виражають властивості узагальнених явищ  
залежно від цінностей орієнтації законо-
давця, без вказівки на ступінь відповідності 
цій ціннісній орієнтації. Добросовісність як 
оціночне поняття в цивільному праві харак-
теризує суб’єкта [9]. Дискусійним питанням 
у доктрині права є співвідношення понять 
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«добросовісність» і «винність». Так, поняття 
добросовісність співпадає з поняттям неви-
нності, у той час як недобросовісність є си-
нонімом винуватості. Таким чином, юристи 
намагаються підійти до визначення добро-
совісності через відому в цивільному праві 
теорію вини. У сімейному праві немає влас-
ної, відмінної від цивільно-правової теорії 
вини [10]. Тому для визначення добросовіс-
ності поведінки учасника сімейних відносин 
можна застосовувати цивільно-правові під-
ходи, які закріплені в ст. 614 ЦК України. 
Згідно з ч. 1 ст. 614 ЦК України: «… особа є 
невинуватою, якщо вона доведе, що вжила 
всіх залежних від неї заходів щодо належ-
ного виконання зобов’язання». Підтримує-
мо думку про те, що логічним продовження 
принципу добросовісності в сімейному праві 
буде закріплення в СК України презумпції 
добросовісності та розумності дій учасників 
сімейних відносин, як це має місце в цивіль-
ному законодавстві. Відповідно до ч. 5 ст. 12 
ЦК України: «…якщо законом встановлені 
правові наслідки недобросовісного або не-
розумного здійснення особою свого права, 
вважається, що поведінка особи є добросо-
вісною та розумною, якщо інше не встанов-
лено судом» [11].

Проаналізувавши вищенаведені судові 
рішення, як правило, правовим наслідком 
зловживання правом у цивільних і сімейних 
відносинах є такі способи захисту, як відмо-
ва суду в захисті права, примушення до здій-
снення певних дій, недійсність правочину. 

Висновок
 У законодавстві повинно бути сформу-

льоване поняття «зловживання правом» 
і визначено його критерії. Визначальним 
моментом сутності зловживання правом є 
положення про те, що особа, зловживаючи 
суб’єктивним правом, не виходить за його 
межі, разом з тим, діє протиправно, пору-
шуючи морально-етичні засади, які діють у 
суспільстві. В СК України необхідно ввести 
поняття «зловживання правом» і визначити 
його ознаки, оскільки суб’єктивні права, які 
здійснюються учасниками сімейних відно-
син, можуть буть підставою для зловживан-
ня.
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Піддубна В.Ф. - Окремі правові аспекти поняття зловживання правом...

АНОТАЦІЯ 
У статті автором досліджується понят-

тя зловживання правом у сімейних відноси-
нах. Розглядаються доктринальні підходи 
до цього поняття у юридичній літературі, в 
порівняльному аспекті аналізуються озна-
ки поняття зловживання сімейними пра-
вами, батьківськими правами, майновими 
правами подружжя. У статті наводиться 
класифікація зловживання сімейними пра-
вами залежності від виду сімейних відносин 
(особисті немайнові чи майнові), від суб’єкта 
відносин. Аналізується судова практика щодо 
зловживання правом у майнових відносинах 
подружжя, аналіз останньої дає змогу при-
йти до висновку про те, що особа, здійснюю-
чи суб’єктивні сімейні права, не виходить за 
межі їх здійснення, разом з тим, у межах 
цього суб’єктивного права вона може діяти 
недобросовісно і вживати право «на зло», тим 
самим порушуючи один з базових принципів 
цивільного і сімейного права – принцип до-
бросовісності. Автором розглядається право-
ва природа поняття добросовісність, яке від-
носиться до якісних оціночних понять, які 
виражають властивості узагальнених явищ 
залежно від цінностей орієнтації законодав-
ця, без вказівки на ступінь відповідності цій 
ціннісній орієнтації. Правовими наслідками 
зловживання правом у цивільних і сімейних 
відносинах є такі способи захисту, як відмова 
суду в захисті права, примушення до здійснен-
ня певних дій, недійсність правочину. 

Ключові слова: зловживання правом, сі-
мейні відносини, добросовісність, зловживан-
ня майновими правами подружжя.

SUMMARY 
In the article, the author examines the issue 

of abuse of the right in family relations. Doctri-
nal approaches to this concept in the literature are 
considered, in a comparative aspect, the signs of 
concepts are analyzed: abuse of family rights, pa-
rental, property rights of spouses. The article gives 
a classification of the abuse of family rights depend-
ing on certain criteria - the type of family relations 
(personal non-property or property rights), the sub-
jects of family relations. The judicial practice on 
the abuse of property rights of spouses is analyzed, 
the analysis of which makes it possible to draw an 
important conclusion that a person exercising a 
subjective family right does not go beyond it, how-
ever, within the limits of the exercise of a subjective 
right, he can act in bad faith and use “the right for 
evil ”, thereby violating one of the basic principles 
of civil and family law: the principle of good faith. 
The author studies the legal nature of the concept 
of good faith, the latter refers to evaluative concepts 
that express the properties of general phenomena 
depending on the values of the legislator’s orienta-
tion, without indicating the degree of responsibility 
of this value orientation. The legal consequences of 
the abuse of the right in civil and family relations 
are such methods of protection as the refusal of the 
court to protect the right, compulsion to take ac-
tions, illegal transactions.

Keywords: abuse of right, family relations, 
good faith, abuse of property rights of spouses


