
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

На правах рукопису 

 

Серьогін Станіслав Юрійович 

УДК 347.122 

 

«ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У СФЕРІ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН 

(ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)» 

 

 

Спеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право 

 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук 

 

 

 

 

Науковий керівник 

кандидат юридичних наук, доцент 

Козьяков Сергій Юрійович 

 

 

 

 

 

Київ – 2014 



2 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ…………………….... 3 

ВСТУП…………………………………………………………………………. 4 

Розділ І. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМИ 

ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН…..…………………… 

 

 

15 

1.1. Аналіз основних методологічних підходів до розуміння проблеми 

зловживання правом………………………...………………………………… 

 

16 

1.2. Дослідження основних концепцій визначення сутності зловживання 

суб’єктивним правом та відмежування від звичайної реалізації приватних 

прав……………………………………………………….................................. 

 

 

21 

1.3. Принцип доброї совісті в правовому регулюванні недопущення 

зловживання правом в корпоративних відносинах…………………………. 

 

67  

Висновки до Розділу І………….…………………………………………….. 84 

Розділ ІІ. ВИДИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ ТА СПОСОБИ ЇХ 

ЗАПОБІГАННЯ В КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИНАХ…………………... 

 

87 

2.1. Аналіз мотивуючої складової та основних видів зловживання правом 

на прикладі господарських товариств в Україні...……..…............................ 

 

87 

2.2. Порівняльне дослідження основних способів запобігання 

зловживанню правом в корпоративних відносинах…………….…………... 

 

99 

Висновки до Розділу ІІ……...……………………………….………………... 132 

Розділ ІІІ. ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

НЕДОПУЩЕННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У СФЕРІ 

КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН……………………………………………. 

 

 

135 

3.1. Аналіз доцільності становлення нормативної заборони зловживання 

правом в корпоративних відносинах...……………………………………….. 

 

135 

3.2. Сучасні проблеми зловживання правом в акціонерних товариствах…. 148 

3.3. Додаткові напрямки та засоби вдосконалення правового регулювання 

захисту прав учасників господарських товариств від зловживання правом 

 

161 

Висновки до Розділу ІІІ……..………………………………………................ 178 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………. 181 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ………............... 191 

Додаток №1. Проект Закону України………………………………………… 206 

 



3 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

BGB - Bürgerliches Gesetzbuch (Німецьке цивільне уложення) 

OJ - Official Journal of the European Communities 

SNW - Strength, Neutral, Weakness 

SW/SWOT - Strength, Weakness/Strength, Weakness Opportunities Threats  

ВГСУ - Вищий господарський суд України 

ВР - Верховна рада України 

ВСУ - Верховний суд України 

ГКУ - Господарський кодекс України 

ГПК - Господарський процесуальний кодекс України 

ЄС - Європейський союз 

ЗУ - Закон України 

ККУ - Кримінальний кодекс України 

КМУ - Кабінет Міністрів України 

ПКУ - Податковий кодекс України 

ЦКУ - Цивільний кодекс України 

ЦКФ - Цивільний кодекс Франції (Code Civile) 

ЦПКУ - Цивільний процесуальний кодекс України 

ЦУШ - Цивільне уложення Швейцарії (Schweizerisches Zivilgesetzbuch) 



4 

ВСТУП 

 

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена тим, що в теорії 

цивільного (приватного) права одним з найбільш дискусійних залишається 

питання правової характеристики відносин, що виникають між учасниками 

господарських товариств та самими господарськими товариствами у зв’язку із 

виходом за межі здійснення суб’єктивних прав. В зв’язку з чим виникає 

необхідність виробити універсальні способи захисту прав та інтересів 

добросовісних учасників правовідносин від безрозсудної і несумлінної 

поведінки окремих уповноважених осіб, що використовують норми права не у 

відповідності з їх внутрішнім призначенням. При цьому однією з пріоритетних 

завдань вдосконалення системи правового регулювання відносин, що 

виникають у господарських товариствах, є захист прав їх учасників від 

зловживання правом. Зазначене можливо досягти як шляхом розвитку та 

вдосконалення механізмів захисту прав власності та інших майнових прав 

учасників корпоративних відносин та забезпечення балансу їх інтересів, так і 

через створення універсального правового механізму для унеможливлення 

появі такої проблеми, як зловживання правом. 

Вирішення проблеми захисту прав учасників господарських товариств від 

зловживання правом з боку інших учасників та органів управління 

господарських товариств безперечно забезпечить ефективну, реальну участь в 

управлінні справами господарюючих суб’єктів, поліпшить зміст прийнятих 

його органами управління рішень, забезпечить стабільність економічних 

відносин та сприятиме загальному розвитку економіки України. 

Для цього ретельного вивчення вимагає і ряд теоретичних питань, 

пов’язаних з виявленням сутності зловживання суб’єктивними цивільними 

правами взагалі та у корпоративних відносинах зокрема. До цих пір в науці 

цивільного (приватного) права немає єдності поглядів на юридичну природу 

феномена зловживання правом (дії суб’єкта зловживання правом визнаються як 

правопорушенням, так і формою реалізації права; намір – як умисним так і 

необережним; шкода – матеріальна і нематеріальна); відсутнє уніфіковане 
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наукове визначення поняття «зловживання цивільним правом», мало вивчені 

форми і види зловживань правами в корпоративних відносинах; йдуть дискусії 

про умови застосування наслідків (відмова в захисті) за зловживання особою 

своїм правом; не отримано відповіді на питання про умови виникнення 

ситуацій, пов’язаних із зловживанням правом в господарських товариствах; 

недостатньо вивчені суб’єктивні межі здійснення цивільних прав в 

господарських товариствах в рамках критеріїв сумлінності і розумності тощо. 

Проблематика зловживання правом в господарських товариствах, 

пов’язана і з нечіткістю норм, регулюючих дане правове явище, і з 

необхідністю узагальнення судової практики у спорах між учасниками 

господарських товариств. Відповідно до пункту 3 статті 13 ЦКУ не 

допускаються дії громадян і юридичних осіб, що вчиняються з наміром завдати 

шкоду іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. Зазначена 

норма не визначає поняття «зловживання правом», а також не розкриває 

ознаки, за наявності яких можна кваліфікувати «інші форми» зловживання 

правом, що створює істотні труднощі в ході її застосування на практиці. 

Чинне законодавство, що стосується господарських товариств, у тому 

числі Цивільний кодекс України та закони України у цій сфері, містять безліч 

диспозитивних норм, реалізація яких недобросовісними особами може 

здійснюватися неналежним чином. Також недостатньо чітко регулюються 

права та обов’язки учасників господарських товариств, з одного боку, та 

органів управління господарських товариств – з іншого, що призводить до 

великої кількості корпоративних конфліктів та спорів. Статистика судової 

практики служить ілюстрацією того, що з кожним роком кількість судових 

справ, пов’язаних із зловживанням правом в господарських товариствах, 

збільшується. 

Українська доктрина цивільного права у сфері недопущення зловживання 

правом переважно базується на результатах дослідження В.П. Грибанова 

«Пределы осуществления и защиты гражданских прав» (1972 р.), проте 

більше уваги приділила дослідженню корпоративних прав як таких. Зокрема, 

йдеться про роботи І.В. Спасибо-Фатєєвої «Цивільно-правові проблеми 
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акціонерних правовідносин» (2000 p.), В.М. Кравчука «Припинення 

корпоративних правовідносин в господарських товариствах» (2010 p.), 

О.В. Регурецької «Охорона прав акціонерів у цивільному праві» (2005 p.), 

С.С. Кравченка «Юридична природа прав учасників господарських товариств» 

(2007 р.), І.Б. Саракун «Здійснення корпоративних прав учасниками 

(засновниками) господарських товариств (цивільно-правовий аспект)» (2007 р.) 

та інших правників. 

Окремі проблеми здійснення суб’єктивних цивільних прав були 

предметом наукових досліджень М.О. Стефанчука «Межі здійснення 

суб’єктивних цивільних прав» (2006 р.), Д.В. Горбася «Здійснення 

суб’єктивних цивільних прав фізичних осіб: поняття, способи, межі» (2009 p.). 

Проте, не зважаючи на численні теоретичні напрацювання, залишаються 

невирішеними питання щодо поняття та правової природи, форм, видів та 

правових наслідків зловживання правом у корпоративних відносинах. Це 

зумовлює актуальність дослідження цивільно-правових аспектів зловживання 

корпоративними правами. 

Теоретичною основою дослідження стали наукові висновки та 

положення, сформульовані такими вченими-правниками, як М.М. Агарков, 

М.Й. Бару, В.А. Белов, С.М. Братусь, В.А. Васильєва, О.М. Вінник, 

О.В. Волков, Д.В. Горбась, В.П. Грибанов, О.С. Губар, Ю.М. Жорнокуй, 

О.Р. Кібенко, В.М. Коссак, О.О. Кот, С.С. Кравченко, В.М. Кравчук, 

Н.С. Кузнєцова, О.А. Кузнєцов, В.В. Луць, М.С. Малеїн, В.М. Махінчук, 

Д.І. Мейєр, Є.О. Мічурін, І.Б. Новицький, В.Ю. Пашутіна, Т.Т. Полянський, 

С.Д. Радченко, О.В. Регурецька, О.Я. Рогач, І.Б. Саракун, І.В. Спасибо-Фатєєва, 

Р.О. Стефанчук, М.О. Стефанчук, І.Т. Тарасов, І.А. Тімаєва, Д.А. Токарєв, 

М.М. Хміль, Л.Л. Чантурія, О.В. Чернокальцева, Р.Б. Шишка, В.С. Щербина, 

Т.С. Яценко та інші. 

Також автор спирався на праці класиків цивілістики та теорії права, що 

відповідає українській правовій традиції: К.Н. Анненкова, Є.В. Васьковського, 

Ю.С. Гамбарова, Н.А. Гредескула, Н.М. Коркунова, Д.І. Мейера, 



7 

К.П. Победоносцева, И.О. Покровського, І.І. Петражицького, В.І. Синайского, 

Г.Ф. Шершеневича та інших. 

Зарубіжна правова доктрина у дослідженні представлена роботами як 

загального так і спеціального спрямування таких відомих вчених та правників, 

як А. Бебек (Anton Babak), Х. Брокс (Hans Brox), О. Будек (Oguz Budak), 

Ф. Виакер (Franz Wieacker), Т. Вір (Tony Weir), К.-Х. Гурський (Karl-Heinz 

Gursky), У. Дідеріхсен (Uwe Diederichsen), В. Ебке (Werner F. Ebke), Х. Коц 

(Hein Kotz), Х. Лезер (Hans G. Leser), Ш. Матіс (Mathis Stephen), А. Робілен 

(Anna di Robilan), Л. Серіоні (Luca Cerioni), Б. Стейнхауер (Bettina M. 

Steinhauer), Р. Ціммерманн (Reinhard Zimmermann), П. Шелештрейм (Peter H. 

Schlechtriem), С. Уіттакер (Steve Whittaker), Н. Хорн (Norbert Horn) та інших. 

Метою дослідження є комплексний порівняльно-правовий аналіз 

основних положень правового регулювання недопущення зловживання правом 

у корпоративних відносинах в Україні існуючим стандартам та 

правозастосовній практиці провідних країн світу для наступної розробки 

науково-теоретичних та практичних рекомендацій з вдосконалення 

законодавства України. 

Досягнення поставленої мети зумовило постановку наступних завдань: 

– провести аналіз розвитку доктрини, основних теорій, концепцій та 

підходів, а також їх застосування в існуючій практиці законодавчого 

регулювання недопущення зловживання правом у корпоративних відносинах 

країн континентальної системи права, до якої генетично відноситься правова 

система України, щодо запобігання та усунення наслідків зловживання правом 

у корпоративних відносинах; 

– визначити особливості суб’єктного складу учасників, які можуть 

зловживати правом, об’єктивні та суб’єктивні ознаки для кваліфікації їх 

дії/бездіяльності в якості зловживання правом у сфері корпоративних відносин, 

а також дієві критерії та ефективні способи недопущення зловживання правом 

та захисту порушених шляхом зловживання прав у сфері корпоративних 

відносин; 
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– узагальнити досліджені підходи до регулювання недопущення 

зловживання правом у корпоративних відносинах, класифікувати виявлені види 

зловживання правом, уніфікувати застосування відповідної термінології, що 

допоможе встановити особливості та розкрити межі позитивної (звичайної) 

реалізації корпоративних прав для забезпечення їх справедливого судового 

захисту; 

– проаналізувати характерні риси та встановити існуючий стандарт 

правового регулювання на предмет ефективного застосування застереження 

про недопущення зловживання правом у сфері корпоративних відносин у світі 

та розробити на цій основі науково обґрунтовані пропозиції й рекомендації по 

вдосконаленню законодавства України у досліджуваній сфері відносин. 

Об’єктом дослідження є цивільні (приватні) правовідносини, що 

виникають при встановленні порушення з боку учасників корпоративних 

відносин принципів розумності, добросовісності, справедливості, що 

кваліфікується в якості зловживання належними їм корпоративними правами. 

Предметом дослідження виступають норми національного та іноземного 

законодавства, що можуть бути застосовані для недопущення, у випадку 

виявлення, зловживання правом у корпоративних відносинах, а також 

вітчизняні та іноземні теоретичні та доктринальні положення, узагальнення, що 

дають можливість встановити як сутність, так і зміст зловживання правом у 

корпоративних відносинах, критерії та способи захисту, судова (арбітражна) 

практика. 

Методи дослідження зумовлені його метою та завданнями. Основу 

складають сучасні як загальнонаукові методи наукового пізнання, так і 

спеціальні методи юридичної науки, зокрема, діалектичний із системно-

структурним підходом до вивчення матеріалу, порівняльно-правовий, 

історичний, формально-логічний та логіко-граматичний методи. 

У ході дослідження також було встановлено, що класичні методи не 

дають повного уявлення про особливості тлумачення окремих нормативно-

правових актів та правозастосовної практики. Тому для проведення 

об’єктивного аналізу положень вітчизняного та зарубіжного законодавства 
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було використано SNW підхід, як раціональний розвиток SW/SWOT методу 

при моделюванні внутрішнього середовища та корпоративних взаємин між 

учасниками господарських товариств на предмет можливості та наслідків 

зловживання правом. 

Емпіричною базою дослідження стали національні та іноземні 

нормативно-правові акти, науково-практичні коментарі, матеріали та 

узагальнення судової практики розгляду корпоративних спорів, у яких 

порушувалося питання застосування наслідків зловживанням правом у 

корпоративних відносинах. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає як у самій постановці 

теми дисертаційного дослідження, так і в запропонованих підходах до 

застосування застереження про недопущення зловживання правом у 

корпоративних відносинах в чинному законодавстві та розробленому 

авторському проекті ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запобігання випадкам зловживання правом у сфері 

корпоративних відносин». 

На підставі аналізу основних проблем, пов’язаних із зловживанням 

правом у корпоративних відносинах та шляхів їх розв’язання у теорії та 

практиці держав континентальної системи права, сформульовано нові, або такі, 

що містять елементи наукової новизни та відображають основні напрямки 

дисертаційного дослідження, положення, що виносяться на захист. 

Уперше: 

– доведено та науково обґрунтовано, що розумність та добросовісність в 

корпоративних відносинах є необхідними, проте не загальними, а спеціальними 

в тому розумінні, що мають встановлюватись у кожному конкретному випадку, 

межами та критеріями аналізу дії учасника при реалізації належного йому 

корпоративного права; 

– обґрунтовано, що матеріальні наслідки зловживання правом у вигляді 

нанесення реальної шкоди не є необхідною ознакою зловживання правом у 

корпоративних відносинах; 
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– дано авторське визначення поняття «зловживання правом у 

корпоративних відносинах», як особливої форми реалізації права, що 

представляє собою вольову поведінку учасників корпоративних відносин, 

всупереч принципам розумності та добросовісності, які здійснюють права і 

виконують обов’язки в рамках законодавства, що регулює корпоративні 

відносини; 

– запропоновано підходити до правового регулювання недопущення 

зловживання правом у корпоративних відносинах як до особливої форми 

реалізації корпоративних прав, що не є з формально-юридичної точки зору 

протиправним діянням, за яке передбачена юридична відповідальність; 

– обґрунтовано, що зловживання правом у корпоративних відносинах це 

завжди умисна, усвідомлена, дія чи бездіяльність, яка ні за яких обставин не 

може бути вчинена внаслідок необачності, необережності чи недбаливості; 

– визначено, що до зловживання правом у корпоративних відносинах 

можуть бути віднесені дії спрямовані як на отримання, так і на користування, 

тобто реалізацію корпоративних прав. 

Удосконалено та систематизовано: 

– основні умови виникнення ситуації зловживання правом у 

корпоративних відносинах; 

– види зловживання правом у корпоративних відносинах залежно від 

мети, змісту порушуваного права, суб’єкта, який зловживає правом; 

– обґрунтовано, що «корпоративний шантаж в господарському 

товаристві» є однією з форм зловживання правом; 

– запропоновано та обґрунтовано застосування превентивних засобів 

захисту від зловживання правом, а також доводиться необхідність їх 

застосування разом з групою запропонованих спеціальних засобів захисту від 

негативних наслідків зловживання правом. 

Дістали подальшого розвитку: 

– наукове обґрунтування того, що відмова у захисті права при 

встановленні зловживання корпоративними правами є системним заходом 

(санкцією) корпоративного права, гарантією недопущення зловживань 
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учасників за допомогою засобів (форм) самого корпоративного права і може 

застосовуватися (в тому числі з власної ініціативи суду) як до позивача, так і 

відповідача. Відмова у захисті права має розглядатися як системний захисний 

засіб корпоративного права, що містить у собі можливість суду обмежити 

охоронну складову суб’єктивного корпоративного права з метою припинення 

зловживання корпоративними правами та обов’язками; 

– концепція М.О. Стефанчука щодо доктринальних меж здійснення 

суб’єктивних цивільних прав, висновки І.Б. Саракун щодо цивільно-правових 

аспектів здійснення корпоративних прав учасниками (засновниками) 

господарських товариств, пропозиції В.Ю. Пашутіної щодо зловживання 

корпоративними правами, як «складного» юридичного факту, кваліфікуючих 

ознак недобросовісного здійснення корпоративних прав в господарських 

товариствах та класифікації видів зловживання корпоративними правами, 

розробки О.В. Волкова у сфері зловживання цивільними правами у площині 

корпоративних відносин та дослідження О.А. Кузнєцова у сфері недопущення 

зловживання правом між акціонером та акціонерним товариством. 

У роботі зроблено пропозиції з удосконалення норм ЦКУ, ЦПК, ГПК, 

ЗУ «Про акціонерні товариства», ЗУ «Про господарські товариства» головні з 

яких наступні: 

- обґрунтовано необхідність викладення пункту 3 статті 13 ЦКУ в 

наступній редакції: «Не допускається недобросовісна реалізація особою 

власного суб’єктивного права, всупереч його призначенню, принципам 

добросовісності, розумності та справедливості, яка прямо чи опосередковано 

направлена на заподіяння шкоди іншим учасникам правовідносин у вигляді 

певних позбавлень і обмежень майнового і немайнового характеру, а також 

зловживання правом в інших формах», 

- запропоновано, з урахуванням важливості питання викласти статтю 143 

ЦКУ у наступній редакції: «Статут товариства з обмеженою відповідальністю 

крім відомостей, передбачених статтею 88 цього Кодексу, має містити 

відомості про: розмір статутного капіталу, з визначенням частки кожного 

учасника; склад та компетенцію органів управління і порядок прийняття ними 
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рішень; розмір і порядок формування резервного фонду; порядок передання 

(переходу) часток у статутному капіталі, положення про дії, як товариства, так і 

його учасника у випадку встановлення факту зловживання правом», 

- запропоновано за умови збереження чинності нову редакцію пункту 4 

статті 57 ГКУ: «Статут суб’єкта господарювання повинен містити відомості 

про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення 

статутного капіталу та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, 

про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та 

ліквідації суб’єкта господарювання, положення про дії, як суб’єкта 

господарювання, так і його учасника у випадку встановлення факту 

зловживання правом, способи захисту суб’єкту господарювання та його 

учасників від недобросовісних дій (зловживання правом), а також інші 

відомості, пов’язані з особливостями організаційної форми суб’єкта 

господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші 

відомості, що не суперечать законодавству», 

- обґрунтована необхідність доповнення частини 1 статті 29 ЗУ «Про 

акціонерні товариства» підпунктом: «не використовувати власні корпоративні 

права, всупереч їх призначенню, з прямою чи опосередкованою метою 

заподіяти шкоду іншим учасникам товариства або самому товариству», 

- запропоновано доповнити частиною 3 ст. 10 ЗУ «Про господарські 

товариства» у наступній редакції: «Забороняється використовувати права 

передбачені частиною 1-2 цієї статі, всупереч їх призначенню, з прямою чи 

опосередкованою метою заподіяти шкоду іншим учасникам товариства або 

самому товариству», 

- пропонується доповнити частину 2 статті 122 ЦПКУ підпунктом 6 

наступного змісту: «6) відповідно до отриманої інформації судом буде 

встановлено факт зловживання учасником юридичної особи правом на 

звернення до суду, або факт блокування діяльності юридичної особи». 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що положення та висновки дисертаційного дослідження можуть бути 

використані як у науково-дослідній та навчальній, так і правотворчій та 
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правозастосовній роботі. Зокрема у правотворчій діяльності – для 

обґрунтування прийняття нових нормативно-правових актів, внесення змін та 

перегляду актів чинного законодавства; у сфері правозастосування – для 

додаткової аргументації юристами позиції при розв’язанні корпоративних 

спорів; у навчальному процесі – для вдосконалення підручників, навчальних 

посібників та навчальних програм курсів «Цивільне право», «Порівняльне 

цивільне право», «Актуальні проблеми міжнародного приватного права», 

«Корпоративне право», «Цивільний процес». 

Результати дослідження доповнюють існуючі розробки у сфері 

недопущення зловживання правом в корпоративних відносинах та дають змогу 

визначити закономірності подальшого розвитку правового регулювання у цій 

сфері. 

Особистий внесок здобувача. Сформульовані в дисертації положення, 

узагальнення, висновки, рекомендації та пропозиції зроблені і обґрунтовані 

дисертантом самостійно, на підставі особистих досліджень, у результаті 

опрацювання та аналізу наукових і нормативних джерел, а також практики 

правозастосування. 

Апробація результатів дослідження. Результати і висновки 

дисертаційного дослідження були обговорені на засіданні кафедри 

міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та отримали позитивну 

оцінку. 

Основні теоретичні положення та висновки дисертації були оприлюднені 

на наукових та науково-практичних конференціях, а саме: 

 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Публічне та приватне 

право: шляхи вдосконалення законодавства і практики», (Харків, 09-10 

березня 2012 р.); 

 Десятій міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» (Київ, 22 березня 

2012 р.); 
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 Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (Київ, 

25 жовтня 2012 р.); 

 Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (Київ, 

24 жовтня 2013 р.); 

 Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Шевченківська весна» (Київ, 10 квітня 2014 р.); 

 Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (Київ, 

16 жовтня 2014 р.); 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

знайшли відображення у семи наукових статтях у журналах та збірниках, що 

входять до переліку наукових видань, затверджених ВАК України, у тому числі 

одна вийшла друком у фаховому виданні іноземної держави, та у п’яти тезах 

доповідей на наукових і науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації визначена метою та задачами дослідження і 

складається з вступу, трьох розділів, які містять вісім підрозділів, висновків та 

списку використаних джерел та літератури, одного додатку (на 14 сторінках). 

Основний текст дисертації складає 183 сторінки. Загальний обсяг дисертації 

складає 220 сторінок, у тому числі список використаних джерел на 15 сторінках 

(171 найменування). 
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Розділ І. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОБЛЕМИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН 

 

Розв’язання проблеми захисту прав добросовісних учасників 

корпоративних відносин від зловживання правом з боку інших учасників та 

органів управління господарських товариств має забезпечити ефективну, 

реальну участь в управлінні справами господарюючих суб’єктів та поліпшити 

зміст прийнятих його органами управління рішень, що надасть стабільності 

економічним відносинам та сприятиме загальному розвитку економіки 

України. 

Саме це зумовлює необхідність проведення порівняльно-правового 

дослідження явища зловживання правом у корпоративних відносинах з 

врахуванням існуючої в Україні специфіки для подальшої розробки дієвих 

механізмів захисту прав та інтересів добросовісних учасників корпоративних 

відносин від безрозсудної і несумлінної поведінки окремих уповноважених 

осіб, що використовують норми права не у відповідності з їх внутрішнім 

призначенням (зловживають правом у корпоративних відносинах). 

З цієї позиції, початковим етапом дослідження щодо недопущення 

зловживання правом у сфері корпоративних відносин має стати виокремлення 

та аналіз наукових здобутків, що були попередньо сформульовані при 

дослідженні цієї проблеми. 

Слід відзначити, що зростаюча актуальність даного напрямку призвела до 

появи чималої кількості досліджень, проте їх автори не лише доходять 

суперечних висновків, а також часто розглядають досліджувану проблему в 

абсолютно різних аспектах. 

Задля подальшого критичного вивчення досліджуваної проблеми 

методологічно визначеною та цілком необхідною є першочергова 

систематизація та узагальнення численних теоретичних підходів до визначення 

зловживання правом, що дозволить подальший критичний їх аналіз. 
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1.1. Загальний огляд методологічних підходів до розуміння проблеми 

зловживання правом. 

Вивчення проблеми зловживання правом ускладнюється тим, що поняття 

«зловживання правом» неподільно поєднане з низкою основних категорій 

цивільного (приватного) права в аналізі яких, в свою чергу, спостерігається 

наявність значної кількості суперечливих суджень різних дослідників. Таке 

різноманіття поглядів не завжди береться до уваги в процесі розгляду проблеми 

зловживання правом, що призводить до сповільнення та заходження наукової 

дискусії у глухий кут. 

Кожен дослідник визначає зловживання правом, керуючись своїми 

поглядами на об’єктивне та суб’єктивне право, межі здійснення прав та 

співвідношення права та моралі. Цим обумовлена першочергова необхідність 

звернути увагу на теоретико-фіолософський базис при визначенні різних 

підходів до вивчення поняття «зловживання правом». 

Безсумнівним є те, що основою наукового визначення будь-якого 

правового явища є певний тип праворозуміння, який є сукупністю 

парадигмальних уявлень про те, чим є право [4, с.7]. 

В.С. Нерсесянц влучно зазначає те, що «той чи інший тип праворозуміння 

істотно впливає на все подальше правове дослідження загалом (на його цілі, 

напрям, зміст, методику і тощо)» [5, с.360]. Як справедливо зазначалося раніше, 

основне питання юридичної науки звучить так: «що є право і яким воно має 

бути?» [161, с.46]. На це питання дослідники відповідають по-різному. 

Конкретна відповідь на це запитання загалом визначає ставлення вчених до 

розуміння зловживання правом. Різні типи праворозуміння в цілому 

обґрунтовують кожний з існуючих підходів до розуміння поняття 

«зловживання правом». Завдяки виокремленню кожного із них можна виділити 

декілька концепцій розуміння поняття «зловживання правом», відповідно до 

типів праворозуміння, в межах якого вона була сформульована. 

З прийняттям в Україні Цивільного кодексу відправною точкою будь-

якого дослідження у сфері недопущення зловживання правом в Україні є 

загальні норми статті 13 ЦКУ, безпосередньо спрямовані на врегулювання 
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досліджуваних відносин. Зазначена стаття має назву: «Межі здійснення 

цивільних прав» та розміщена законодавцем в главі 2 «Підстави виникнення 

цивільних прав та обов’язків. Здійснення цивільних прав та виконання 

обов’язків». Їй структурно передує стаття 12 ЦКУ «Здійснення цивільних 

прав» чим свідчить про той факт, що законодавець при підготовці проекту 

ЦКУ використав доктрину про межі здійснення суб’єктивних цивільних прав 

[1, с.24]. 

Відповідно до частини 1 статті 13 ЦКУ законодавець дозволяє особі 

здійснювати цивільні права у межах наданих їй договором або актами 

цивільного законодавства. Проте, межі здійснення цивільних прав відкрито 

визначаються законодавцем лише в положеннях частин 2–5 статті 13 ЦКУ, а 

саме: «… При здійсненні своїх прав особа зобов’язана утримуватися від дій, які 

могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній 

спадщині; не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди 

іншій особі, а також зловживання правом в інших формах; при здійсненні 

цивільних прав особа повинна додержуватися моральних засад суспільства; не 

допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного 

обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а 

також недобросовісна конкуренція» [1, с.26]. 

Відповідно до положень частини 6 статті 13 ЦКУ законодавець зазначає, 

що у разі недодержання особою при здійсненні своїх прав вимог, які 

встановлені частинами 2-5 цієї статті, суд може зобов’язати її припинити 

зловживання своїми правами, а також застосувати інші наслідки, встановлені 

законом. Також суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу 

особи в разі порушення нею положень частин 2-5 статті 13 ЦКУ [1, с.25]. 

Відповідно до положень проаналізованих вище, можна зробити висновок, 

що законодавець не дає чіткого визначення поняття «зловживання правом». 

Проте, прямо визначає одну з форм зловживання правом – шикану [6, с.109]. 

Виявлення інших форм зловживання правом покладено на суди. 

Проте, в умовах обмеженості формулювань, судді неминуче будуть 

тяжіти до вибору безпечного способу прийняття рішень та, на жаль, взагалі не 
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робитимуть спроб виявити, а тим більше класифікувати цю невизначену та 

певною мірою загадкову категорію – «зловживання правом». 

Так зокрема, ВГСУ в інформаційному листі від 15.03.2010 №01-08/140 

вказується про значну поширеність зловживання сторонами в процесі своїми 

процесуальними правами [2]. 

В процесуальному законодавстві відсутні ефективні механізми, які б 

забезпечували протидію процесуальним зловживанням. Норми ЦПКУ не 

встановлюють заборону щодо зловживання правом на пред’явлення позову та 

іншими процесуальними правами. У зв’язку з цим на сьогодні особи не несуть 

жодної відповідальності за зазначені недобросовісні дії [3, с.298]. 

ЦПКУ передбачено лише загальне застереження про те, що особи, які 

беруть участь у справі, зобов’язані добросовісно здійснювати свої процесуальні 

права і виконувати процесуальні обов’язки (ч. 3 ст. 27). Проте судова практика 

засвідчила, що ця норма є суто декларативною. Крім того, статус особи, яка 

бере участь у справі, виникає лише після відкриття провадження у справі, у 

зв’язку з чим право на звернення до суду взагалі не підпадає під зазначену 

вимогу добросовісності його здійснення [3, с.298]. 

Дослідники визначають два основних типи праворозуміння: 

позитивістський (іноді його також називають легістським) та 

непозитивістський [7, с.6]. 

В.В. Лапаєва зазначає, що у методології позитивізму єдиним джерелом 

знання визнаються конкретні, емпіричні дані, визначені шляхом досвіду та 

спостереження, без розгляду метафізичних питань, а також відмову від аналізу 

сутності явищ та процесів [4, с.9]. Розуміння права у методології позитивізму 

вирізняється ототожненням права та закону. Таким чином, згідно з концепцією 

позитивізму (легізму), право є сукупністю правил, що встановлені офіційною 

владою, виконання яких забезпечується владним примусом [8, с.467]. 

Деякі автори, проте, не прирівнюють легізм до позитивізму. Поруч із 

методологією легізму, що визначається як первинний та основний тип 

праворозуміння, у позитивістській концепції пропонується виділяти також 
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соціологічний та антропологічний підходи [4, с.8]. Проте, у даному дослідженні 

аналіз та застосування такого поділу не виявляється потрібним. 

Для досягнення цілей нашого дослідження ми будемо слідувати поглядам 

В. Нерсесянца, та вважати позитивізм і легізм тотожними напрямками. 

У даному випадку також необхідно спиратися на традиційний для англо-

саксонської теорії права поділ на «м’який» та «жорсткий» позитивізм, 

незважаючи на те, що українське право відноситься до континентальної 

системи права. 

Найбільш послідовною можна вважати концепцію жорсткого 

позитивізму. Вона не допускає можливості суддівського розсуду та будь-якого 

відхилення від букви закону. Діаметрально протилежною виявляється позиція 

прихильників концепції «м’якого» позитивізму. Вони доводять, що сам лише 

закон не здатен повною мірою регулювати суспільні відносини, розділяючи при 

цьому закон на складові: «дух» та «букву закону». Загалом, м’який позитивізм 

полягає у спробах внести елементи непозитивізму до концепції «жорсткого» 

позитивізму, при цьому користуючись суперечливими конструкціями [9, с.13]. 

Методологія позитивізму, у свою чергу, базується на уявленні про 

«наявність певного ідеального правового критерію, що дозволяє оцінити 

природу правових явищ, що спостерігається на емпіричному рівні» [4, с.12]. 

Таким чином можна виділити головну відмінність від позитивізму – чітке 

розмежування закону та права. У межах непозитивістського підходу право 

розуміння
I
 зазвичай виділяють два напрямки

II
: юс натуралізм (франц. natura-

lisme, від лат. natura – природа) – напрям філософії права, що стверджує 

існування (крім прав, норм) принципів, які становлять зміст природного права 

(принципи справедливості, рівності перед законом тощо) [10] та лібертаризм 

(від лат.– свобода, воля) – вчення, засноване на ідеях розрізнення права і закону 

[11]. Через те що лібертаризм у численних аспектах є течією розвитку 

природно-правового напрямку непозитивізму, а також через те, що серед 

сучасних авторів, що звернули свою дослідницьку увагу на проблему 

                                                 
I
 Юридичним він іноді іменується в силу того, що поділ права і закону дозволяє сформулювати 

самостійне поняття права (jus), відмінне від закону (lex). 
II
 Суть лібертарно-юридичної школи права розкривається в наступних частинах роботи. 
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зловживання правом дуже важко знайти абсолютних прихильників юс 

натуралізму, у даній роботі, при зверненні до непозитивізму, основний наголос 

ми ставитимемо на лібертаризм. 

У підсумку дослідженого можна виділити три підходи до проблеми 

зловживання правом: «жорстку» позитивістську, м’яку позитивістську та 

непозитивістську. 
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1.2. Аналіз основних концепцій визначення сутності зловживання 

суб’єктивним правом та відмежування від звичайної реалізації приватних 

прав. 

Переважна кількість вчених – прихильників «жорсткого» позитивізму 

цілковито заперечують існування навіть можливості зловживання правом, як 

такої. Таких поглядів притримуються такі відомі дослідники теорії права як 

И.О. Покровський, М.М. Агарков, М.С. Малеїн, Г.Ф. Шершеневич та ін. 

Ці видатні особистості своїми працями охоплюють майже усе двадцяте 

століття «жорстко» не визнаючи та не припускаючи навіть ймовірності появи 

такого явища як зловживання правом. Зокрема И.О. Покровський уникав будь-

яких чітких визначень зловживання правом, через побоювання того, що правові 

норми можуть бути замінені суб’єктивними поглядами суддів, а межа між 

приписами права і вимогами моралі стане нечіткою [12, с.118]. 

Схожої позиції притримувався і М.С. Малеїн, відзначаючи, що при 

нечітких правових нормах та необхідності суддівського розсуду, який буде 

базуватися на застосуванні категорії зловживання правом, форма правової 

норми буде протиставлятися її змісту, що зовсім суперечить принципу 

законності [13, с.69]. 

Аналогічну думку висловлював і М.М. Агарков, говорячи про те, що 

поняття зловживання правом в умовах розвиненого права є анахронізмом [14, 

с.424-436]. 

З позиції «жорсткого» позитивізму можна погодитися з думкою 

В.І. Крусса щодо розуміння поняття зловживання правом. У своїх працях він 

зазначає, що проблема зловживання правом повинна бути повністю виключена 

з предмету послідовного юридичного позитивізму, а відмова від визнання 

необхідності цього виключення призведе до неточностей при класифікації на 

перший погляд схожих, проте істотно різних явищ [15, с.47]. Г.Ф. Шершеневич 

зазначав, що будь-яка дія, яка за своєю природою є лише здійсненням права, та 

не виходить із законодавчо зазначених норм суб’єктивного права, не є 

правопорушенням, не дивлячись на те, якої шкоди вона може завдати іншим 

особам [16]. 
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Для цього дослідження значущим є факт, справедливо зазначений 

М.С. Малеїном, який полягає у тому що сама концепція зловживання правом 

тісно переплітається з ідеєю суддівського розсуду, оскільки в обох цих явищах 

присутнє протиставлення духу та букви закону, власне закону та розсуду. Саме 

через призму суддівського розсуду та ставлення до нього з точки зору 

теоретико-філософської бази тої чи іншої концепції зловживання правом 

найкраще можна розглянути її недоліки. Позиція «жорстких» позитивістів, що 

заперечують проблему зловживання правом чітка та зрозуміла, адже у законі 

відсутня так звана метафорична частина, що дозволяла б читати його «між 

рядків», а у прийнятті судових рішень необхідно керуватися нічим іншим, як 

текстом законодавчих документів [14, c.126]. 

Серед сучасних дослідників прихильники «жорсткої» позитивістської 

концепції практично відсутні. Проте вивчаючи проблему зловживання правом, 

В.І. Ємельянов розробив концепцію, основними поняттями якої є «цільові 

права та обов’язки». 

Розглядаючи власне природу зловживання правом, дослідник ставить 

питання про засіб, використання якого при виконанні дій наносить шкоду 

іншим особам. Для того, щоб дати відповідь на поставлене запитання автор 

концепції «цільових прав та обов’язків» аналізує використання терміну 

«зловживання» у законодавстві. Таким чином він робить висновок про те, що 

характерною рисою зловживання правом є «обов’язкове порушення меж 

здійснення суб’єктивного права, які відповідно до приписів повинні бути 

здійснені в інтересах іншої особи» [17, с.106]. Оскільки згідно з загальним 

правилом цивільні права можуть здійснюватися у власних інтересах, цільові 

приписи, що їх обмежують, повинні бути встановлені договором, а цивільно-

правова відповідальність за зловживання договірним правом повинна 

визначатися правилами про договірну відповідальність. Заподіяння шкоди 

третій особі є зловживанням правом, і відповідальність за це повинна наступати 

згідно з правилами позадоговірної відповідальності. Цільовий припис 

здійснювати право в інтересах іншої особи у деяких випадках може бути 
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закріплений у законі разом з відповідними санкціями. При такому погляді на 

проблему, заборона зловживання правом є несуттєвою. 

Можна дійти висновку, що під «зловживанням правом» тут визначається 

окремий тип порушення обов’язку, а точніше «цільового права та обов’язку», 

який полягає в тому, що можливість застосувати деякі права надається лише 

для здійснення певного обов’язку в інтересах інших осіб. Це є нічим іншим як 

порушення конкретно визначеного договором чи законом обов’язку 

здійснювати конкретне суб’єктивне право в інтересах інших осіб за 

непередбачуваних обставин. 

В.І. Ємельянова можна віднести до табору «жорстких» позитивістів 

завдяки тому, що він, по-перше, заперечує трактування зловживання правом у 

традиційному аспекті. По-друге, дослідник послідовно та однозначно 

притримується об’єктивного принципу законності, який може бути порушено 

внаслідок використання заборони зловживання правом у судах. 

Численнішу групу дослідників представляють собою прихильники теорії 

«м’якого» позитивізму. До цієї групи можна віднести майже всіх дослідників, 

чиї праці зосереджені на проблемі зловживання правом. У рамках цієї групи 

можна виділити підгрупи, які відображають наявність різних концепцій при 

розгляді даного питання. Можна виділити три таких підходи: через концепцію 

меж здійснення цивільних прав, за допомогою поняття призначення права та 

поняття інтересу. Для більш детального дослідження цієї проблеми необхідно 

проаналізувати дані підходи. 

Концепція меж здійснення суб’єктивних цивільних прав, розроблена 

О.С. Іоффе та В.П. Грибановим, є основою для найбільш поширеного способу 

визначення сутності поняття зловживання правом. 

Основа цієї позиції полягає в тому, що окрім загальних меж поведінки, 

визначених законом – меж суб’єктивного права – для кожного суб’єктивного 

права існують також і межі його застосування, що обмежують міру конкретної 

поведінки у рамках реалізації права.  

В.П. Грибанов пропонував таке визначення зловживання правом: 

«Зловживання правом є особливим типом цивільного правопорушення, 
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здійсненого вповноваженою особою при здійсненні власних суб’єктивних прав, 

з використанням заборонених конкретних форм у рамках дозволеного йому 

законом загального типу поведінки» [18, с.53]. 

Основним для такого розуміння зловживання правом є твердження про 

те, що необхідним є розподіл змісту суб’єктивного права та форми його 

реалізації, саме тому проблема зловживання правом пов’язана з процесом 

здійснення, реалізації права, а не з його змістом. Пояснюється це при 

подальшому тлумаченні поданих понять. Дослідники зазначають, що у 

випадку, коли зміст суб’єктивного права може бути охарактеризований, як 

загальний тип поведінки вповноваженої особи, в межах дозволених 

об’єктивним правом, реалізація права розуміється як здійснення особою 

конкретних реальних дій, у яких виражається як власна воля вповноваженої 

особи, так і специфічні особливості здійснення права характерні для певного 

випадку. При цьому зміст суб’єктивного права виражає статичний стан права, а 

у процесі його реалізації виражається динамічна складова права. 

Цю концепцію, з деякими незначними змінами, поділяє велика кількість 

вчених, наприклад, О.В. Волков, B.C. Єм, O.A. Поротікова, А.П. Сєргєєв. 

Найбільш чітке розуміння концепції меж здійснення суб’єктивного права 

висловлене у працях В.П. Грибанова, хоча О.B. Волков і зазначає, що його 

визначення достатньо громіздке та містить певні логічні суперечності. 

Подальші дослідники, намагаючись виправити недоліки цієї концепції, 

додавши до неї елементи, які, проте, не виконують поставленого перед ними 

завдання, але все ж таки відповідають концепції розподілу меж суб’єктивного 

права та меж його здійснення. Відносно концепції меж здійснення суб’єктивних 

прав можна сформулювати декілька загальних тез. 

По-перше, ця концепція базується на позитивістському розумінні права та 

фактично є зразком легістського позитивізму в ототожненні права та закону. У 

розумінні суб’єктивного права прихильники меж здійснення прав спираються в 

першу чергу на закон.  

По-друге, суб’єктивне право у цьому випадку розглядається як текст 

конкретної норми, а не як певна можлива поведінка.  
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По-третє, таке вузьке розуміння суб’єктивного права тими чи іншими 

дослідниками призводить до виокремлення певних меж реалізації права. Для 

подальшої критики необхідно перерахувати ці межі: встановлені законом права 

та інтереси інших осіб, розумність, добросовісність, справедливість; мораль; 

призначення суб’єктивного права, заборона зловживання монопольним 

становищем та обмеження конкуренції; засоби захисту прав; засоби та способи 

реалізації права; предметні, суб’єктні та часові рамки. 

Не дивлячись на те, що концепція меж суб’єктивних цивільних прав стала 

широко визнаною, в літературі наводиться велика кількість критичних 

аргументів [19, с.16-21]. 

Загалом, критичні зауваження до даної концепції можна поділити на три 

категорії. До першої категорії можна віднести внутрішньо-логічні зауваження, 

що вказують на логічні помилки всередині самої концепції. Другим критичним 

аспектом є теоретико-цивілістична критика, спрямована на демонстрацію так 

званої зовнішньої нелогічності концепції відносно тих теоретико-цивілістичних 

основ, на які вона спиралася. Третя категорія включає практичні зауваження, 

зосереджені на дослідженні меж, що виділяються дослідниками задля 

демонстрації того, що велика частина цих меж або виключається, як хибна, або 

ж звужується до прав третіх осіб. 

Реалізацію права можна розуміти як здійснення суб’єктом реальних дій, 

що відповідають тексту правової норми та не виходять за її рамки. На думку 

прихильників концепції меж здійснення цивільних прав, ці реальні дії мають 

певні межі, обмеження у реалізації можливостей, закладені у праві. Тож, можна 

сказати, що такі межі визначають певну міру, модель реальної та конкретної 

поведінки. 

В.І. Ємельянов зазначає, що таким чином отримуємо дві ідеальні моделі 

поведінки, дві міри відносно однієї і тієї ж поведінки. Згідно з позицією 

В.П. Грибанова, зловживання правом – це дія в рамках однієї моделі, 

суб’єктивного права, при здійсненні якої спостерігається порушення межі іншої 

моделі – меж здійснення. Можна сказати, що відносно одного певного типу 

поведінки існує одразу дві міри поведінки. На початковому етапі – до початку 
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здійснення права – діють межі власне суб’єктивного права, надалі, з моменту 

здійснення права, міра законодавчо допустимої поведінки кардинально 

звужується і трансформується в межі здійснення права. Виявляється, що 

відносно однієї і тієї ж поведінки можна порушити одну межу дозволеного 

(межі здійснення права), і не порушити іншої (власне суб’єктивне право). У 

рамках цієї позиції можна було б визначити, що одна і та сама дія може бути 

правомірною і неправомірною одночасно, що зводить цю логіку до абсурду. 

Продемонструвати внутрішню нелогічність поняття меж здійснення 

права можна способом простої підстановки, яку пропонує В.І. Ємельянов. 

Якщо під суб’єктивним правом ми розуміємо міру, або ж межі дозволеної 

поведінки, тоді межі здійснення суб’єктивного права – це межі виконання дій у 

рамках меж дозволених дій. Таким чином спостерігаємо очевидно 

невиправдане нагромадження меж. 

Іншим доказом непереконливості поняття меж може стати наступний 

логічний ланцюжок. Прихильники позитивістської концепції визначають 

суб’єктивне право, як встановлену законодавцем міру дозволеної поведінки. 

Зазначимо, що мова йде не про текст норми, що надає суб’єкту певні права, а 

саме про певну визначену поведінку, про можливості, які дозволені 

законодавцем. Дослідивши це визначення бачимо, що мірою дозволеної 

поведінки є саме право, а межами, що визначають ті чи інші конкретні форми 

поведінки, допустимі законодавцем, є власне межі здійснення суб’єктивного 

права. Це теж є дозволеною мірою поведінки. Усі дії, що лежать поза межами 

здійснення права не дозволені законодавцем, а ті, що входять до цих меж, 

відповідно, – дозволені. Таким чином доходимо висновку, що межі здійснення 

суб’єктивних прав є нічим іншим, як межі, що визначають зміст суб’єктивних 

прав, тобто, межі власне суб’єктивних прав. 

Таким, що не має сенсу є розподіл дій на такі, можливість здійснення 

яких передбачена конкретною нормою права, і такі, що підпадають під 

загальний принцип «усе, що не заборонено, дозволено» та такі, що не можуть 

бути заборонені через відсутність конкретних спеціальних норм. Доречним 

буде згадати про аргументи, які приводить ще один противник концепції меж 
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здійснення прав – М.С. Малеїн. Він справедливо помічає, що виходячи з тієї 

логіки, що суб’єктивне право закріплює загальний тип поведінки, а конкретні 

недопустимі його форми забороняються певними межами здійснення, то через 

призму конструкції меж здійснення слід роздивлятися усі норми Цивільного 

кодексу та інших нормативних документів. 

Задля демонстрації цього явища М.С. Малеїн приводить у якості 

прикладу право укладати угоду. Так, якщо говорити про право укладати угоди, 

то право на визнання угоди недійсною підпадає під зловживання правом, 

оскільки такі випадки можуть розцінюватися як форми конкретної 

протиправної поведінки у межах загальних, дозволених законом норм [13, с.68]. 

Таким чином, ця логіка приводить нас до втрати розуміння сутності поняття 

суб’єктивного права та правопорушення. Перше стає непотрібним, а друге 

поняття замінюється зловживанням правом. 

У якості іншого доказу абсурдності концепції меж можна навести право 

власності, яке займає важливе місце у цивільному праві. Вважається, що 

зловживання правом, тобто порушення меж його здійснення, може мати місце 

тільки у тому випадку, коли існує суб’єктивне право. Уявимо ситуацію, особа 

володіє майном, яке має значну історичну цінність, проте нерозумно його 

використовує, або, наприклад, особа виготовляє з власної сировини наркотичні 

речовини з метою подальшого збуту [20, с.528]. Своїми діями ці особи 

порушують межі, встановлені спеціальними нормами для здійснення права 

власності. Проте, якщо без суб’єктивного права, не може існувати меж його 

здійснення, чи значить це, що особи мають право нерозумного поводження з 

майном чи виготовлення наркотичних речовин, здійснювати яке просто не 

можна, адже було не одноразово підкреслено, що порушення меж здійснення 

права може бути наявне лише там, де є власне саме право? 

Проблема концепції меж здійснення прав виражається ще й в тому, що 

провести межу між двома поняттями, тобто віднайти різницю між обмеженням 

самого права та обмеженням можливостей його здійснення (межами), 

достатньо складно. 
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Дослідники неодноразово зазначали, що у правовій науці протягом 

довгого часу не відзначалося різниці між обмеженням самого права та 

обмеженням можливостей його здійснення (межами). О.А. Поротікова ілюструє 

помилковість такого підходу за допомогою прикладів, наведених раніше 

Г.Ф. Шершеневичем. Задля пояснення цивільного права, дослідник наводив, як 

приклад, заборону виводити вікна та двері у бік сусіднього подвір’я та змітати 

сміття у бік будинку або двору сусіда. Розглядаючи першу з цих заборон, на 

думку О.О. Поротікової, власне можливість розміщувати вікна у будинку, що 

належить особі не припинялася, оскільки була частиною права власності. 

Обмеженню, задля збереження права сусіда на таємницю приватного життя, 

підлягали лише можливості особи. У той же час, змітання сміття та злив 

відходів життєдіяльності, на думку вченого, не може відноситися до змісту 

суб’єктивного права, оскільки жодний власник не має права смітити та 

забруднювати чуже майно [21, с.54]. Цей приклад має за мету показати сутнісні 

відмінності між змістом права та його здійсненням. Проте, демонструє він 

абсолютно інше явище. Насправді, якщо провести більш логічну аналогію для 

порівняння двох обмежень, виливати відходи та ставити вікна та двері там, де 

заманеться, є невід’ємним правом кожного власника. Проте, право на це він має 

лише на своїй ділянці і до тих пір, поки це не впливає на майно чи на територію 

сусіда. У цьому ж випадку забруднення сусідської ділянки має таку ж вагу, як і 

порушення права на приватну власність. Відбувається порушення прав іншої 

особи, незалежно від того, який термін використовується для цього явища – 

порушення меж права чи меж його здійснення. 

Власне, тут спостерігаємо підміну понять. Обмеження, якими традиційно 

виступали спеціальні відносно загальної правової норми стандарти, тут 

називаються межами. У такому випадку, обмеження власне суб’єктивного 

права, існувати не може. 

Як зазначає О.О. Кот,  основним складником правової норми, його суттю, 

є її текст. Будь-які неоднозначні деталі, що містяться в ньому, насправді є його 

роз’ясненням та становлять основну сутність змісту правової норми, і 

обмеженнями вважатися не можуть. Проте, не дивлячись на це, обмовки, що 
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містяться у тексті правової норми, вважаються не елементами змісту права, а 

розцінюються як межі його здійснення [106]. 

Можна також зазначити, що концепція меж здійснення права, не 

дивлячись на виокремлення її в статті 13 ЦКУ, втілюється в життя 

законодавцем. Звертаючи увагу на положення Земельного кодексу, можна 

прийти до висновку, що наявні в ньому обмеження відносяться до права 

власності, а не до меж його здійснення. 

Можна продовжити аналіз права власності у контексті проблеми 

зловживання правом. Власність первісно трактувалася як безумовне, повне 

володіння особи певною річчю. Така інтерпретація права власності вирішила б 

раніше поставлені запитання: користуючись таким формулюванням насправді 

можна говорити про певні обмеження на його здійснення. Наприклад, у 

Цивільному кодексі Наполеона під власністю розуміють право користуватися 

та розпоряджатися речами без будь-яких обмежень, проте не користуватися 

ними у заборонений законом чи особливими правилами спосіб [22, с.544]. 

Г.Ф. Шершеневич сформулював загальне правило про те, що обмеження 

права власності прямо пропорційне складності суспільних відносин та 

обернено пропорційне до сили індивідуалізму [16, с.462]. Можна сказати, що 

насправді це випадки обмеження «зловживання правом» у сучасному 

розумінні, коли право використовується у неприпустимий спосіб, коли 

використання його наносить шкоду іншій особі, а цивілістика не визнає такий 

спосіб використання права можливим, не дивлячись на те, що фактично він не 

був заборонений. Вона обмежує право, звужуючи можливі варіанти поведінки 

індивіда таким чином, що можливість такого здійснення права виходить за 

рамки правових норм. 

Тут можна згадати про один із важливих наукових принципів – «лезо 

Оккама», сутність якого можна пояснити, користуючись латинською формулою 

«pluralitas поп estponenda sine necessitate» [23], тобто «не варто залучати нові 

сутності без крайньої необхідності». Цей принцип слід розуміти як наукове та 

філософське правило, яке полягає у тому, що за наявності двох рівновагомих 
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логічних пояснень необхідно притримуватися простішого, того, до якого 

залучена менша кількість сутностей. 

О.О. Поротікова визнає, що окремий розгляд та розмежовування змісту 

субєктивного права та меж його здійснення виявляється необхідним для того, 

щоб уникнути розповсюдженого у юридичній літературі парадоксального 

припущення про те, що суб’єктивне право містить у собі протиправний 

елемент, керуючись яким, можна нанести шкоду третій особі [21, с.53]. 

Насправді, важко сперечатися з тим, що твердження про наявність у 

суб’єктивному праві протиправного елемента пародоксальне та суперечливе. 

Проте визнання хибності цього положення не дозволяє дійти висновку про 

відмінність права та його здійснення. Розмежування сутності права та меж його 

здійснення є, фактично, одним із способів його уникнення. 

Наявні два підходи до існування суб’єктивного цивільного права. З 

одного боку, це право визначається як міра дозволеної поведінки, визначена 

сукупністю правових норм, що можуть на неї вплинути [17, с.32]. Тобто, 

суб’єктивне цивільне право є сукупністю дій, допустимих згідно з нормами 

об’єктивного права. З іншого боку, це явище розглядається у двох його 

проявах: по-перше, це – правомочність, яка забезпечується вповноважуючою 

нормою (суб’єктивне право) [21, с.22], по-друге, це – правомочність, яка 

забезпечується спеціальними нормами, а точніше, відсутністю конкретних 

категоричних заборон на їх використання. 

На жаль, дослідники не завжди зауважують, що у такому випадку йдеться 

про різні по суті теорії, які базуються на діаметрально протилежних 

передумовах. Саме тому зустрічаємо аргументи, як, наприклад, висловлювання 

дослідника С.Д. Радченка: «Навіть погодившись із існуванням внутрішніх меж 

здійснення права, необхідно визнати, що такі межі можуть бути встановлені 

лише об’єктивним правом, тобто законом. З цього випливає, що порушення 

внутрішніх меж завжди буде включати в себе порушення певних норм 

об’єктивного права, які, власне, і встановили цю межу. Порушення норми 

об’єктивного права завжди означатиме зіткнення власне права з межами його 

здійснення» [24, с.8]. Або ж, наприклад, думка В.І. Ємельянова про те, що 
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об’єм права визначається сукупністю правових норм, і саме тому, межі 

здійснення права та, власне, його зміст збігаються. Якщо об’єм права 

визначається сукупністю правових норм, то неможна говорити про те, що 

порушення меж здійснення права є порушенням його повноти, оскільки 

прихильники концепції В.П. Грибанова приймають за основу іншу аксіому. На 

їх думку, право не визначається сукупністю усіх норм. З цієї причини, такі 

аргументи не можуть вважатися стовідсотково влучними. 

Звичайно, зміст конкретної правової норми не може містити усі 

обмеження стосовно її застосування, які встановлюються іншими нормами. 

Індивід, безумовно, спираючись на текст однієї норми, повинен брати до уваги 

текст інших норм, заради того, щоб його поведінка не виходила за межі, 

дозволені законом. З цієї точки зору все виглядає достатньо логічно. 

Проте, у такому випадку проявляється одна із головних проблем 

юридичної науки в цілому. З огляду на те, що права не є фізичними сутностями, 

можна винаходити скільки завгодно складних гіпотез, які будуть їх описувати, 

але емпірично перевірити жодну із них не можливо. Задля уникнення побудови 

надскладних гіпотез найдоцільнішим вбачають використання «леза Оккама». 

При виборі з двох теорій, що пояснюють певне явище обирати слід ту, що 

найбільш просто, точно та ясно його обґрунтовує. Замість розуміння 

суб’єктивного права як міри можливої поведінки, що витікає із сукупності 

правових норм (наприклад, право власності розглядається у сукупності з усіма 

обмеженнями), пропонується концепція розуміння одного поняття 

суб’єктивного права як двох:суб’єктивного права та меж його здійснення. 

Якщо в такому випадку керуватися принципом «леза Оккама», 

виявляється, що такий розподіл понять не має сенсу, адже достатньо розуміти 

право як міру свободи. А визначення меж здійснення права не призводить ні до 

чого, крім появи нових неточностей та нелогічностей. Тож можна визначити, 

що обидва підходи до суб’єктивного права описують одне й те саме явище, але 

одне з них описується за допомогою додаткових понять. 

Таким чином, існування категорії меж здійснення права є недостатньо 

обґрунтованим. Більше того, теоретичні спроби дати визначення, яке було б 
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переконливо обґрунтованим та чітко встановлювало прав та межі їх здійснення 

є достатньо неефективними. 

У якості першого аргументу, що суперечить концепції меж здійснення 

цивільних прав виступає логічна критика власне їх теоретичної конструкції. 

Проте на додачу до цього іноді відзначають, що подібна конструкція може бути 

потенційно небезпечною. 

Джерелом концепції меж здійснення прав є позитивістська цивілістична 

теорія. Теорія меж здійснення прав існує для пояснення явища зловживання 

правом. Поза межами цього явища вона не має сенсу, і саме тому питання про 

межі здійснення цивільних прав є питанням боротьби зі зловживанням 

цивільними правами. 

На сьогоднішній день до меж здійснення прав відносять такі категорії як 

моральність, добросовісність справедливість та інші. Раніше вони вважалися 

поняттями, що суперечать власне ідеї позитивізму, оскільки згідно з нею закон 

є право, закон – конкретний та повний, і місця розпливчастим метафізичним 

ідеям у ньому немає. Приділення надмірної уваги цим категоріям призводить 

до того, що закон можна трактувати з точки зору окремого судді, чиї 

суб’єктивні погляди можуть бути ніяк не пов’язані із законом. Таким чином 

заперечується власне принцип законності. З точки зору послідовного 

легістського позитивізму, коли суддя не пов’язаний з нормою закону – це 

заперечення права, звільнення суду від закону, підміна закону [28, c.106]. 

Концепція меж здійснення права заперечує факт точного встановлення 

межі права в законі, а дозвіл суддівського розсуду автоматично заперечує 

здатність права точно та чітко регулювати суспільні відносини. 

У випадку, коли оцінюючи правомірність чи неправомірність поведінки, 

суддя керуватиметься не лише конкретними нормами та заборонами, в яких 

відображаються правові принципи, а і власне самими принципами, це 

означатиме, як справедливо зазначає М.С. Малеїн, що закон, як міра 

правомірності поведінки втрачає чітку визначеність та нормативність, якщо 

воля та інтереси народу, що висловлені у тексті законодавчої норми, 
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підмінюються суддівським розсудом, який визначає та тлумачить певні 

принципи [25, с.162]. 

Подібні погляди, розглядаючи природне право, висловлює філософ права 

С.С. Алексєєв. Аналогію можна вважати доречною, оскільки функція 

природного права у рамках цією проблеми співпадає з «духом закону». На 

думку С.С. Алексєєва, природне право, згідно зі своєю сутністю , не може 

виконувати функцій, що притаманні позитивному праву. Воно не може 

відігравати роль офіційного критерію юридичної правомірності чи 

неправомірності поведінки людей. Адже у такому випадку мова не може йти ні 

про законність, ні про верховенство права у суспільстві. Адже природно 

правові вимоги виражаються безпосередньо у звичаях та моралі та не 

конкретизовані до достатньої міри, їх зміст не є чітко прописаним та 

визначеним, і розуміються вони часто по-різному залежно від поглядів та 

ідеологічних настроїв певних осіб [26, с.65]. 

Ці аргументи слугують доказами того, що концепція меж здійснення 

права, яка, на перший погляд, спирається на позитивістське праворозуміння, 

випливає із «жорсткого» позитивістського розуміння суб’єктивного права як 

норми закону, та приходить до висновків, що суперечать власне основам даного 

типу праворозуміння. 

У певному аспекті можна говорити про те, що «м’який» позитивізм, 

комбінуючи у собі елементи позитивізму та непозитивізму, являє собою 

приклад так званого інтегративного, або плюралістичного типу 

праворозуміння, який іноді виділяють у окремий тип праворозуміння, 

обґрунтовуючи таку позицію тим, що право є багатоаспектним явищем. І саме 

це заперечує можливість існування одного лише визначення [4, с.65]. Хоча, не 

дивлячись на це, важко не погодитися з В.В. Лапаєвою, яка стверджує, що 

спроби об’єднати різні основоположні ідеї приречені на провал. У рамках цієї 

«м’якої» позитивістської концепції простежується спроба об’єднати 

непоєднуване. Ця концепція бере за основу позитивістське розуміння права, як 

закону та одночасно допускає можливість суддівського розсуду, а це заперечує 
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перше твердження. Із вищенаведеного випливає, що це – непереборне логічне 

протиріччя. 

Додатково можна розглянути межі, виділені дослідниками, що 

спираються на концепцію меж здійснення суб’єктивних прав. Постає питання 

про гіпотетичну можливість виконання ними їх задач. 

Однією з визначених меж здійснення права, що традиційно 

використовується у даній концепції є принцип законності. Проте, як уже було 

зазначено, законність не лише не може вважатися межею здійснення права, 

більш того, сама концепція меж здійснення права суперечить цьому принципу. 

Тим не менш, існують і інші погляди на поняття законності. Наприклад, 

О.О. Поротікова зазначає, що принцип законності практично ототожнюється з 

морально-етичними вимогами у сучасній літературі [20, с.528-529]. Проте, 

необхідно погодитися з тим, що принцип законності здійснення суб’єктивних 

прав є вираженням позиції позитивістської природи, а можливість тлумачення 

його змісту через призму моралі виключена [21, с.44]. 

Достатньо часто межами здійснення права вважають захищені законом 

права та інтереси інших осіб [27, с.136]. 

Визначення прав інших осіб у якості меж здійснення права зумовлено тим 

фактом, що прихильники концепції меж здійснення прав розуміють право як 

текст конкретної правової норми. Тут можна згадати те, що було сказано 

стосовно «леза Оккама». Немає жодної необхідності говорити про те, що права 

третіх осіб є межами здійснення суб’єктивних прав, якщо можна обмежитися 

висловлювання про те, що суб’єктивне право однієї особи закінчується там, де 

починається суб’єктивне право іншої. На додачу, останнє твердження є 

настільки очевидним, що певні дослідники використовують його, говорячи про 

межі здійснення прав. Хоча, говорячи про те, що суб’єктивне право 

закінчується там, де починається право іншої особи, ми говоримо не про межу 

здійснення права а про власне межу права [27, с.182]. 

Гіпотетично припустимо, що ми погодилися з концепцією меж 

здійснення прав. І, у якості прикладу, придбаємо фортепіано. Норма про право 

власності надає нам право ним володіти, користуватися та розпоряджатися. 
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Логічно, що використання цього інструменту передбачає гру на ньому. 

Одночасно можна передбачити наявність сусідів, що незадоволені 

використанням інструменту, а якщо сказати точніше грою володаря на цьому 

інструменті
III

 [19, с.20]. Бачимо типовий приклад колізії прав. Очевидно, що 

зустрівши таку справу у своїй практиці, суддя повинен буде вирішити його, 

знайти межу між потребою у тиші та правом на використання інструменту 

власником. Законодавчо ця межа не визначена. Таким чином, суддя може 

вивести цю межу лише зважуючи на свої суб’єктивні переконання. Базуючись 

на легістському позитивізмі, концепція меж здійснення суб’єктивних прав у 

якості такої теорії нічим не може допомогти. Межа, визначена нею, а саме 

права інших осіб, ніяким чином не допомагає судді знайти межу між 

конфліктуючими правами. 

Тож можемо сказати, що розгляд прав інших осіб як меж здійснення 

суб’єктивних цивільних прав є надлишковим та суперечить основоположному у 

позитивізмі принципу законності, оскільки так заперечується здатність закону 

повною мірою регулювати суспільні відносини. 

Згідно з думкою О.О. Поротікової інтерес, що захищається законом, у 

деяких випадках визначається як рівнозначна відносно до суб’єктивних прав 

межа здійснення права. Дослідниця доходить висновку про те, що без 

конкретного визначення інтересу правові можливості особи будуть 

невиправдано звуженими [21, с.72]. Цей висновок виявляється абсолютно 

справедливим, адже без визначення інтересу неприпустимим здійсненням права 

може вважатися будь-яке його здійснення, що може нашкодити будь-яким 

соціальним відносинам або інтересам. 

Суспільно прийняті норми, такі як мораль, справедливість та 

добросовісність є достатньо новими у лексиконі дослідників проблеми 

зловживання правом. Використання цих категорій довгий час підлягало 

жорсткій критиці з боку цивілістів, які обрали основним напрямком 

                                                 
III

 Крім яскравого прикладу для автора ця гіпотетична ситуація згадується М.Н. Малєїном справі, яку 

розглядав міський суд Берліна, а потім і Верховний Суд: про право студента музичної школи на регулярні 

заняття музикою, які були суворо обмежені за часом, оскільки порушували права інших мешканців будинку на 

відпочинок у своїх квартирах. 
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праворозуміння легістський позитивізм
IV

. Критичні зауваження щодо цієї 

концепції загалом зводилися до того, що на практиці вони створюють 

плутанину, а їх застосування автоматично приймає можливість суддівського 

розсуду та заперечення принципу законності, так як суспільні відносини уже не 

можуть повною мірою регулювати суспільні відносини, залишаючи рішення на 

суддівський розсуд, який, у свою чергу керуватиметься невизначеними, 

абстрактними критеріями. 

У сучасних юридичних джерелах знаходимо твердження про те, що 

закріплення цих понять у законі не є ототожненням моральних та правових 

норм. О.П. Сергєєв, наприклад, висловлює думку про те, що «власне 

порушення моральних норм не може призвести до небажаних для учасників 

цивільно-правових відносин наслідків, адже певне трактування закону може 

ігнорувати відмінності, що існують між нормами моралі та права. Сенс вимоги, 

що розглядається, полягає в тому, щоб орієнтувати суб’єктів, а також 

правозастосовні органи на обов’язкове використання у своїй діяльності правил 

загальноприйнятої моралі» [27, с. 23]. Не дивлячись на зрозумілість та 

логічність першої частини висловлювання, логіка другої частини може 

породити сумніви. Постає питання про значення «використовувати у своїй 

діяльності правил загальноприйнятої моралі», а саме у випадку, коли йдеться 

про здійснення права власності.  

Відповідно до пп. 2 ст. 319 ЦКУ при здійсненні своїх прав та виконанні 

обов’язків власник зобов’язаний додержуватися моральних засад суспільства. З 

цього випливає, що при вирішенні спорів стосовно здійснення особою права 

власності суддя повинен встановити мета, норму моралі, ступінь порушення, 

суперечність мети певній нормі, і на основі цих висновків винести рішення. Тут 

до процесу правового регулювання у повній мірі залучаються норми моралі і 

стають на один рівень із нормами права, у рамках його позитивістського 

трактування. Таким чином, дії, що суперечать нормам права є неправомірною, 

                                                 
IV

 В якості рідкісного винятку можна було б процитувати С.Н. Братуся, який називає сумлінність у 

здійсненні прав і виконанні обов'язків - принципом цивільного права [164, с.52], якби не та обставина, що 

принципи з точки зору позитивістської науки нормами не були і були лише провідними началами, які можна 

виявити в нормах права, про що радянський цивіліст і говорив в ранніх роботах. У рамках такої логіки говорити 

про реально діючий принцип як обмеження поведінки представляється неможливим. 
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так само, як і дії, що суперечить нормам загальносуспільної моралі, тоді можна 

визначити, що суперечність закону і моралі є рівнозначними у своїх юридичних 

наслідках. 

У межах позитивістського праворозуміння усі наведені категорії не 

мають юридичного характеру. Врешті решт, вони є моральними категоріями. У 

рамках позитивістського підходу ці категорії базуються не на невизначених 

метафізичних принципах, як власне і заперечуються у сфері права самим таки 

позитивізмом, а на поглядах окремого судді, які можуть змінюватися залежно 

від його поглядів чи настроїв. Усі ці принципи зводяться до моральних 

принципів. 

При розгляді цих категорій за межами позитивістського розуміння права 

уся концепція меж здійснення права виявляється неприйнятною, адже право не 

визначається змістом правової норми. 

Говорячи про вплив справедливості та добросовісності на правомірність 

вчинків, повертаємося до питання про доречність виділення їх як меж 

здійснення права, а не власне права. Наприклад, порушення принципів 

справедливості чи добросовісності, як порушення прав іншої особи на 

справедливе та добросовісне до неї ставлення, що прирівнює цю межу до 

досліджуваної раніше. 

Призначення права розглядається також як одна із меж суб’єктивного 

права. На попередніх етапах розвитку юридичної науки цьому питанню 

приділялась значна увага. Деякі дослідники як, наприклад, О.С. Іоффе [29, с.78] 

та М.І. Бару [30, с.117] вважали зловживанням правом не будь-яке порушення 

меж здійснення права, а лише таке, що діяло б всупереч цільовому 

призначенню права. 

Сьогодні, на етапі спроб побудови вільного суспільства та переваги 

індивідуальної свободи особистості, надання індивіду можливості здійснювати 

права на власний розсуд, а не заради певної загальної мети, загальне 

призначення суб’єктивних прав не може розглядатися у якості основної 

проблеми. Не дивлячись на це, донині налічується велика кількість 

прихильників концепції соціального призначення права. 
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Згідно з визначенням В.С. Єма, зловживання права це використання 

форми здійснення, що суперечить соціальному призначенню права. Здійснення 

права згідно з його призначенням ототожнюється із законністю. Власне 

соціальне призначення права визначається як мета, для досягнення якої 

учасники цивільних правовідносин отримують певні права [20, с.353]. 

Соціальне призначення права, на думку В.С. Єма, є об’єктивною 

категорією, продиктованою соціально-економічними умовами у суспільстві, 

досягнутими шляхом використання дозволених законом прав. Разом із тим 

дослідник стверджує, що мета правових норм та прав, що із них витікають у 

переважній більшості випадків можна визначити лише змістовно 

проаналізувавши суспільні відносини, врегульовані даними нормами, 

розтлумачивши ці правові норми та встановивши сутність та зміст правових 

відносин, в межах яких використовуються дані права. 

Дещо химерною виявляється відповідь на питання про те, який із 

способів визначення мети хоча б якоюсь мірою співвідноситься з твердженням 

про те, що соціальне призначення права є об’єктивною категорією. Якби ця 

категорія була об’єктивною, то для її визначення було б нескладно знайти чітко 

визначені формулювання. Тож не зовсім зрозуміло, що розуміти під змістовним 

аналізом суспільних відносин, що регулюються нормами права та спосіб, у 

який вони визначають призначення права, при чому на увазі маються саме 

фактичні, а не юридичні відносини. Задля досягнення результату необхідний 

принцип, алгоритм тлумачення норм, у протилежному ж випадку може бути 

досягнуте абсолютно будь-яке невизначене тлумачення. 

Враховуючи наведене В.С. Ємом визначення, у якому розкривається 

сутність правовідносин, відповідно до якого вони є ідеологічними відносинами, 

що існують у формі зв’язку суб’єктів суспільних відносин, урегульованих 

правом, та висловлених у наявності у них суб’єктивних прав та обов’язків, а 

зміст правовідносин складається з прав та обов’язків його суб’єктів. 

Враховуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що підстава для 

визначення мети права виявляється зацикленою власне на самому собі. Мета, 
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призначення права визначаються шляхом змістовного аналізу правовідносин, 

тобто при аналізі суб’єктивного права, що лежить у їх основі. 

Загалом, теорія загального призначення права суперечить основній 

концепції сучасного права. Навіть притримуючись теорії певного призначення 

права, не можна визначити критерії, які будуть його визначати. Така 

методологія неминуче призводить нас до того, що через призму прозорої, 

здавалось би, юридичної категорії, до юриспруденції будуть домішані 

суб’єктивні погляди судді, який застосовуватиме свій розсуд у вирішенні справ. 

Схожу критичну позицію висловлює О.О. Поротікова [21, с.43]. 

Дослідниця відзначає, що при визначенні призначення, наприклад авторського 

права чи права власності, існує високий ступінь неточності та суб’єктивності 

тлумачення особою, яка буде застосовувати право. Складнощі у визначенні 

призначення таких прав постають через широку різноманітність об’єктів цих 

суб’єктивних прав та багатоплановість інтересів уповноважених осіб [21, с.92]. 

Не дивлячись на стійку критику концепції призначення суб’єктивних 

прав, існує дещо інший підхід до тлумачення призначення права. Деякі 

дослідники юридичної теорії наводять поняття призначення права, коли це 

призначення тлумачиться як чітко визначена мета цього конкретного права, 

досягнення якої і є підставою для надання цього права законом чи угодою [22, 

с.319] [23, с.534]. У якості прикладу можна навести угоду про оренду жилого 

приміщення, згідно з якою приміщення надається орендатору для житла, а не 

для будь-яких інших цілей, таких як, наприклад, виробництво чи 

підприємницька діяльність. У такому випадку більш логічним видається 

говорити не про здійснення права з метою, для якої воно було надане, а про те, 

що саме призначення надання майна визначається відповідно до суб’єктивного 

права особи. Адже хоча суб’єктивне право і можна визначити як міру можливої 

поведінки чи міру свободи особи, ця міра і свобода у будь-якому випадку буде 

обмежена призначенням майна. 

Інша межа здійснення суб’єктивного права висловлюється у забороні 

неправомірного використання домінуючого положенням на ринку та забороні 

обмеження конкуренції. Єдиними, окрім зловживання правом (включаючи 



40 

шикану) межами здійснення права, визначеними законодавцем, є використання 

цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції та 

зловживання монопольним становищем на ринку. 

Загалом, факт того, що питання про захист конкуренції став предметом 

спеціального регулювання законодавцем не відігріє ключової ролі у даному 

питанні. Як було зазначено вище, у якості меж здійснення права найбільш 

логічним видається розгляд усіх заборонних норм права, не обмежуючись 

навіть галуззю приватного права. Очевидно, що норми закону, спрямовані на 

захист конкуренції повинні розглядатися як ті, що забороняють конкретні 

форми поведінки (наприклад, встановлення та підтримка монопольно низької 

або високої ціни на товар, встановлення та підтримка дискримінаційних умов і 

тощо). Ці норми повинні вважатися межами здійснення права, оскільки вони 

забороняють конкретні норми поведінки. 

Іноді зустрічаються критичні зауваження зміст яких полягає у твердженні 

про те, що при зловживанні монопольним становищем на ринку, у ролі засобу 

зловживання виступає не право, а положення. Порушення меж здійснення 

права можливе тільки там, де власне і здійснюється право [93, с.90]. Навіть не 

спростовуючи твердження про те, що монопольне становище є юридичною 

обставиною, а не правом, не можна не помітити, що даний аргумент загалом є 

досить непереконливим, так як факт того, що дія класифікується як 

зловживання положенням, не значить, що саме положення реалізується у 

неприйнятний спосіб. У якості засобу зловживання все-таки виступає певне 

право у позитивістському його розумінні, певна можливість здійснювати дії, а 

не обставина, яке є просто описовим елементом ситуації. При встановленні 

занадто високої ціни на товар, що можна розглядати як одне з повноважень 

власника, порушується саме законодавча заборона на встановлення такої ціни, а 

не монопольне право такі дії. 

У якості одного з виражень меж використання права виступають засіб та 

способи здійснення суб’єктивного права. Основною прихильницею цієї межі є 

О.О. Поротікова [23, с.534]. Під поняттям «засіб» розуміють одиничну дію або 

систему дій, що застосовуються вповноваженою особою при використанні 
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повноважень, які входять до складу його суб’єктивного права. Засоби є 

родовим поняттям відносно до способів, прийомів, приладь що застосовуються 

задля досягнення мети. О.О. Поротікова виокремлює низку вимог до засобів та 

способів здійснення прав [21, с.93]. 

Першочерговою вимогою є безпека інших осіб: згідно з нею 

виключається таке використання права, що може спричинити вибухи, хімічне 

знищення майна та інше. Спосіб здійснення права як особлива межа здійснення 

права викликає заперечення, оскільки він нічим не відрізняється від наведеної 

вище межі, а саме прав та захищених інтересів інших осіб. Підпал майна, 

вибухи та подібні явища порушують інтереси інших осіб (порушують спокій, 

спричиняють матеріальну шкоду), або ж не завдають їм ніякої шкоди і в цьому 

випадку вважаються прийнятними. Можливість таких випадків визнає і сама 

дослідниця. Наводячи у якості прикладу побутове використання права, 

наприклад, спалювання сміття під час його утилізації [21, с.94]. 

У якості другої вимоги виокремлюється відповідність способів 

здійснення права загальноприйнятим моральним нормам, а саме відсутність у 

цих способах проявів жорстокості та антигуманності. Одним з основних 

аспектів тут вважається гуманне ставлення до тварин [21, с.94]. Не дивлячись 

на специфічність цього прикладу, на базі його можна вивести декілька 

загальних зауважень. З одного боку, у такому випадку до сфери правового 

регулювання дій тут залучається моральність, яка не може відігравати ключової 

ролі у законі згідно з позитивістським праворозумінням. З іншого ж боку, через 

заборону антигуманного ставлення до тварин може здійснюватися поширення 

сфер свободи на все ширше коло суб’єктів. У певному сенсі тут можна 

говорити про проміжний етап у процесі встановлення певних прав за 

тваринами. 

Проте, не зважаючи на різні ставлення до цієї проблеми можна привести 

наступну думку: якщо підставою для вилучення є власне антигуманне 

ставлення, значить тварини можуть бути наділені правом, інтересом чи іншою 

аналогічною категорією, тобто за ними визнається певна сфера свободи, яку не 

можуть порушувати інші особи, оскільки певне поводження з ними вважається 
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неприпустимим. Проте, у такому випадку гуманність більш коректно можна 

розглядати в якості частини прав тварин, а не однією з меж здійснення прав. 

Ще однією вимогою, представленою О.О. Поротіковою є дбайливе 

ставлення до власного майна. Дослідниця наводить приклади трьох видів 

випадків, коли недбале ставлення може класифікуватися як зловживання 

правом. Якщо у певних випадках недбале ставлення до майна слугує 

передумовою спричинення шкоди іншим особам, значить, межею здійснення 

права на майно є права та інтереси інших осіб. Наприклад, аварійний стан 

будівлі може спричинити небезпеку для життя або здоров’я пішоходів. 

Керуючись такою логікою, можна говорити про порушення прав громадян на 

вільне та безпечне пересування вулицями. Недбале ставлення до культурних 

пам’яток є порушенням суспільного інтересу, а саме права осіб на існування 

культурних здобутків людства. У такому ж ключі можна говорити і про 

негативний вплив на екологічне середовище. 

Ця межа, на думку О.О. Поротікової, буде функціонувати лише при 

порушенні прав та інтересів третіх осіб [21, с.95]. Саме тому виокремлення цієї 

межі є недоцільним. Деякі автори неприпустимим вважають порушення певної 

форми і процедури здійснення суб’єктивних цивільних прав [23, с.527]. 

Також, О.О. Поротікова вважає, що недотримання форми здійснення 

правочину недоцільно вважати у якості межі здійснення права, та вказує на те 

що, наприклад, недотримання письмової форми угоди, навіть таке, що 

спричинило її недійсність, не можна вважати за делікт, тобто за зловживання 

правом. Беручи до уваги попередню критику М.С. Малеїна, це твердження не 

можна вважати достатньо переконливим. Демонструючи абсурдність теорії меж 

здійснення прав зсередини та керуючись критичною позицією В.П. Грибанова, 

М.С. Малеїн зазначає, що правила про визнання угод недійсними підпадають 

під визначення зловживання правом, оскільки усі ці випадки є способами 

протиправної поведінки у рамках дозволеного законом права укладати угоди 

[13, с.68]. 
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Зазначення подібного роду меж а також відсутність конструктивного 

обґрунтування неможливості їх виокремлення є додатковими доказами 

недоцільності концепції меж здійснення прав. 

Говорячи про порушення процедури здійснення, як межі, необхідно 

погодитися з думкою О.О. Поротікової, яка наголошує на тому, що при 

порушенні процедури треба говорити про порушення прав іншого власника, а 

не про порушення окремого виду меж [21, с.95]. 

Межі здійснення суб’єктивного права можуть визначатися згідно з 

декількома критеріями, такими як предметні, суб’єктні та часові рамки. 

О.О. Поротікова називає виокремлення цих меж у процесі визначення меж 

здійснення суб’єктивного права традиційним. Авторка займає справедливу 

критичну позицію, говорячи про відсутність підстав для розгляду цих меж, як 

відмінних від меж самого права [21, с.63]. У цьому випадку з дослідницею 

можна погодитися в усьому, крім суб’єктних обмежень. 

Розглянемо часові межі здійснення права. Визначаючи часові межі як 

межі здійснення прав, дослідники спираються на виокремлення у цивільному 

праві окремих термінів здійснення права. Такий підхід ґрунтується на 

розділення термінів існування права та обмежувальних строків. Виділення цих 

меж у якості окремої категорії термінів, на думку О.О. Поротікової, не має 

сенсу. Питання про те, чи могли б права існувати за умови гідного здійснення, 

не має практичного та теоретичного сенсу, адже втрачається можливість такого 

чи іншого варіанту поведінки [21, с.67]. 

В свою чергу, предметні обмеження, обумовлені предметом 

суб’єктивного права, по суті, виявляються майже повністю ідентичними 

самому суб’єктивному праву, оскільки пропонують вони попередньо відоме 

коло дій, яке допускає право [21, с.63]. Якщо особа порушує ці межі – вона 

виходить за рамки суб’єктивного права, а окреме виділення меж здійснення 

виявляється безглуздим. 

Очевидно, що суб’єктні обмеження все-таки неможливо повною мірою 

звести до певної визначеної межі. О.О. Поротікова пропонує розглядати засоби 

та прийоми захисту прав в якості межі здійснення права [21, с.75]. Свою думку, 
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дослідниця обґрунтовує тим, що право на захист не має самостійного характеру 

та завжди повинне розглядатися як структурний елемент будь-якого 

суб’єктивного права. У протилежному випадку засоби та прийоми захисту 

права взагалі не можуть розглядатися у якості межі. Напевне, єдиним 

неоднозначним моментом у цьому випадку є самозахист, при порушення вимог 

правомірності якого можуть бути порушені права третьої особи. Стосовно 

захисту цивільних прав у формі подачі позовів до суду можна говорити про те, 

що процесуальне законодавство встановлює заборони конкретного типу дій 

задля захисту загального типу поведінки, закріплених на законодавчому рівні. 

Попередні висновки можна зробити, критично проаналізувавши 

концепцію меж здійснення суб’єктивних прав. 

По-перше, очевидні серйозні внутрішні логічні недоліки даної концепції, 

зумовлені розділенням власне права та його здійснення. Використовуючи 

принцип леза Оккама, можемо говорити про те, що дана концепція є 

надлишковою та містить у собі велику кількість протиріч, адже виокремлення 

двох окремих категорій, а саме права та його здійснення, не є необхідним. 

Натомість, концепція меж здійснення права може бути ефективно замінена 

розширенням поняття суб’єктивного права. Тут можна визначити те, що міра 

поведінки особи регулюється не тільки загальною вповноважуючою нормою, а 

також і нормами, які обмежують дії індивіда. Наприклад, право власності 

потрібно розглядати, не просто як необмежені повноваження володіти, 

користуватися та розпоряджатися, але як усі ці повноваження обмежені п. 5 

ст. 319 ЦКУ, а саме: «не можливість використовувати право власності на шкоду 

правам, свободам та гідності громадян, інтересів суспільства, погіршувати 

екологічну ситуацію та природні якості землі». При такому погляді на 

проблему зникає необхідність виокремлення меж здійснення прав. 

Також можемо відзначити, що недоліки концепції здійснення 

суб’єктивних прав носять не тільки термінологічний характер. Виконавши 

аналіз змісту терміну «межі здійснення суб’єктивного права» доходимо до 

висновку, що заміна його на термін «межі суб’єктивного права» є 

невиправданою.  
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Межі здійснення права можна у свою чергу поділити на три групи. Ними 

можуть бути: 

 Обмеження, пов’язані з наявністю у законодавстві заборонних норм; 

 Обмеження, які тим чи іншим чином пов’язані з правами та інтересами 

третіх осіб; 

 Обмеження, що суперечать основним постулатам позитивістської 

правової теорії. 

Найбільш зрозумілими є обмеження, пов’язані з заборонними нормами, і 

визначення їх загалом не створює ніяких труднощів. При застосуванні методу 

емпіричного аналізу можна говорити про те, що у якості меж здійснення 

суб’єктивного права можна розглядати майже всі заборонні норми як 

приватного, так і публічного права. 

Обмеження, що стосуються третіх осіб та обмеження, що суперечать 

позитивістській теорії, необхідно розглядати по-іншому. 

Доцільним вважаємо почати з прав третіх осіб. Виходячи з того, що закон 

є право, можемо дійти висновку про те, що усі права мають бути визначені 

законом, а «поза законних» прав існувати не може. У такому випадку безглуздо 

вести мову про права третіх осіб, як межі здійснення права, адже межі прав 

встановлюються безпосередньо законом. Наприклад, якщо законом не 

виокремлюється конкретна норма, яка забороняє особі зводити будівлю, що 

затінятиме ділянку її сусіда, то немає причин обмежувати можливості першої 

особи. Визнаючи те, що права особи можуть обмежуватися не тільки законом а 

й правами інших осіб, можна прийти до заперечення принципу законності та до 

нехтування фактом того, що права встановлюються законом. У такому випадку, 

суддя, проводячи межі між правами осіб, повинен керуватися висновками, що 

лежать поза рамками встановлених законом норм щодо їх прав. Таким чином, 

об’єктивне право спирається більше на розсуд судді, а не на законодавчу 

норму. Такий висновок очевидно суперечить основі послідовного 

позитивістського праворозуміння, проте він є абсолютно логічним завершенням 

аналізу концепції меж здійснення права. Врешті-решт, результати таких 

роздумів приходять до заперечення твердження про те, що право є лише закон. 
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Подібне обґрунтування можна застосувати і відносно понять, що 

суперечать позитивістському праворозумінню. Якщо межі суб’єктивного права 

визначаються не нормами закону, а абстрактними категоріями, типу принципу 

добросовісності та загальної моралі, можна дійти висновку, що межі здійснення 

визначаються не законом, а суб’єктивними поглядами окремого судді. 

Таким чином можемо дійти висновку про те, що концепція меж 

здійснення суб’єктивних прав у будь-якому випадку суперечитиме основним 

принципам позитивізму, адже ця концепція заперечує можливість закону 

повною мірою регулювати правові відносини, залишаючи великий простір для 

суддівського розсуду. І навіть при відмові від поняття меж здійснення права, 

ситуація залишається незмінною, адже не дивлячись на термінологічну 

складову, рішення справи залежатиме від поглядів судді. 

Такий розгляд проблеми призводить до роздумів про доцільність 

ототожнення права та закону. Постає питання про наявність іншого погляду на 

визначення права. 

Наступними важливими аспектами є призначення права та концепція 

інтересу у праві. Деякі дослідники розглядають зловживання правом через 

призму здійснення права всупереч його призначенню, що не є новим у 

правознавчій науці, адже проблема призначення права розглядається у рамках 

зловживання правом ще з 20-х років минулого століття. Так, наприклад, 

О.О. Малиновський визначає зловживання правом як форму реалізації права, 

що суперечить його призначенню та шкодить іншим учасникам правових 

відносин [24, с.27]. Вважається, що дана концепція підпадає під ті самі 

критичні зауваження, що і призначення права у якості межі здійснення права. 

Ілюстрацією близькості концепції призначення права та концепції меж 

здійснення прав є твердження про те, що форма практичної реалізації міри 

можливої поведінки суб’єкта може бути зумовлена законодавством, мораллю, 

традиціями, звичаями та власною моральною свідомістю людини [24, с.26]. 

Насправді, вважається, що ці категорії встановлюють межі практичної 

реалізації міри можливої поведінки особи, а значить, і межі здійснення права. 
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Як наслідок, окремий розгляд цієї концепції, як і доповнення попередніх 

висновків щодо призначення права, як межі його здійснення, вважається 

недоцільним. 

Говорячи про концепцію інтересу особи в праві, особливу увагу можна 

звернути на одну з останніх монографій, присвячених темі зловживання 

правом, автором якої є С.Д. Радченко [25, с.8]. Зловживання правом дослідник 

пропонує трактувати як здійснення права за відсутності або всупереч інтересам 

іншої особи [25, с.195]. 

Не дивлячись на те, що найпершим етапом роботи С.Д. Радченка є доказ 

непереконливості концепції В.П. Грибанова з точки зору позитивізму, по суті, 

цей підхід до зловживання правом є модифікацією його теорії. Автор, 

наприклад, наводить критику В.І. Ємельянова щодо абсурдності існування двох 

меж дозволеного [25, с.5] та зазначає те, що межі здійснення права можуть 

встановлюватися лише законом [25, с.8]. Також дослідник зазначає, що межі 

здійснення права встановлюються різними заборонами та обов’язками, що 

повинен виконувати власник, та разом із основними його повноваженнями є 

складовими частинами суб’єктивного права [25, с.11]. У своєму визначенні 

С.Д. Радченко говорить про неправомірне здійснення права, тобто про те, що 

особа може здійснювати право до тих пір, поки вона має інтерес до нього, а не 

про те, що межі права визначаються інтересом особи. Тож, не дивлячись на 

вказану раніше критику та зазначену відмову від концепції меж здійснення 

прав, можна сказати, що дослідник притримується саме цієї концепції, а в 

якості єдиної межі називає інтерес вповноваженої особи. Незважаючи на те, що 

дослідник підкреслює внутрішні протиріччя формулювання про «заборону 

здійснення права» [25, с.194], він пропонує інше, проте по суті ідентичне 

формулювання здійснення, що не матиме юридичного захисту при протиріччях 

з інтересами іншої особи [25, с.195]. Такої ситуації можна було б уникнути, 

притримуючись думки про те, що інтерес впливає на межі суб’єктивного права, 

однак С.Д. Радченко наполягає на протилежній точці зору,говорячи про те, що 

інтерес не визначає і не може визначати меж суб’єктивного права [25, с.35]. 
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Тобто, першим кроком критики його позиції є просте посилання до 

критики концепції меж здійснення прав. У подальшому аналізі цієї концепції 

необхідно звернути увагу на критику концепції меж здійснення прав. 

Критичні зауваження щодо позиції С.Д. Радченка можуть бути пов’язані з 

розглядом призначення права у якості межі його здійснення. Такий підхід є 

справедливим, адже у поглядах автора явно простежується системо-

центристський елемент [26, с.11-13]. Наприклад, дослідник вважає, що право 

надається особі для використання в цілях, визнаних державою та необхідних 

суспільству. Тут, насправді, заперечується поняття свободи та затверджується 

необхідність підкорення суспільству. У такому випадку індивід має лише одну 

можливість: поводитися згідно з метою, для якої призначене право, а це 

рівнозначно категорії його призначення. 

Намагання продемонструвати непослідовність цієї концепції 

базуватимуться перш за все на критиці логічних висновків, що надали 

досліднику можливість дійти висновку про неправомірність виходу особи за 

рамки її інтересу. 

Проаналізувавши певну кількість поглядів на визначення поняття 

«свобода», автор монографії створює логічну послідовність, що складається з 

низки дедуктивних умовиводів. Кожний з них, задля зручності, буде 

позначений відповідною літерою. 

Перше твердження звучить так:  

1. Свобода може бути використана як з добрими так і зі злими цілями. 

Його позначимо літерою А в душках – (A).  

2. Право це нормативним вираженням свободи – (B).  

3. Відповідно, право також може використовуватися особою як з 

цілями добра так і з цілями нанесення шкоди третім особам – (C).  

4. Відповідно до твердження (С), а також оскільки право має певні 

межі – (D), воно повинне містити у собі межу, що відокремлюватиме добро від 

зла (E). 

5. Беручи до уваги твердження (E), а також те, що здійснення права за 

відсутності інтересу вважається злом, проти якого спрямована заборона на 
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зловживання правом, відповідно, що здійснення права без певного інтересу 

вважається неприйнятним (F). 

Проаналізувавши наведені твердження можна сказати, що висновок – (C) 

є абсолютно логічним та доведеним, проте при розгляді інших умовиводів 

виникає низка питань. 

Твердження (E), наприклад, підтверджується висловлюваннями про 

свободу, що слугували аргументами на користь цього силогізму, а також факт 

того, що право не може бути безмежним, а думки про зловживання правом були 

зумовлені нічим іншим як абсолютизмом у правах та твердженням про їх 

відносність. Однак, обидва ці аргументи, при ретельному їх розгляді, 

виявляються достатньо непереконливими. 

При подальшому розгляді висновку (E) необхідно зазначити, що воно не є 

логічним продовженням тверджень (B) і (C). На користь цієї думки можна 

привести два аргументи. 

По-перше, твердження (E), суперечить попередньому висновку (C). 

Аналізуючи твердження та його філософську основу, С.Д.Радченко зазначає, 

що поняття свободи насправді включає в себе можливість зла та добра [25,с.24]. 

Саме тому, на думку дослідника, необхідно спробувати відокремити одне від 

іншого. Цінність свободи полягає саме у цій можливості. Автор наводить також 

думку А.П. Скрипника про те, що досконалість системи залежить від багатства 

розмаїття її елементів, яке, в свою чергу, вимагає самостійності та свободи 

елементів, що є онтологічною підставою зла [25, с.26]. С.Д. Радченко також 

звертається до висновків М.О. Бердяєва, який говорить про те, що добро є 

свободою зла, а насильницьке запобігання злу та викорінення його – є ще 

більшим злом [25, с.26]. Можемо сказати, що у наведених вище позиціях 

викладене лібертарно-юридичне розуміння свободи. Свобода є найвищим 

благом та цінністю, вона забезпечує згадане вище «розмаїття елементів», 

допускаючи можливості як зла так і добра, адже повну заборону зла можна 

розцінювати як зло. Тут встановлюється найвища цінність свободи, і саме це 

приводить нас до висновку, що у понятті свободи неможливо шукати межі між 

добром і злом, адже шукаючи та встановлюючи їх ми прийдемо до заборони 
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зла, яка, як було зазначено раніше сама являється злом. Такий висновок є 

діаметрально протилежним до позиції С.Д. Радченка. 

У якості іншого заперечення цієї ідеї можна навести думку про те, що 

разом із відмовою від ідеї божого верховенства у суспільстві необхідно 

відмовитися від ідеї про існування об’єктивного добра та зла. Адже 

розглядаючи концепти добра і зла у сферах, що не стосуються релігії, можна 

дійти висновку про те, що ці категорії є занадто розпливчастими, гнучкими та 

непостійними. Ці моральні категорії є недоцільними у галузі права, адже право, 

особливо у позитивістському його розумінні, повинне абстрагуватися від 

моралі. Адже, дії, які не суперечать моралі суспільства не вважають 

правопорушенням. Наприклад, перелюб з давніх часів вважався злочином, за 

який карали смертю
V
. Зараз, з позиції закону, важко сказати чи є перелюб 

злочином, його вчинення не тягне за собою ані кримінального ані 

адміністративного покарання, а може лише бути підставою для розірвання 

шлюбу. Проте в сучасному розумінні неможна казати, що розірвання шлюбу є 

санкцією за здійснення перелюбу [164, с.109]. 

Наступне протиріччя полягає в тому, що з твердження про наявність меж 

права ніяким чином не випливає те, що межа повинна проходити саме між 

добром та злом. Ця теза потребує окремого доведення, адже межа може 

проходити і між іншими поняттями. Докладний доказ цього аргументу 

приводить до виявлення того, що твердження D є не лише неповним, але й 

недостатньо доведеним автором. 

Доказами D виступають твердження, зокрема дане А. Шопенгауером 

визначення права, як «вчинків, що необхідно здійснювати, не шкодячи іншим, 

тобто, не спричиняючи неправе», та цитата Г. Гроція, який говорить про те, що 

«правом є те, що не суперечить справедливості» [25, с.28]. У жодному із даних 

тверджень не йдеться про те, що роль межі права повинне відігравати добро або 

зло. Йдеться саме про необхідність обмеження права, як нормативної свободи, 

тому що в іншому випадку заперечується саме право. Саме на основі такого 

                                                 
V
 Див.: Біблія. Лев. 20.10: «Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет 

прелюбодействовать с женою ближнего своего, – да будут преданы смерти и прелюбодей и прелюбодейка». 
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уявлення про свободу сформована сучасна лібертарно-юридична теорія права, у 

рамках якої виведений принцип триєдності справедливості, свободи та рівності. 

Свобода може існувати лише у тому випадку, коли вона обмежена рівноцінною 

свободою інших. Там, де свобода не рівноцінна і безмежна, свободи бути не 

може. Тож, така аргументація є компонентом твердження B, яке є основою 

твердження C. 

Неможливо зробити висновок про межу між добром та злом, базуючись 

лише на першому твердженні. У ньому йдеться про визначення меж свободи та 

про її необмеженість. Коли для всіх встановлені однакові рамки свободи, у 

межах її можна здійснювати як добро (наприклад, вірність), так і зло (перелюб). 

Говорити можна також про те, що вбивство буде у будь-якому випадку 

злочином, не дивлячись на те, чи можна розцінювати його, як зло, чи ні, адже 

вбивство заперечує свободу іншої людини, воно ставить під загрозу рівність 

між людьми. 

Аргументом на користь твердження D є думка про те, що концепція 

зловживання правом є результатом аналізу явища абсолютизму у праві. Ідея 

абсолютності та безмежності прав насправді була досить розповсюджена у 

певний історичний період, проте їх напряму можна пов’язати з періодом 

верховенства позитивізму на початку ХІХ століття. Саме у цей час були 

зроблені хибні висновки про безмежність прав. У позитивістському 

праворозумінні заперечувався принцип самостійної свободи, тобто 

дозволеними були усі дії, які не заборонені законом, не дивлячись на те, 

порушують вони чи ні принцип рівності індивідів у свободі. Наводити це 

твердження у якості обґрунтування необхідності виділення меж зла у праві 

виявляється недоречним, адже саме воно суперечить обраним уявленням про 

свободу. Цей висновок свідчить лише про необхідність урівноваження закону 

та принципу рівності у свободі, про необхідність захисту власне свободи, а не 

лише добрих її проявів. 

Навіть погодившись на деякий час із твердженням E, та розглянувши 

наступне твердження можна окреслити його помилковість. У твердження G 

йдеться про те, що оскільки право повинне містити у собі межу, що 
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відокремлює добро від зла, а здійснення права без інтересу повинне вважатися 

злом, яке заперечується забороною зловживання правом, здійснення права без 

інтересу необхідно вважати неприпустимим. 

Твердження F базується на думці про те, що належне здійснення права 

завжди повинне спиратися на інтерес зацікавленої особи. Точка зору С.Д. 

Радченка заснована на популярній у певний період «теорії інтересу» Рудольфа 

фон Ієринга. На думку С.Д. Радченка, інтерес можна вважати об’єктивною 

категорією, що являє собою суспільне ставлення, зміст якої становить соціальна 

потреба [25, с.30]. Інтерес можна також розглядати як частину змісту 

суб’єктивного права, як його межа та передумова [25, с.33]. Проте, інтерес не 

визначає та, власне, не може визначати меж суб’єктивного права, адже його 

межі можуть бути чітко визначені лише законом [25, с.35]. 

Сама категорія інтересу неодноразово критикувалася у науковій 

юридичній літературі. Традиційним контраргументом проти неї є твердження 

про те, що право та його здійснення власне можуть існувати зовсім без інтересу 

[21, с.8] [29, с.240]. 

Не зовсім вдалою, але все ж таки спробою уникнути такої критики є 

твердження С.Д. Радченка, що інтерес не визначає меж суб’єктивного права, а є 

лише частиною його змісту. Якщо розцінювати право як міру, то можна дійти 

висновку, що зміст його і визначає межі цієї міри. Інтерес тоді розглядається 

або як частина того, що визначає межі міри, і тоді він вважається частиною 

змісту права, або ж не вважається, або ж не визначає цих меж, тоді він зовсім не 

входить до змісту права. А наявність третього варіанту визнається 

неможливою. 

Твердження про те, що право часто здійснюються загалом без будь-якого 

інтересу заперечується наявністю у таких випадках публічного інтересу, що 

відображає потребу держави у наданні суб’єктам цивільного права можливості 

його здійснювати [25, с.35]. Врешті решт, усі права можна привести до такого 

інтересу, а розгляд цього питання виявляється недоречним. 

Автор проаналізованої монографії не дає чіткого визначення інтересу, 

зауважуючи лише те, що задоволення інтересу є, безумовно, добром. Тобто, 
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чітке визначення інтересу необхідно шукати в роботах інших авторів. В такому 

випадку неможливо не погодитися із позицією О.О. Поротікової, що у якості 

соціологічної категорії інтерес можна визначити, як рушійну силу, що змушує 

людину прагнути до володіння правом, а в якості психологічної категорії 

інтерес є занадто розпливчастою категорією, що не підлягає аналізу [21, с.8]. 

Невизначеність цієї категорії проявляється дуже швидко. На думку 

С.Д. Радченка, дії, напрямлені на здійснення суб’єктивного права без залучення 

власного інтересу суперечать не лише інтересам суспільства в цілому, а й 

уповноваженій особі. У такому аспекті благодійність розглядається автором, як 

дія, що здійснюється з урахуванням інтересу благодійника, оскільки нерідко 

саме вони отримують конкретну користь з таких дій, а саме, рекламу власної 

персони [25, с.42]. Насправді, недоцільність такого підходу доводиться 

достатньо легко. Достатньо ввести у рядку пошуку будь-якої пошукової 

системи словосполучення «невідомий меценат» і побачити, що благодійні 

вчинки здійснювалися неодноразово без будь-якого оголошення. Аналогічно 

можна привести приклад благочинності пересічних громадян, що подають 

милостиню жебракам, не шукаючи реклами або будь-якого іншого суспільного 

визнання їх вчинків. Згідно з такою логікою ці вчинки здійснюються поза 

межами суб’єктивного інтересу. Тож їх можна назвати протиправними та 

віднести до зловживання правом? 

Такий висновок, безсумнівно, виглядає абсурдно, проте його можна 

уникнути. Адже в основі будь-яких подібний дій насправді лежить особистий 

інтерес, проте він не має нічого спільного із саморекламою. Цей інтерес 

визначається Д. Карнегі та З. Фрейдом як «бажання бути великим», а Д. Дьюі 

як «бажання бути значним» [30, с.38]. Така потреба є абсолютно природною 

для людини і саме вона лежить в основі багатьох дій і, зокрема, благочинності. 

Людина подає жебраку не для того, щоб про неї говорили, а заради відчуття 

власної значущості. Таке тлумачення є єдиною можливістю встановлення 

зв’язку між теорією інтересу та дійсністю. Проте, у такому випадку 

виявляється, що за будь-якою дією стоїть особистий інтерес, потреба у визнанні 

власної значущості. Тоді можна сказати, що особистий інтерес присутній у 
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будь-яких діях людини, окрім рефлекторних, адже у свідомих діях закладений 

розумний вибір людини вчинити саме так, і не інакше. Якщо людина не 

зацікавлена у здійсненні якогось вчинку, вона його не здійснюватиме. Якщо ж 

людина здійснює певний вчинок, значить є фактори, що слугують стимулом для 

цих дій. 

Таким чином, категорія інтересу зводиться до соціобіологічної потреби 

людини. Оскільки усі дії, крім рефлекторних, зумовлені певною стимулюючою 

причиною, абсолютно в усіх нерефлекторних діях закладений певний інтерес. 

Категорія інтересу могла б бути не зайвою, значущою, якби можна було б 

відокремити «добрий» інтерес від «злого». Проте в якості підстави для такого 

відокремлення слугує лише категорія мети, для здійснення якої надається 

право. 

Така позиція, по-перше, жодним чином не виправдовує використання 

категорії інтересу. Якщо призначення права або його мета є єдиними 

факторами, що визначають інтерес як «добрий» чи «злий», то посередник у 

цьому визначенні виявляється непотрібним. Абсолютно логічно було б 

позбавитися від нього та говорити про здійснення права всупереч його 

призначенню. 

По-друге, категорію мети майже неможливо визначити. У літературі не 

висвітлено жодного формулювання, яке б дало чітке уявлення про мету права. 

Конкретно вказано лише те, що метою держави та суспільства є добробут та 

безпека громадян, що висловлено у Конституції як визнання, дотримання та 

захист прав та свобод людини і громадянина (розділ 2). Спираючись на 

наведене розуміння свободи можна зазначити, що право – це нормативна 

свобода, метою якої є її дотримання. Але навіть користуючись невизначеними 

категоріями безпеки та добробуту зрозуміти конкретну мету та призначення 

певного права неможливо. Наприклад, реалізація права на отримання спадку 

значно менше сприяє підвищенню добробуту громадян ніж у випадку, коли 

індивід залишає спадок державі. 

Аргументи, наведені вище допомагають дійти висновку про певну 

нелогічність використання категорії інтересу. Використання цієї категорії 
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виправдовується спробами розподілити здійснення права на «добре» та «зле». 

Категорія інтересу поділяється на два поняття: справжній та несправжній. Під 

несправжнім інтересом, очевидно, розуміють плотський, бездуховний інтерес, 

що суперечить цілям суспільства. Саме тому, згідно з позицією С.Д. Радченка, 

держава має повне право вказати індивіду на те, яким саме інтересом він 

керується, адже «держава знає, чого хоче і знає це у своїй загальності, як 

свідоме» та «може примусити індивіда до того, що він, при правильному 

розумінні, робив би сам» [25, с.46]. 

Бачимо, що м’який позитивізм, базуючись на позитивістських 

передумовах. Та стверджуючи, що право встановлюється лише законом, 

насправді, є спробою поєднати елементи строго позитивізму та непозитивізму. 

М’яко-позитивістські концепції зловживання правом (наприклад, концепція 

меж здійснення права, концепція призначення права, концепція інтересу в 

праві) встановлюють дві сфери допустимої поведінки. Одна сфера називається 

суб’єктивним правом, інша – сферою його допустимого здійснення. Міра 

допустимості здійснення визначається різними критеріями, що називаються 

межами здійснення або ж здійсненням згідно з інтересом уповноваженого і т.д. 

Врешті решт, порядок поведінки, встановлений правовими нормами (тобто той, 

що визначає міру можливої поведінки в рамках суб’єктивного права), 

доповнюється порядком здійснення права. 

Введення двох окремих понять, що визначають межі прийнятної 

поведінки, а саме суб’єктивного права та порядку правоздійснення, вступає в 

протиріччя принципу, яким ми користувалися, а саме «лезу Оккама». Додаткові 

межі допустимого здійснення є занадто громіздкими, тому недоречними. 

Необхідно зазначити, що додаткові межі, що визначають межі 

допустимого правоздійснення визначені у законі значно менш конкретно, ніж 

суб’єктивні права. Зумовлено це тим, що такі межі спираються на невизначені 

поняття, які залишають можливість для залучення суддівського розсуду. Це 

прямо суперечить твердженню про те, що право визначається законом. Хоча, 

якщо відносно порядку правоздійснення представники даного напрямку 

користуються термінологією, відмінною від тієї, що застосовується до порядку 
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поведінки суб’єктів (наприклад, зазначаються межі здійснення прав, відмінні 

від суб’єктивних прав, закріплених у законі), створюється хибне уявлення про 

те, що такі обставини не торкаються поняття суб’єктивного права та загалом не 

суперечать позитивістському праворозумінню. Проте, аналізуючи це уявлення 

поступово можемо зробити висновок про його недоцільність. 

Створення прихильниками м’якого позитивізму додаткової сфери 

правоздійснення не супроводжується чіткою її конкретизацією, таким чином 

межі сфери правоздійснення розмиваються, а визначення правомірності чи 

неправомірності дії стає складнішим, адже втрачається юридична чіткість через 

допущення неоднозначності трактування юридичних норм, допускається 

можливість суддівського розсуду, а закон видається позбавленим можливості 

ясного та чіткого регулювання суспільних відносин. Виявляється, що такий 

підхід суперечить основам позитивістського праворозуміння. 

Однією з небагатьох непозитивістських концепцій у сучасній 

юриспруденції є концепція легальної видимості. Вважається, що серед її 

прихильників є автори, що є послідовниками юридичного лібертаризму, як, 

наприклад, С.Г. Зайцева. 

Зловживання правом у цій концепції визначається як форма обходу 

закону, або «нелегальна видимість». Обхід закону полягає у здійснення 

неправомірних дій, які представляються правомірними.  

Зловживання правом, як форму обходу закону розглядає у своїй роботі 

О.І. Муранов [31, с.278]. Власне феномен обходу закону можна визначити як 

«використання видимої правомірності задля приховування неправомірної 

дійсності» [31, с.103]. Правомірність визначається як: 1) відповідність дій 

вимогам закону; 2) відповідність дій основам правопорядку та моралі; 3) 

відсутність обмеження прав інших осіб при здійсненні прав виключно з такою 

метою [31, с.104]. О.І. Муранов розглядає зловживання правом також як 

інструмент «захисту моралі за допомогою правових засобів» [31, с.109]. 
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Надане уявлення про зловживання правом можна вважати 

дескриптивним
VI

. Дослідник робить спробу узагальнити існуючі явища в 

рамках певної теорії. Визначивши, що деякі неправомірні дії можуть 

видаватися правомірними, О.І. Муранов констатує цей факт. 

Критика такого уявлення в основному зводилася до зазначення 

відсутності будь-яких критеріїв для кваліфікації зловживання правом [25, с.18]. 

Така позиція є виправданою з точки зору позитивізму, оскільки питання про те, 

що є правомірним виводиться за рамки закону, проте розглядаючи її з точки 

зору непозитивістського праворозуміння, адже вона є, як було зазначено вище, 

дескриптивною теорією. О.І. Муранов констатує наявність незаперечного 

юридичного факту, який і створює труднощі, з якими стикаються прихильники 

позитивістської теорії. Тому у цьому випадку критика з точки зору позитивізму 

є не зовсім доцільною. Розглядаючи непозитивістську критику цього аспекту, 

можна говорити про те, що автор дисертації, що розглядається, ставив за мету 

не створення прескриптивної теорії, а розгляд феномену, що існує у правовій 

дійсності. Критику можна було б вважати доречною, якби погляди автора 

виявлялися б помилковими, але насправді, такого висновку зробити не можна. 

У такому випадку, висновки О.І. Муранова щодо зловживання правом, як 

форми обходу закону видаються достовірними. Автор визначає такий 

прийом,як один із універсальних запасних методів, «за допомогою якого право 

у будь-який момент може виконати свої захисні, обмежувальні функції, навіть у 

випадку необхідності регулювання дій, що несуть у собі небажане соціальне 

ставлення» [31, с.117]. Саме це і є метою та призначенням інституту 

зловживання правом, а позиція С.Д. Радченка, яка полягає у тому, що позиція 

легальної видимості не дає відповіді про мету та призначення інституту 

зловживання правом, є не до кінця обґрунтованою [25, с.18]. 

Теоретичні висновки О.І. Муранова, що описав дійсний стан речей у 

своїй роботі, не дають висновку та чіткого алгоритму щодо оцінки тих чи 

                                                 
VI

 Будь-яка юридична теорія є або дескриптивною (від англ. Descriptive - описовий) або прескриптивною 

(від англ. Prescriptive - розпорядчий); тобто вона намагається просто описати дійсність, існуюче (як у першому 

випадку) або оцінити дійсність і зобов’язати здійснити належне. 
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інших дій. Автор не дає відповіді на питання про те, як чинити судді, у випадку, 

коли він стикається із певною «видимістю». 

Відносно чіткі орієнтири ставить С.Г. Зайцева. Вона пропонує 

розцінювати зловживання правом як «випадки реалізації суб’єктами закладених 

у нормативному полі можливостей, які, не дивлячись від способу реалізації, 

наносять шкоду свободі інших осіб» [32, с.141]. С.Г. Зайцева є послідовницею 

лібертарно-юридичної теорії, саме це зумовлює прескриптивний напрям її 

позиції. Авторка, на відміну від О.І. Муранова, вважає залучення моралі до 

сфери права недоречним, і не вважає зловживанням правом таким, що 

суперечить моралі та іншим соціальним нормам [32, с.9]. При зловживанні 

правом порушуються власне лише принципи права, які, з точки зору 

юридичного лібертаризму, не мають нічого спільного зі сферою моралі [32, 

с.83]. 

Однак, уявлення С.Г. Зайцевої, щодо співвідношення понять формальної 

рівності та зловживання правом, є не зовсім коректними, що буде доведено 

нижче шляхом детального аналізу. 

О.І. Муранов справедливо зазначає, що проблема «обходу закону» не є 

визначною у сфері права, більш вагомою на думку дослідника є проблема 

маскування суб’єктами своїх протиправних дій. Таким чином, залучення 

поняття «обходу закону» є невиправданим та безперспективним, адже воно 

вносить неясність у реальне становище. Іншими словами, дійсна проблема 

підмінюється розпливчастим теоретичним питанням [31, с.72]. Повною мірою 

це уявлення можна застосувати до існуючого в концепції обходу закону – 

поняття зловживання правом. 

У своїй роботі О.І. Муранов констатує наявність проблеми маскування 

протиправних дій, а проблема зловживання правом, у свою чергу, потребує 

пошуку конкретних рішень. С.Г. Зайцева недостатньо послідовно вводить до 

розгляду проблеми, постулати лібертарно-юридичної теорії, залучаючи термін 

«зловживання правом», який є не до кінця визначеним та досить суперечливим. 

Розглядаючи заборону зловживання правом, дослідники часто 

звертаються до різних моральних категорій [33, с.33] [34, с.17]. Як було 
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зазначено вище, деякі з цих категорій використовуються позитивістами у якості 

меж здійснення суб’єктивних цивільних прав. Проте ці категорії потребують 

розгляду з протилежної точки зору. Чи доцільним є використання поняття 

«зловживання правом» при порушенні норм моралі? Такий підхід неминуче 

підводить нас до питання про співвідношення моралі та права, розгляд якого є 

необхідним при аналізі теми даного дослідження. 

Бачимо, що велика кількість дослідників залучає моральні категорії до 

сфери правового врегулювання соціальних відносин. Проте, залучення цих 

категорій є достатньо спірним. На відміну від справедливості, мораль 

характеризується суб’єктивізмом, та не може мати жодних юридичних 

наслідків, адже вона суперечить принципу рівності. 

Необхідно зазначити, що велика кількість дослідників, говорячи про 

мораль, звертаються до теорії моралі німецького філософа І. Канта, відповідно 

до якої необхідність керуватися в моральних вчинках почуттям морального 

обов’язку, а не релігійними догмами чи настроєм, тобто такого її розуміння, у 

якому мораль, по суті тотожна справедливості, та виступає у якості юридичної 

категорії. Подібна «мораль», яка є формальною рівністю у свободі, є сутністю 

права, і безсумнівно, повинна захищатися законом та у суді. У даному випадку 

мораль розглядається як більш розповсюджене уявлення людей про належні 

форми поведінки у суспільстві. Таке розуміння моралі включатиме й інші 

прийняті суспільством норми як, наприклад, етикет. Межею тут слугує 

загально прийнятий принцип формальної рівності. Правом вважаються 

категорії, рівні для всіх, не дивлячись на фактичні відмінності. «Не правом» 

можна вважати категорії, що не підпорядковуються цьому принципу, і є 

моральною позицію індивіда чи групи індивідуумів. 

Мораль може змінюватися та приймати різні форми, існування моральної 

норми неможливо формально визначити чи довести. Тож чи можна розглядати 

погляди певної суспільної групи як такі, що можуть мати юридичні наслідки? 

Навіть беручи до уваги те, що певна суспільна група може становити більшість, 

мораль її неможливо оцінити, через відсутність внутрішньої міри, що 

відділятиме правильне від неправильного, справедливе від несправедливого. 
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Мораль можна визначити лише користуючись принципом рівності свободи, 

адже він є єдиною мірою, що застосовують правильний та справедливий 

масштаб. 

Важливими аргументами проти використання моралі можуть слугувати 

думки И.О. Покровського, наведені ним відносно історичної школи права. Таке 

порівняння є доречним, адже використання моралі у правовій сфері зумовлені 

припущенням того, що із об’єктивної дійсності можна вивести загальне 

правило, не закріплене у законі, проте діюче у побуті. Так само у рамках 

історичної школи право є похідною «народного духу». На думку дослідника, ця 

школа сама створила достатньо ідеалістичне уявлення про право, адже 

розглядала народ як певне психологічне ціле. Проте навіть та історія, вивчення 

якої наполегливо пропонувала історична школа свідчила про те, що право часто 

народжується через зіткнення різних соціальних суперечностей усередині 

самого народу, оскільки народ є збірним поняттям, що складається з великої 

кількості груп, наприклад станових чи професійних, а правосвідомість 

усередині них досить часто не співпадає [12, с.73]. Схожа ситуація і з мораллю. 

Тому справедливим можна вважати висновок про те, що суду не вдасться 

встановити певну загальну мораль, через неоднорідність та суперечливість 

різних соціальних груп. Адже категорії, прийнятні для однієї групи можуть 

бути абсолютно недоречними для іншої.  

Загального морального принципу для усіх суспільних груп бути й не 

може, адже моральні норми характеризуються виникненням у різних 

соціальних групах, існуванням згідно з власними законами та рівноцінністю у 

своїй природі. Для оцінки моральних норм необхідно вийти за норми моралі, 

послуговуватися критеріями що лежать поза її межами. Критерієм могли би 

слугувати, наприклад Божі заповіді, проте розглядаючи питання з наукової 

точки зору, такий підхід виявляється недоцільним. Іншим критерієм можна 

було б вважати закон, проте тут говоримо про ситуації, у яких він не дає 

визначеної відповіді. Спостерігаємо появу певного вакууму, адже за відсутності 

зовнішнього критерію оцінки вчинків ми не можемо справедливо осудити 

навіть убивство. 
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Деякі дослідники намагалися уникнути такого висновку. Ж.-П. Сартр, 

наприклад, нагадує що у кінці ХІХ століття французькі професори намагалися 

«позбутися» залучення концепції Бога з мінімальними втратами, тобто, 

залучаючи світську мораль. Вчені пропонували розуміння моралі, засноване на 

тому, що концепція Бога, звичайно, є непотрібною концепцією, проте задля 

забезпечення функціонування суспільної моралі необхідно визнати існування 

цінностей, що повинні були б визнаватися потрібними a priori. Таким чином, 

необхідно довести існування певних абсолютних правил поведінки у 

суспільстві, навіть за умови відсутності божественного критерію. 

Людина підсвідомо керуватиметься релігійними принципами поведінки, 

адже навіть відмовившись від ідеї бога, вона потребує зовнішнього критерію 

оцінки поведінки, і тому рано чи пізно сама створить для себе «Бога». Страх та 

відчай перед аксіологічною самотністю приводить до хибних висновків, адже 

людина завжди потребуватиме зовнішньої, а не лише внутрішньої оцінки дій. 

Послідовники течії екзистенціалізму вважають, що за відсутності бога 

втрачається будь-яка можливість знайти цінності у свідомому суспільстві. 

«Блага a priori не існує, адже немає нескінченного розуму, який міг би його 

осмислити. Не існує запису про те, що благо існує, що необхідно бути 

справедливим та чесним, адже ми живемо на рівнині, заселеної самими лише 

людьми» [35, с.9]. 

Не дивлячись на це, існує об’єктивний вихід із ситуації. Шукаючи такий 

необхідний нам зовнішній критерій ми звертаємось до принципу формальної 

рівності, який, по суті, є юридичною модифікацією категоричного імперативу 

Канта, або ж до ще старшого «золотого правила моралі». У рамках лібертарно-

юридичної теорії робляться спроби довести, що у строго формальному 

юридичному підході до категоричного імперативу, як до принципу формальної 

рівності у свободі, все-таки можна знайти той самий необхідний зовнішній 

критерій, на основі якого можна буде формувати рівнозначні за своєю 

природою моральні позиції. Цього результату не можна досягти у рамках 

жодної іншої теорії. Природньо-правові концепції занадто аморфні, строгий 

легістський позитивізм взагалі не приймає жодної моралі, а керуючись 
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позицією м’якого позитивізму взагалі неможливо знайти жодного об’єктивного 

критерію оцінки моральних норм. 

Чіткий критерій дає лише лібертарно-юридична концепція. Цей критерій 

з’являється лише у демократичних суспільствах та формує їх основу. Тому 

основна логіка повинна бути такою: хоча все і дозволено, неможливо існувати 

без формальної рівності, адже воно є єдиним правилом, створеним розумом, 

єдиною цінністю, винайденою людиною. Цю позицію можна критикувати за те, 

що вона не є абсолютною, проте за відсутності божественного критерію 

людина позбавлена абсолюту, і повинна захищати те, що вона хоче ним 

вважати. Проблема зловживання правом показує, що наявність в її межах 

іншого абсолюту є неможливою. 

Можемо прийти до висновку, що позитивізм повинен звертатися до 

моралі у випадку, коли врегулювати кожний окремий випадок неможливо. 

Відсутність бога та мораль можна сприймати лише у якості поглядів певної 

групи людей, а погляди ці можуть бути жорстокими та несправедливими. 

Неможливим видається визнання надлюдської моралі, існування вищого добра 

та справедливості, особливо після міжетнічних конфліктів кінця ХХ сторіччя, 

концтаборів та панування поглядів Ніцше та Маркса. 

Принцип справедливої рівності у свободі (формальної рівності) є єдиним 

об’єктивним принципом оцінки права ззовні. Загалом, йдеться про вибір із двох 

можливих варіантів: логічна деконструкція права чи логічна деконструкція 

моралі. З позиції м’якого позитивізму, оцінюючи конкретну норму, що не може 

впоратися із задачею справедливого регулювання у певному випадку, треба 

звертатися до не правового критерію моралі. При такому підході мораль 

переважає над правом: фактично відбувається деконструкція права, оскільки 

основним критерієм прийнятності вчинку у суспільстві стає мораль. 

Панування права залишається лише при зверненні до лібертарно-

юридичної теорії права, адже вона надає зовнішній критерій, яким суддя може 

керуватися, оцінюючи ту чи іншу норму. Тоді відбувається деконструкція 

моралі, адже вона стає недоречною для оцінки вчинків з боку судової влади. 
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Керуючись висновками, наведеними вище, приходимо до теми 

юридичного лібертаризму. 

Наразі найпопулярнішою непозитивістською теорією права є лібертарно-

юридична теорія права, основоположником якої визнано В.С. Нерсесянца, а 

видатними послідовниками є Н.В. Варламова, Д.В. Дождєв, В.В. Лапаєва та 

інші [36, с.5-29]. 

У рамках лібертарно-юридичної теорії поняття зловживання правом може 

бути теоретично виправданим. Сутність цього питання загалом полягає у 

визначенні поняття суб’єктивного права. Історія його становлення свідчить про 

те, що підходи до його розуміння неодноразово змінювалися. Зазначається, що 

більшість цивілістів визначає суб’єктивне право як міру можливої та 

припустимої поведінки. Власне словосполучення «міра поведінки» достатньо 

вдало уникає недоліків попередніх визначень, проте сьогодні воно поступово 

втрачає свої позиції, значною мірою, завдяки зусиллям В.С. Нерсесянца. Він 

замінює це поняття категорією свободи. «Своїм загальним масштабом право 

вимірює, оцінює та оформлює саме свободу індивідів, свободу у людських 

відносинах, у їх зовнішній поведінці (діях, вчинках)» [37, с.23]. 

Насправді, таке розуміння не є новим. Традиційно вважається, що 

розуміння права через свободу з’явилося у кінці ХІХ століття, після появи 

теорії інтересу. Право розглядається як свобода упродовж декількох століть у 

рамках непозитивістського праворозуміння. Ф. фон Генц, наприклад, у 1709 

році писав про те, що поняття про право засноване на понятті про свободу, 

остільки право обмежує свободу. У загальному значенні право є взаємне 

обмеження свободи, без якого співіснування багатьох вільних істот було б 

неможливим [35, с.155]. 

Також, вартою нашої уваги, є думка класика цивілістики Д.І. Мейєра, 

який визначає право як міру свободи людини, що живе у суспільстві [19, с.181], 

у рамках якої індивід може здійснювати певні вчинки або ж утримуватись від 

них. Таке розуміння повністю співпадає з поняттям «можливої поведінки». За 

відсутності суспільства, як, наприклад, на безлюдному острові, свобода людини 

нічим не обмежена, він може робити що завгодно, проте, у рамках своїх 
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фізичних можливостей [38, с.181]. Але за умови того, що людина живе у 

суспільстві, в якому інші індивіди наділені не меншою свободою, необмежена 

свобода неможлива, адже вона порушила б свободу інших. Тому свобода 

індивіда у суспільстві обмежується відомими межами, а ця міра складає право 

особи [38, с.181], а цими межами є обмежені з тією ж метою права інших членів 

суспільства. Саме право, на думку М.М. Вінавера, є поняттям, об’єм якого 

залежить від міри обмеження свободи інших представників суспільства [166, 

с.106]. 

Отже, тривалий пошук чіткого визначення сутності права приводить нас 

до поняття свободи, до визначення суб’єктивного права, як міри свободи особи. 

Необхідно зазначити, що деяка кількість дослідників використовує термін 

«свобода», як такий, що може замінити термін «можлива поведінка», не 

вважаючи за необхідне розгляд власне сутності поняття «свобода» [39, с.138]. 

Згідно з думкою О.О. Поротікової, наприклад, свобода, хоча й є найбільш 

послідовним поняттям для дослідження зловживання правом, вона все ж таки 

належить до явищ, які поясняти не лише не потрібно, а й недоречно, оскільки у 

головних своїх властивостях вона розуміється однаково [21, с.10]. 

Можна сказати, що ця позиція є не до кінця справедливою. Справді, 

поняття «міра можливої поведінки» та « міра свободи» мають певну схожість, 

проте ця еквівалентність є тільки зовнішньою. 

Згідно з найзагальнішим визначенням свободи вона є «можливістю 

вибору зовнішньо вираженої поведінки [40, п.6.1.]. Є.М. Трубецький пропонує 

розуміти свободу, як явище з подвійною природою: по-перше, як можливість 

нашої волі свідомо обирати той чи інший тип поведінки та як можливість діяти 

назовні, обирати та здійснювати будь-яку мету у зовнішньому світі [35, с.6]. 

Як відомо, внутрішня поведінка є іррелевантною для сфери права, а 

розгляд питання про внутрішню свободу виявляється недоречним, адже вона 

абсолютна. Можлива поведінка абсолютно співпадає з поняттям вибору 

зовнішньої поведінки. Індивід може обрати ту чи іншу модель поведінки тільки 

якщо у нього є можливість поводитися таким чи іншим чином. 
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Хоча, можна виділити і більш глибоку сутнісну властивість свободи. 

Певною мірою вона розкривається лише у рамках лібертарно-юридичної 

правової концепції. 

Рівність свободи індивідуумів є категорією, незалежною від існування 

держави. Вона існує поза окремо, адже визначається не державними 

принципами а власною внутрішньою сутністю особи. Свобода завжди тотожна 

рівності (формальна рівність). Держава може сприймати цю концепцію, чи ні, 

але створити цей принцип вона не може. Також держава не має права 

викривляти принцип рівності у свободі, а значить, призведе до обмеження 

свободи певних громадян. Єдиний можливий варіант вибору поведінки це 

прийняти чи не прийняти такі «правила гри». Держава може як забезпечити 

рівність громадян за допомогою владно-судового апарату, так і порушити його. 

Принцип формальної свободи є самостійним та не залежить від держави. 

Говорячи про свободу, ми не згадуємо про державне її урегулювання, адже 

свобода не може бути встановлена, вона може бути лише забезпечена, адже 

свобода зникає за відсутності її забезпечення. 

Міра свободи визначається власне свободою, її сутнісним принципом, 

принципом формальної рівності, що повною мірою розкритий у лібертарно-

юридичній концепції зловживання правом. 

І. Кант сформулював визначення, яке свідчить про те, що право – 

сукупність умов, за яких свобода однієї людини повинна бути узгоджена із 

свободою іншою на законних умовах [42, с.139]. Відносно права, його 

категоричний імператив свідчить про те, що зовнішні вчинки кожної окремої 

особи повинні бути сумісними зі свободою кожного. Фактично, кантівський 

моральний закон модифікується у принцип формальної рівності, адже 

моральність даного принципу, по суті, є юридичною. Формальна, або правова 

рівність являє собою форму свободи, згідно з якою свобода кожного учасника 

правового процесу обмежена свободою інших, що окреслює такий самий 

простір. Також принцип формальної свободи можна прирівняти до принципу 

справедливості. Арістотель також зазначав про те, що справедливими є вчинки, 

які відповідають правовим принципам [43, с.45]. 
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Отже, більш детально розглядаючи поняття «свобода» приходимо до 

висновку, що у суспільстві свобода індивіда завжди обмежена свободою інших, 

тобто рамки можливих варіантів поведінки окреслені варіантами поведінки, які 

можуть обрати інші члени суспільства. Як було зазначено Ф. фон Цейлером ще 

у 1809 році, «у співіснуванні з іншими індивідами, людина, якщо не хоче 

суперечити сама собі, не повинна використовувати інших з осіб як засоби для 

досягнення власної мети, а повинна співіснувати з ними, як з особами,і тому не 

може зазіхати на абсолютну свободу своїх зовнішніх, напрямлених на них дій» 

[167, с.4]. 
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1.3. Принцип доброї совісті в правовому регулюванні недопущення 

зловживання правом в корпоративних відносинах. 

Вибір держави для аналізу цивільного права є, певною мірою, 

випадковим, проте, випадковість ця є досить вдалою, і на це є декілька 

об’єктивних причин. 

По-перше, німецька правова наука великою мірою вплинула на 

становлення вітчизняної юриспруденції у середині ХІХ століття, оскільки 

німецька юридична освіта була особливо популярною у цей період. Жива 

полеміка між представниками вітчизняної та західної юридичної школи не 

припинялася аж до радянських часів. 

По-друге, основоположним для цивілістичної науки документом і на 

сьогоднішній день залишається проект Цивільного устрою Російської імперії на 

межі ХІХ та ХХ століть. Важливу роль у становленні цього статуту відіграв 

нещодавно (на той момент) прийняте Німецьке цивільне уложення (BGB), 

положення якого активно оцінювалися, критикувалися та запозичувалися. 

Насправді, Німецьке цивільне уложення до сьогодні залишається останнім 

«великим» кодексом. 

По-третє, внесок Німеччини до формування загальноєвропейської 

юридичної науки, адже не випадково йдеться про романо-германську правову 

систему, до якої, зокрема, належить і Україна. 

Нарешті, по-четверте, не можна не сказати про багатий досвід у 

використання категорій зловживання та доброї совісті, що був накоплений 

Німеччиною за довгий період функціонування BGB. 

Не дивлячись на те, що історія становлення категорії зловживання правом 

загалом добре вивчена [158, с.69] та не потребує окремого аналізу, у випадку 

Німеччини ситуація виглядає дещо інакше. Відсутність окремого конкретного 

розгляду у цивілістичній літературі і зумовлює необхідність короткого огляду 

цього питання. 

Дослідження сфери зловживання правом загалом базувалися на §226 

BGB, який стверджує: «Здійснення права не допускається, якщо метою його є 

саме лише нанесення шкоди іншому». Це визначення стало традиційним для 
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шикани. Деталізуючи зміст поняття шикани, Л. Еннекцерус, зазначав, що не 

всяке право, яке наносить шкоду іншим є забороненим, адже здійснення певних 

прав неможливе без нанесення збитків. Недостатньою також вважається мета 

права, яка може полягати у нанесенні шкоди іншій особі. Необхідні більш 

вагомі причини, наприклад: «Обставини справи повинні вказувати на те, що 

здійснення права для особи, що вчиняє таким чи іншим чином, не може мати 

іншої мети, окрім нанесення шкоди» [29, с.437]. Проте, таке визначення 

виявилось достатньою крихким та нежиттєздатним, адже ще на початку 

століття деякі юристи називали §226 декоративним [44, с.329]. У рамках 

правової доктрини визначення було розширене з метою допуску застосування 

принципу шикани за наявності і інших інтересів, відмінних від мети нанесення 

шкоди [18, с.34]. 

Деякі дослідники також розглядали §826 BGB, у якому говорилося про те 

що «той, хто навмисне нашкодить особі, способом, неприйнятним для добрих 

звичаїв, повинен буде відшкодувати йому збитки» [45, с.37], [46, с.25]. 

Проте, §242 BGB було залишено без належної уваги: «Боржник повинен 

виконувати зобов’язання відповідно до принципів доброї совісті та згідно зі 

звичаями цивільного обороту» [46, с.208]. 

Зловживання правом розглядається в Німеччині, як правило, тільки з 

точки зору шикани. Сучасні цивілісти, разом із И.О. Покровським, зазначають, 

що європейське право, прийнявши за першооснову заборону шикани, прийшло 

до утворення двох абсолютно різних типів [12, с.117]. Маються на увазі 

розбіжності між так званими швейцарським та німецьким підходом. У статті 2 

Цивільного уложення Швейцарії (Schweizerisches Zivilgesetzbuch) сказано: 

«Будь-хто, здійснюючи свої права та виконуючи обов’язки, повинен керуватися 

принципом доброї совісті, а очевидне зловживання правом є неприпустимим». 

Крім того, у Швейцарії суди уповноважені визнавати дії спрямованими на 

зловживання правом і давати власне тлумачення у разі, якщо закон прямо не 

регулює подібні ситуації, а також за умови, що зловживання правом має бути 

явним.  
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Щодо Німеччини можна сказати, що законодавець свідомо побоювався, 

що наявність загальної норми може порушити міцність правопорядку, тому 

закріпленою була лише заборона шикани. Втім, вона майже повністю 

перекривалася §826 BGB. 

Виявляється, що існує дві причини, які зумовлюють незацікавленість 

дослідників у §242 BGB. По-перше, використання цього параграфу 

змінювалось та поширювалось протягом багатьох років (наприклад, він був 

поширений судами за суб’єктним складом, розповсюджений на переддоговірні 

зобов’язання). Саме тому дореволюційна наука, що достатньо пильно 

спостерігала за розвитком європейської цивілістики, не приділяла йому 

необхідної уваги. Другою причиною ігнорування цього параграфу 

дослідниками, є вибір основного курсу Л. Еннекцеруса – який перервався 

одразу після виходу першого тому §224 BGB, лише окресливши загальні 

положення щодо здійснення прав, не розглянувши навіть §226 BGB, не 

говорячи вже про §242 GBG. Був пропущений параграф, що уже давно 

вважається «королівським», та відіграє одну з головних ролей у функціонуванні 

усього німецького приватного права. З найбільш радикальних точок зору, 

принцип доброї совісті розглядається як принцип, до якого можна звести усю 

систему приватного права, на основі якого можна приймати рішення, 

позбувшись навіть кодифікованих норм [48, с.1]. 

Наведемо короткий хронологічний огляд становлення категорій доброї 

совісті та зловживання правом, а також причин об’єднання їх при розгляді 

німецького права. 

Великою мірою, BGB є відображенням своєї епохи. Спочатку головним 

його призначенням було регулювання відносин у сфері його компетенції та 

повністю згідно з позитивістським ідеалом, у рамках якого суддя зв’язаний 

текстом, прийнятим законодавцем [49, с.376]. Власне текст базувався на 

створеній у Німеччині пандектній системі кодифікації, що є вершиною 

юридичної думки та з точки зору абстракції, логіки та чіткості, може бути 

порівняна навіть із інституційною системою. Однією з головних особливостей 

пандектної системи були виокремлення загальної частини, у якій 
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сформульовані положення, що можна застосувати до всіх відносин та 

інститутів цивільного права, що більш конкретно висловлюються у спеціальній 

частині. Ця деталь потребує окремого розгляду. 

Принцип абстракції, на якому базується пандектна система, має на меті 

прагнення до максимально допустимого логічного узагальнення та до 

мінімізації казуїстики. Головною перевагою цього підходу є розгляд права, як 

системи, оскільки від багатьох приватних випадків ми переходимо до їх 

перерахування (інкорпорація) та до більш узагальненого викладу (кодифікація). 

Проте, цей підхід має і свої недоліки. Ф. Вієкер, німецький історик права, 

справедливо зауважує, що надто часто правильне вирішення питання не 

вказується через те, що випадок не був розглянутий із необхідним ступенем 

деталізації [49, с.377]. Таким чином ми стикаємося із дилемою: кодекс, з одного 

боку не може бути занадто абстрактним, адже в такому випадку його не можна 

буде застосувати до певних конкретних випадків, і в той же час, він не може 

бути надто казуїстичним, бо передбачити усі життєві випадки просто 

неможливо. 

Знайти вихід із цієї проблеми можна, лише скориставшись загальними 

нормами. На думку Ф. Вієкера, Generalklauseln (генеральні клаузули), 

допомагають запобігти примарної абстракції та незграбної деталізації [49, 

с.377]. Генеральна клаузула визначалась як норма, яка свідомо сформульована 

таким чином, що застосувати її можна до невизначеної кількості випадків та 

дозволити при цьому високий ступінь використання суддівського розсуду [47, 

c.83]. Загалом, вчений позитивізм, який слугував інтелектуальною базою для 

BGB, недовго був популярний, і згодом у тексті його повністю проявилися 

генеральні клаузули, що дозволили йому адаптуватися до непостійних сучасних 

відносин [49, с.376]. 

Однією з таких генеральних клаузул є §242 BGB. Формулювання його, 

здавалось би, достатньо вузьке: йдеться про те, що боржник повинен 

виконувати зобов’язання. На перший погляд цей параграф, що містить лише 20 

німецьких слів, не має нічого спільного із як з питанням про зловживання 

правом так і з будь-яким іншим загально правовим принципом доброї совісті. 
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П. Шлехтрим зазначає, що намір законодавця полягав у перекладенні на плечі 

судді вирішення дрібних питань, які не можна було б повністю та точно 

описати у кодексі (наприклад, не повертати борг мішками із дрібними 

монетами або не стукати у двері кредитора вночі, тощо) [48, с.8]. 

Подальша суддівська практика значно поширила тлумачення принципу 

доброї совісті, тому розглядати його можна тільки через її призму. Для того, 

щоб усвідомити межі розширення цього тлумачення, досліднику необхідно 

буде звернутися до коментарів до BGB. Не дивлячись на сучасну тенденцію, 

викласти коментарій до §242 BGB якомога лаконічніше, в найповнішому та 

найглибшому із існуючих у Німеччині коментарях, який був надрукований в 

1961 році, коментарій статті §242 BGB, зайняв окремий том розміром більше 

ніж 2000 сторінок [48, с.7]. Чудове порівняння, наведене В. Эбке та 

Б. Штайнхауэром, доктрина зловживання правом стала з маленького 

законодавчого зернятка величним деревом, яке кидає тінь на всі договірні 

домовленості приватних осіб [50, с.171]. 

Витоки принципу доброї совісті, на думку В.О. Аболоніна, викликало 

гарячі дискусії між представниками традиційних напрямів німецької 

юриспруденції: романістами та германістами, оскільки одна наполягали на 

німецькому походженні поняття, а інші пов’язували його із римським 

принципом bona fides [47, с.101]. 

Неважко припустити, що подібна суддівська позиція викликала серйозні 

побоювання та жорстокі суперечки. Епоха позитивізму зумовила побоювання 

щодо небезпеки, створеної генеральними клаузулами для держави та права в 

цілому, оскільки вони уповноважують суддю виносити, здавалось би, 

абсолютно необґрунтовані рішення з точи зору строгого позитивізму; такі, що 

дають судді можливість виносити вердикт, керуючись власними суб’єктивними 

баченнями моралі, справедливості та права, тобто, на думку Й.В. Гедеманна, 

поринути у глибини генеральних клаузул. Найрадикальніші критики називали 

§242 BGB «джерелом чуми, що найстрашнішим способом пожирає саме серце 

правової культури» [49, с.20]. 
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Хоча суди і продовжували використовувати принцип exceptio doli, 

дискусії щодо §242 BGB залишалися лише у теоретично-науковій галузі. Різкий 

поворот трапився лише після Першої світової війни, та виражений він був у 

рішенні Імперського Суду від 28 листопада 1923 року. Зміст рішення полягав у 

тому, що Суд відійшов від принципу номінальної вартості марки та не дозволив 

боржнику виконати зобов’язання, яке виникло до Першої Світової війни, та 

було забезпечене заставою, виплативши номінальну вартість боргу паперовими 

марками. На той час курс становив 1 до 522 мільярдів. Неочікувана девальвація 

марки послугувала причиною виникненню конфлікту між вимогами принципу 

номінальної вартості, закріпленим у сучасному валютному законодавстві та 

очікуваннями від боржника згідно з принципами доброї совісті. Необхідно було 

проігнорувати валютне законодавство такою мірою, якою воно було несумісне 

з принципом доброї совісті [49, с.20]. Безсумнівно, зміна валютних курсів не 

мала жодного стосунку до компетенції суду та не підпадало під доктрину 

exceptio doli, навіть у найбільш поширеній її формі. 

На сьогоднішній день, §242 BGB слугує базою для цілої низки інститутів, 

розроблених судами та навіть не виділеними законодавцем. До цих інститутів 

входять, наприклад, доктрина culpa in contrahendo (доктрина переддоговірної 

відповідальності, тобто «вини при формуванні договору», розроблену Р. фон 

Ієринг, яка є найвідомішим його здобутком у галузі юридичної науки [52, 

с.88]), додаткових договірних зобов’язань, «недопустимого здійснення права» 

(або ж зловживання правом). 

Багата історія звернень до §242 BGB призвів до того, що найповніший 

коментар до нього, як вже було зазначено, становить 2000 сторінок. Цей 

параграф довго слугував для судів джерелом правових концепцій, що 

допомагали заповнити прогалини у праві. Еманації §242 BGB і до сьогодні 

закріплені в інших нормах, як, наприклад, додаткові договірні зобов’язання чи 

регулювання типових умов договору. 

Розуміння природи доброї совісті передбачає, на думку І.Б. Новицького, 

розгляд її в об’єктивному та суб’єктивному сенсах [53, с.56-57]. Об’єктивною 

доброю совістю він пропонує називати зовнішню міру поведінки, а 
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суб’єктивною – суб’єктивний стан особи, її необізнаність відносно певних 

конкретних обставин. Відносно германської доктрини, Р. Цимерманн, робить 

зауваження зазначаючи, що «зрозуміло, що добра совість у сенсі Treu und 

Glauben відрізняється від доброї совісті у сенсі gutter Glaube» [49, с.30]. Якщо 

перший термін визначає об’єктивну добру совість, тобто стандарт поведінки, 

якому повинні відповідати та яким повинні оцінюватися вчинки особи, то 

другий, gutter Glaube, виражає суб’єктивну добру совість та використовується, 

наприклад у §932 BGB, присвяченому добросовісному набувачу, тобто такому, 

який знав, що відчужував більше не володіє тією чи іншої річчю. 

Необхідно також зазначити, що BGB не визначає добру совість, не 

розкриває основних її ознак. Скласти певне уявлення про цей термін можна 

через його переклад, так, Treu – вірність, надійність, а Glaube – віру, довіру, 

упевненість. Сукупність цих слів дозволяє вивести, що принцип доброї совісті 

передбачає стандарт поведінки, вірної, чесної та чутливої до іншої особи [49, 

с.30-31]. Конкретні ж вимоги, що могли б мати юридичні наслідки у §242 BGB 

не передбачені. Відповідність вчинку принципу доброї совісті встановлюється 

для кожного конкретного випадку безпосередньо суддею. 

Влучною видається думка М. Хесселінка, який говорив про те, що 

принцип доброї совісті найправильніше розглядати через принцип її 

функціонування [49, с.31] . Насправді, у поняття доброї совісті входить «багато 

невизначеного, такого, що можна скоріше відчути та вгадати, ніж пояснити 

логічно» [53, с.58], тож дедуктивним методом розтлумачити це поняття 

неможливо, і необхідним є звернення до методу індукції. Тобто, якщо спроби 

виділити загальне та шляхом логічного аналізу його конкретизувати є 

безуспішними, необхідно визначити самостійні конкретні положення у 

загальному понятті доброї совісті, базуючись на окремих справах. 

Сьогодні загальновизнаним є факт того, що категорія доброї совісті 

розповсюджується на будь-які громадсько-правові зобов’язання у будь-якому їх 

розумінні. Також, §242 BGB застосовується в адміністративному та 

процесуальному праві [54, с.75]. У результаті свого розвитку добра совість 
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перетворилася на контролюючу наднорму, не лише для BGB, а й для значної 

частини германського права [55, с.8]. 

До недавньої реформи зобов’язального права, цей параграф слугував для 

низки цілей [49, с.24-25]: 

 для визначення виконання додаткових обов’язків, покладених на 

іншу особу (Nebenpflichten); 

 для регулювання переддоговірних відносин (culpa in contrahendo); 

 у якості обмеження договірних прав (заборони недопустимого 

здійснення прав); 

 у якості німецької версії clausula rebus sic stantibus. 

Частина цих функцій була виділена в окремі норми в результаті реформи, 

проте функція обмеження здійснення договірних прав, яка виділялася 

дослідниками як найважливіша [56, с.281], та що цікавить нас, залишилась у 

рамках §242 BGB. 

Вирішуючи питання про те, коли саме з’являється конфлікт між 

здійсненням права та принципом доброї совісті, і коли, відповідно виявляється 

порушення права, вчинком, позбавленим правомірності, можна виділити цілу 

низку принципів, що стали результатом кропіткою праці юристів та 

багаторічної судової практики. 

Проте, тут необхідний невеликий «ліричний відступ». Неодноразово 

зазначалося, що «найпродуктивніший метод пізнання права був 

продемонстрований античними римськими юристами, та за дві тисячі років не 

змінився від аналізу кожного конкретного випадку до формування конкретного 

правила [25]. Ця ідея зумовила пильну увагу дослідників поняття зловживання 

правом до судової практики. У даній роботі з декількох причин їй відводиться 

дещо менша увага. Не дивлячись на те, що важко заперечити справедливість 

висловлювання про спосіб пізнання права, необхідно задуматися наскільки 

глибокі висновки з цього приводу можна зробити, базуючись на сучасній 

судовій практиці. Проаналізувавши наукову літературу, приходимо до 

висновку, що суди не розробили єдиного підходу до заборони зловживання 

правом, а на практиці у прийнятті рішень панують розпливчасті підходи. 



75 

Можна сказати, що говорити про послідовні норми, які витікають із практики 

буде достатньо складно до тих пір, поки судова влада не усвідомить 

необхідності формулювання правил, на основі яких вона виносить ті чи інші 

рішення. На додачу, твердження про те, що із сучасних рішень майже 

неможливо виявити жодних загальних принципів підкріплюється тим, що у 

науковій літературі майже повністю відсутні принципи, сформульовані на 

основі судової практики. Часто практика використовується для доведення тієї 

чи іншої позиції, проте у більшості випадків можна знайти прямо протилежне 

рішення суду в аналогічній справі [160, с.26]. 

Більш корисним та цікавим видається у такому випадку звернення до 

практики, сформованої у Німеччині, до практики судів, що уже більш ніж 

півтора століття застосовують принци доброї совісті, спочатку, як 

модифіковану римську доктрину exceptio doli, а вже потім, базуючись на змісті 

§242 BGB. 

Необхідно також внести кілька зауважень щодо параграфів про шикану та 

добру вдачу, відповідно §226 BGB та §826 BGB. 

Через історичне поширення сфери застосування та широку його 

інтерпретацію §242 у Німеччині, §226 не має вагомого практичного значення та 

стосується невеликої кількості справ [57, с.524]. 

Рівновагу між §242 BGB та §826 BGB встановити дещо складніше, тому у 

даному дослідженні більшу увагу буде приділено першому із них. Виявляється, 

що встановлення окремої норми, що базується на добрій вдачі, є надлишковим. 

В.О. Аболонін зазначає, що згідно із судовою практикою Імперського 

Суду добрі звичаї тлумачилися як «відчуття такту усіх, хто мислить 

справедливо та розумно», та визначалися через базове уявлення про прийнятну 

поведінку, яке було розповсюджене у більшій частині населення [47, с.92]. 

Саме тому, а також через очевидну невизначеність принципу доброї 

совісті, зауваження В.О. Аболоніна про те, що поведінка, що порушує добрі 

звичаї автоматично буде йти врозріз із принципом доброї совісті, можна 

вважати обґрунтованим та справедливим. 
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Навіть зробивши спробу визначити певні специфічні ознаки добрих 

звичаїв порівняно до доброї совісті, прийдемо до заперечення поняття добрих 

звичаїв, адже недопустимим вважається введення моралі до сфери правового 

урегулювання. 

У Німеччині обидва ці параграфи функціонують разом, оскільки 

головною особливістю §826 BGB є санкція, що дозволяє вимагати 

відшкодування збитків [47, с.85]. Виходячи з цього твердження можна зробити 

висновок, що існування двох окремих параграфів обумовлено історично, а саме 

відсутністю такої санкції у §242 BGB, а не логічно. Логіка ж підказує 

необхідність об’єднання цих двох параграфів. 

Незалежно від зв’язків між §242 BGB та §826 BGB, доктрина 

неприпустимої поведінки розроблена саме в першому із них, саме тому на 

ньому базуватиметься подальше дослідження судової практики. 

Для відповіді на питання про суперечність між здійсненням права та 

принципом доброї совісті, німецькі цивілісти змогли об’єднати однотипні види 

справ у так звані Fallgruppen (дослівно – групи справ), що сприяють 

конкретизації та розумінню даного принципу. Достатньо вдало вони 

представлені у працях У. Дідеріхсена та К.-Х. Гурські [56, с.281]. 

Перший із принципів достатньо точно характеризується латинською 

формулою dolo agit,qui petit, quod statim redditurus est. Визначною особливістю 

цієї групи справ є відсутність у кредитора стабільного інтересу. У даному 

випадку порушенням принципу доброї совісті можна буде вважати вимогу 

виконання, яке необхідно буде одразу ж повернути на іншій підставі. Вимагати 

те, що необхідно буде одразу ж повернути не можна. Цю заборону можна 

застосувати і до випадків, коли кредитор звертається до суду без злих намірів. 

Наступний приклад наводить Х. Брокс [54, с.82]. Припустимо, особа А 

подає позов до особи Б на підставі договору про наміри щодо оренди житла з 

метою примусити Б до укладення основного договору. Проте навіть у цей 

момент точно відомо, що особа Б матиме об’єктивні причини для розірвання 

цього договору. Виявляється, що А прагне отримання правового статусу, який 
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він може одразу ж втратити. Саме це у даному випадку і є порушенням 

принципу доброї совісті. 

Суперечить принципу доброї совісті таке здійснення формального права, 

яке не відповідає змісту норми закону чи договору, з якої воно витікає. 

Наприклад, у випадку, коли боржник відстрочує виконання зобов’язань на 

незначний термін, жодним чином не порушуючи інтересів кредитора (навіть за 

найбільш критичного розгляду його дій), розірвання договору з боку кредитора 

буде вважатися таким, що суперечить принципу доброї совісті, навіть якщо 

договір містив пункт, що дозволяв розірвання угоди при затримці виконання 

зобов’язань. 

Сутність принципу venire contra factum proprium (з лат. порушення своєї 

попередньої поведінки) полягає в тому, що здійснення права є неприпустими за 

умови, що раніше особа поводилася таким чином, що справедливо було б 

припустити, нездійснення нею права ні на даний момент, ні в майбутньому, не 

дивлячись на те, що інша сторона покладалась на ці уявлення. 

Наприклад, М. вимагає від К. відшкодувати збитки та одночасно 

погрожує зверненням до суду, до того ж ситуація ускладнюється тим, що строк 

позовної давності закінчується у близькому майбутньому. К. погоджується на 

переговори з метою обговорення розміру збитків. Проте М. повинен звернутися 

до суду так швидко, як можливо, оскільки строк позовної давності для 

звернення до суду добігає кінця. К. запевнює кредитора, що за несприятливого 

результату переговорів, в суді він не наголошуватиме на факті закінченні 

терміну давності зобов’язань. Врешті-решт переговори виявилися 

безрезультатними, М. подає позов а К., всупереч своїм обіцянкам, подає 

клопотання залишити справу без розгляду у зв’язку із закінченням строку 

позовної давності справи. 

У такому випадку, суд залишить клопотання К. без задоволення, адже цей 

випадок класифікуватиметься як venire contra factum proprium. 

Прострочення виконання зобов’язань є різновидом принципу venire 

contra factum proprium, проте розглядається окремо через своє особливе 

призначення. Деякою мірою, прострочення вважається аналогом «естоппеля» 
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(процесуального відводу), що використовуєтсья в англійському праві. У 

випадку прострочення на увазі мається втрата права вимоги у звя’зку з 

протиправною затримкою його здійснення, навіть якщо строк позовної давності 

ще не закінчився. Прострочення здійснення права може бути зумовлене такими 

факторами: 

 дії однієї із сторін повинні мати сенс, а сторона в свою чергу, 

реальну можливість здійснення свого права вимоги; 

 не дивлячись на те, що сторона мала реальну можливість та сенс 

здійснювати право, з моменту появи права до його безпосереднього здійснення 

пройшов тривалий час; 

 для того, щоб класифікувати таку затримку як вчинок, що 

суперечить принципу доброї совісті, необхідна наявність особливих обставин 

(як, наприклад, якщо одна зі сторін могла передбачити, що перша сторона не 

буде здійснювати право, навіть знаючи про нього; при цьому, друга сторона 

уже здійснила певні вчинки, після яких здійснення права буде вважатися 

несправедливим). 

Визначити точні критерії, необхідні суду для встановлення факту 

прострочення, неможливо, оскільки період нездійснення права вимоги буде 

іншим для кожної окремої справи. 

Найбільшу цінність факт прострочення представляє для права 

інтелектуальної власності, проте застосовується він у сфері всього приватного 

та публічного права. Інститут прострочення набув популярності у цивільному 

праві, оскільки він відкривав шляхи вирішення проблем, пов’язаних з 

тривалими термінами позовної давності, що були раніше в BGB. Відповідно, із 

скороченням термінів зменшується вірогідність застосування категорії 

прострочення. У німецьких наукових джерелах зазначено, що даний інститут 

вимагає великої долі обережності у застосуванні, та повинен 

використовуватися для захисту лише у певних справах. 

Принцип Nemo auditur turpitadinem suam allegans полягає в тому, що 

здійснення права вважається неправомірним, якщо воно було набуто нечесним 

шляхом або в результаті протиправної поведінки, чи поведінки, що суперечать 
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умовам договору. Застосування §242 BGB до справ такого типу обмежено 

низкою спеціальних норм BGB. Суди ж у свою чергу змушені звертатися до 

принципу римського права exceptio doli praeteriti , з яким можна співвіднести 

цей аспект проаналізованого параграфу BGB. Наступний приклад наводять 

У. Дідерихсен та К.-Х. Гурські. Згідно з §273 BGB, «якщо боржник може 

подати претензію до кредитора яка гідна позову та зумовлена такими ж 

правовідносинами, що і його борг, та підтверджена необхідними доказами, він 

може відкласти виконання свого обов’язку». Проте, реалізація даного права 

суперечить принципу доброї совісті, оскільки якщо боржник повинен був 

виконати боргові зобов’язання до того, як у нього сформувалися претензії до 

кредитора, а він утримався від виконання та було встановлено його нечесне 

зволікання, в цьому випадку має місце – Nemo auditur turpitadinem suam 

allegans. 

Неправомірним визнається здійснення формального права, якщо воно 

виявляється ineiviliter agere, тобто надзвичайно несправедливим до 

правомірних інтересів іншої сторони. Про цей принцип можна згадувати у 

випадках, коли позивач прагне задоволення своїх інтересів, в результаті чого 

неминуче будуть обмежені інтереси його контрагента. Одже, таким, що 

суперечить принципу доброї совісті, можна визнати використання права 

сервітуту, за умови, що шкода, завдана володарю ділянки землі непропорційно 

вища відносно до незначної вигоди, отриманої володарем права. 

Ця категорія представляє собою найскладнішу та найнеоднозначнішу 

сферу використання §242 BGB, оскільки ані правова доктрина ані судова 

практика не дають чітких формул для встановлення меж здійснення права у 

таких випадках. 

Неприпустимим вважається і зловживання правилами форми. Загальне 

правило свідчить про те, що угоди, відповідно до німецького права, не 

потребують певної визначеної форми. Спеціальна форма необхідна лише там, 

де її передбачає конкретний закон або ж сумісна згода сторін. Недотримання 

форми угоди автоматично відсилає до §125 BGB та визнає нікчемність угоди. 

Подібна постановка питання дозволяє висловити заперечення щодо 
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невідповідності угоди визначеній формі, для того, щоб уникнути здійснення 

несприятливих обставин для однієї із сторін договору. 

Питання про те, як ліквідувати подібну форму поведінки на даний момент 

залишається без відповіді. 

Певна загальна думка досягнута лише відносно справ, у яких одна зі 

сторін, у якості виправдання своїх дій посилається на §125 BGB, знала про 

вимоги щодо форми, та змусила іншу сторону, що не знала про ці вимоги, 

підписати угоду з порушенням форми. Тут посилання на §125 BGB вважається 

таким, що суперечить принципу доброї совісті. 

У випадку ж, коли обидві сторони не були обізнані про те, що угода 

суперечить принципу доброї совісті. У Німечинні Федеральний суд в окремих 

випадках застосовує §242 BGB. Такий метод викликає значну критику. 

Етимологічно поняття доброї совісті (bona fides, Treu und Glauben, good 

faith) складається із наступних елементів: знання та повага до інтересів іншої 

особи, елемент довіри, вірність звичаям обороту. Прихильники морального 

підходу до розуміння доброї совісті вважають, що принцип доброї совісті 

виражає узгодження окремих приватних інтересів, а також узгодження 

приватного інтересу з суспільним [53, с.65]. На їх думку цей принцип можна 

розглядати як одну із меж індивідуалізму у цивільно-правових відносинах та 

вважати його сучасним розумінням свободи, який вимагає від індивіда 

приділення певної уваги інтересам інших [53, с.66]. 

Не зовсім правильною є думка про те, що оціночні поняття обов’язково 

включать до себе залучення норм моралі, які тонко відчуваються та 

розуміються людьми [168, с.64], оскільки основною відмінністю моралі від 

права є відсутність чітких її критеріїв, неможливістю однакового її розуміння 

людьми. Тому спроби залучити радикально різні погляди людей на одну і ту 

саму дію, за відсутності загального керівного принципу, будуть марними. 

Як уже було згадано, деякі дослідники, говорячи про моральність, 

посилаються на категоричний імператив Канта. Згідно з думкою 

В.С. Нерсесянца, категоричний імператив є юридичним за своєю сутністю [37, 

с.489]. Оскільки має власне юридичну природу, і називати його моральним 
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неправильно. Спостерігаємо певну підміну понять: адже тоді правом називають 

те, що у рамках лібертарно-юридичної школи визначається як закон, а мораллю 

– поняття, що співпадає із визначенням права. 

Згідно з іншим підходом до принципу доброї совісті, його необхідно 

розглядати, як прояв формальної рівності у сучасному світі. Найбільш 

послідовний підхід у цьому напрямку продемонстрував Д.В. Дождєв. На його 

думку, власне претензії, що пов’язані з порушенням принципу доброї совісті не 

мають правового характеру [59, с.96]. Визначною особливістю права є 

синтетична єдність об’єктивного та суб’єктивного рівня узгодження рівня 

інтересів. У такому випадку формальна рівність виступає не лише як зовнішня 

міра поведінки. Вона конкретизується на рівні індивідуальних установок та у 

якості відповідності до принципу взаємного визнання на стійкій формальній 

основі. Певні моделі поведінки можуть бути добровільно прийняті суб’єктами 

права, а це передбачає згоду інших учасників правового процесу на визнання за 

ними такої ролі, та визнання за іншими можливості прийняття цієї моделі 

поведінки. На більш абстрактному рівні, самоідентифікація за лінією 

відповідності цій варіації категоричного імператива виражає бажання та 

готовність бути учасником правового процесу, бути об’єктом сприйняття та 

оцінки згідно з досягнутою мірою визнання окремої особистості, та судити про 

інших, керуючись загальноприйнятими стандартами поведінки та 

справедливістю [59, с.97]. 

Таким чином, добра совість є віддзеркаленням принципу формальної 

рівності та відповідності у співвідносинах обміну, яке «відображає необхідну 

співучасть суб’єкта правових відносин у формуванні та підтримці правових 

установок та принципів» [59, с.97]. 

Розглядаючи формальну рівність як принцип, зміст якого має властивість 

змінюватися у процесі історії; тобто принцип, який може змінювати свій 

масштаб, об’єм та обсяг ми можемо дійти висновку, що у сучасному суспільстві 

саме принцип доброї совісті може розглядатися як такий, що визначає межі 

принципу формальної рівності. 
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Цей підхід був раніше сформульований Д.В. Дождєвим. Він базується на 

твердженні про те, що принцип формальної рівності співпадає з принципом 

доброї совісті. Проте, цю точку зору не можна вважати абсолютно 

переконливою, адже вона розмиває межі між правовою та неправовою 

поведінкою. Незрозумілою є ступінь, до якої треба враховувати інтереси 

контрагента, оскільки можна заперечити, що певна особа повинна виконати всі 

можливі дії лише заради того, щоб задовольнити інтереси контрагента. Такі 

погляди на добру совість можна звинуватити у змішуванні правового принципу 

з елементами моралі. Дослідник визначає, що в основі принципу доброї совісті 

знаходиться бажання орієнтуватися на загальносуспільні цінності, і саме 

відповідність принципам справедливості і висловлює поняття доброї совісті. 

Можна сказати, що у рамках даного підходу принцип доброї совісті 

прирівнюється до принципу формальної рівності, що не дозволяє повністю 

відійти від моралістичного підходу до принципу доброї совісті. З іншого боку, 

визнаючи відповідність принципу доброї совісті та формальної рівності, 

автоматично мусимо прийняти усю породжену ними судову практику. А суди, 

на жаль, досить часто не притримуються принципу формальної рівності. 

Можна сказати, що такий підхід не може довести зв’язків між принципом 

доброї совісті, та судовими рішеннями, прийнятими на його основі [58, с.160]. 

Ще один підхід до розуміння принципу доброї совісті розглядається 

вперше. Сутність його в тому, що добру совість тут необхідно розглядати як 

поняття, позбавлене юридичної складової. Відмовившись від легістського 

підходу до розуміння принципу доброї совісті ми вийшли за межі методології 

легістського позитивізму. 

Необхідно також зазначити, що навіть при закріпленні його у 

законодавстві, принцип доброї совісті не може вважатися правовою нормою, 

навіть з позиції послідовного позитивізму. Найлогічнішу позицію щодо 

нормативності правових принципів висловлює М.С. Малеїн, який говорить про 

те, що правові норми мають чіткий і визначений зміст, а у випадку відсутності 

нормативності, тобто обов’язкового, конкретного, точного правила, відсутня 

норма права взагалі [60, с.48]. 
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З непозитивістської точки зору добру совість не можна вважати нормою 

права. Вона взагалі не може вважатися нормою, оскільки позбавлена 

властивості нормативності та конкретного змісту. Добра совість постає у якості 

законодавчого інструменту, що ставить перед судом задачу визначення окремої 

норми у певних випадках, виходячи з обставин визначеної справи. Завдяки 

цьому прийому можна уникнути казуїстики у тексті кодексу та нівелювати 

необхідність вказувати у ньому нескінченну кількість приватних випадків. 

Натомість, добру совість необхідно розглядати не як норму права, і навіть 

не як його принцип, а в якості генеральної клаузули, яка відіграє роль 

інструмента, завдяки якому суддя, у виняткових випадках, може коректувати 

формулювання законів, які мають високий рівень абстракції, задля винесення 

рішення щодо окремої взятої справи. Тобто, суддя формулює нову правову 

норму, керуючись саме генеральною клаузулою принципу доброї совісті. 

З іншого боку, добра совість, не підкріплена випадками із судової 

практики є не більше ніж формою, порожньою посудиною, наповнити змістом 

який зможе лише суддя, адже законодавець цього зробити не в змозі. Певну 

аналогію можна провести із законом, природа якого відмінна та незалежна від 

права. Закон не може бути правомірним чи неправомірним, оскільки ці його 

характеристики залежать від того, який зміст привнесе до закону законодавець. 

Так само і добра совість не має ознаки юридичності, оскільки відсутня правова 

норма, яка буде визначати її зміст. 

Правове формування соціальних норм відбувається в процесі судової 

практики, і саме такі конкретні норми, сформульовані на основі загальної 

практики, повинні піддаватися юридичній оцінці. Такий підхід створює єдиний 

простір, у якому можуть конкурувати ті чи інші соціальні цінності. Автор 

притримується думки про те, що, приймаючи рішення суддя, звернувшись до 

генеральної клаузули доброї совісті, повинен приймати рішення, керуючись в 

основному принципом формальної рівності. Очевидно, що цей алгоритм не є 

універсальним, адже не всі судді притримуватимуться певних соціальних норм 

і, відповідно, не завжди звертаються до них у процесі розгляду справи. Проте 

це не означає, що з точки зору юридичного лібертаризму, необхідно 
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відмовитися від закріплення загальної клаузули доброї совісті. На сьогоднішній 

день відсутній ефективний спосіб забезпечення повного домінування принципу 

формальної рівності не лише у прийнятті судових рішень а і в законодавчих 

актах. 

Добра совість, як і закон, є заручниками загальної культури суспільства. 

Якщо культура певної спільноти схиляється до правового полюсу, то як і 

законодавець, так і суддя, призначені у рамках однієї демократично-політичної 

процедури, будуть працювати виключно над правовими нормами. Якщо ж 

культура тяжіє до неправого полюсу, то норми, що формуватимуться у процесі 

практики, будуть часто порушувати принцип правової рівності та будуть мати 

довільний характер. 

 

Висновки до Розділу І. 

 

Зловживання правом є особливою формою реалізації права. За 

відсутності встановленої юридичної відповідальності його не можна вважати 

протиправним діянням. Даний акт поведінки особи, що реалізує право, 

незалежно від того використовує вона суб’єктивні права або виконує юридичні 

обов’язки, пов’язані з настанням певних юридичних наслідків. Формально, з 

суб’єктивної сторони зловживання правом являє собою акт підпорядкування 

волі адресатів вимогам її норми. 

Під зловживанням правом пропонується розуміти вольову, нерозумну і 

недобросовісну поведінку особи (групи осіб), яка характеризується прямим або 

непрямим інтересом на заподіяння шкоди учасникам правовідносин і тягне для 

них негативні наслідки у вигляді певних позбавлень і обмежень прав. 

При цьому недобросовісною поведінкою слід вважати невиконання 

суб’єктом цивільних правовідносин обов’язку дбати про дотримання прав і 

законних інтересів особи, що реалізує разом з зазначеним суб’єктом зміст 

цивільного правовідношення.  
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Під нерозумним розуміється поведінка, яка при нормальному розвитку 

причинно-наслідкових зв’язків не має хоча б мінімальної корисності для особи, 

що його чинить, або іншої названої в законі особи. 

Термін «зловживання правом» досить точно виражає явище, що має місце 

у правовій дійсності. Однак при його використанні, як в законодавстві, так і в 

юридичній науці, необхідно враховувати всю його багатозначність. Крім того, 

вищевикладене дозволяє нам виділити три категорії можливих позицій щодо 

зловживання правом: суворо-позитивістську, м’яко-позитивістську і 

непозитивістську. 

З точки зору лібертарно-юридичної теорії зловживання правом являє 

собою абсурдне поєднання непоєднуваних і суперечливих одна одній категорій. 

Право особи, якщо воно існує відповідно до принципу формальної 

рівності, не може бути здійснено якимось не належним чи злим способом. 

Право особи складає його свободу, свободу вчиняти будь-які дії, будь-яку 

поведінку, яка йому заманеться. При цьому ця свобода не безмежна, а 

визначається принципом формальної рівності, що є чільним принципом всього 

правового регулювання, який і повинен знаходити своє відображення в законі. 

Відповідно, те, що називається деякими дослідниками зловживанням правом, 

повинно зважуватися на вагах формальної рівності, і якщо дія суперечить 

цьому принципу – воно протиправно, якщо відповідає – воно правомірно. 

Суб’єктивне право – це міра свободи, що визначається принципом 

формальної рівності. «Міра» означає, що від усіх можливих дій відмірюються 

ті, які допустимі. Це допустимий обсяг, межі нормальної поведінки. Можна 

сказати, що це певна модель правильної поведінки. 

З точки зору лібертарно-юридичної теорії та зловживання правом являє 

собою абсурдне поєднання не поєднуваних і суперечливих одна одній 

категорій. Право особи, якщо воно існує відповідно до принципу формальної 

рівності, не може бути здійснено якимось не належним чи злим способом. 

Право особи складає його свободу, свободу вибирати будь-які дії, будь-яку 

поведінка, яке йому заманеться. При цьому ця свобода не безмежна, а 

визначається принципом формальної рівності, що є чільним принципом всього 
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правового регулювання, який і повинен знаходити своє відображення в законі. 

Відповідно, те, що називається деякими дослідникам зловживанням правом, 

повинно зважуватися на вагах формальної рівності, і якщо дія суперечить 

цьому принципу – воно протиправно, якщо відповідає – воно правомірно. 

Незважаючи на те, що BGB стало продуктом епохи позитивізму (хоча і на 

його «вильоті»), в ньому були закріплені деякі загальні клаузули, однією з 

найважливіших з числа яких є принцип доброї совісті, що міститься в §242 

BGB. Саме його загальна формулювання дозволяє суддям у рамках конкретних 

справ досягати казуїстичною справедливості, яка недосяжна в силу того, що 

система законодавства будується за принципом абстрактності. Широкі мазки 

законодавця по «полотну законів» коригуються в окремих випадках суддею, 

який, подібно британському художнику У. Тернеру, проводить по ним замість 

занадто широкого для конкретної справи пензля його зворотною стороною – 

гострим кінчиком пензля – який дозволяє скоригувати недоліки мазка 

законодавця, а часом і сформулювати щось, що широким мазком і не могло 

бути передбачено. 

Застосоване загальне захисне застереження щодо неприпустимості 

зловживання правом у сфері корпоративних відносин через відсутність власної, 

стійкої, логічно бездоганної теоретичної конструкції, спроможної задовольнити 

достатньо гострі виклики практики, породжує надзвичайну кількість 

теоретичних розвідок та визначень. Саме через строкатість теоретичної бази та 

множинність досліджень застосування на практиці положень ст. 13 ЦКУ 

переважно характеризується хаотичним, безпредметним застосуванням її норм. 

Якщо ж у справі дійсно виявляються ознаки зловживання правом у сфері 

корпоративних відносин, суди часто не в змозі чітко кваліфікувати ці 

відносини. 
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Розділ ІІ. ВИДИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ ТА СПОСОБИ ЇХ 

ЗАПОБІГАННЯ В КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИНАХ 

 

2.1. Аналіз мотивуючої складової та основних видів зловживання 

правом в господарських товариствах. 

Аналіз проблеми зловживання правом у господарських товариствах тісно 

пов’язаний з нормами, що регулюють правові корпоративні відносини. Саме 

правові відносини, норми яких застосовуються в середині господарських 

товариств, є основним середовищем виникнення явища зловживання правом. 

Визначення причин і умов виникнення явища зловживання правом у 

господарських відносинах вимагає аналізу змісту правових норм, які 

застосовуються господарськими товариствами при їх створенні, 

функціонуванні та ліквідації. У даному розділі ми будемо розглядати 

господарське утворення у якості різновиду комерційної корпорації. 

Господарське товариство, як юридична особа, є повноправним учасником 

цивільних відносин, тобто, здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки 

(цивільна дієздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою 

можуть належати лише людині (відповідно до п.1 ст. 91 ЦКУ) та здатна своїми 

діями набувати цивільних прав та обов’язків (цивільна дієздатність) в порядку 

встановленому ст. 92 ЦКУ. 

Проте, правоздатність та дієздатність господарського товариства і 

цивільної особи відмінні між собою. Господарське товариство починає або 

закінчує своє існування шляхом виконання встановлених законом юридичних 

процедур, та не підпадає під вплив вікових та психофізіологічних процесів, що 

могли б залишити відбиток на його дієздатності. Також господарське 

товариство має органи, які формують і виражають його волю зовні. Ці органи 

не тільки здійснюють управління, а й виступають у майновому обороті від імені 

господарського товариства, тобто дії органів визнаються діями самого 

товариства [1, с.102]. Якість волездійснення та волевиявлення господарського 

товариства забезпечуються комплексом передбачених нормативних мір (у тому 

числі, колегіальністю прийняття багатьох рішень, визначенням чи обмеженням 
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компетенції того чи іншого органу, можливістю його контролю за допомогою 

іншого спеціально створеного органу тощо, часто наділена можливістю 

кваліфікованого вирішення питань (наприклад, звернення за юридичною та 

будь-якою іншою допомогою), а також має низку інших особливостей. 

Враховуючи наведені вище пункти можемо сказати, що правоздатність та 

дієздатність юридичної особи не можуть протиставлятися як, наприклад, 

правоздатність і дієздатність цивільної особи. Господарські товариства 

зазвичай наділені правосуб’єктністю, яка зазвичай називається правоздатністю 

та включає у себе і поняття дієздатності. Розглядаючи правоздатність 

господарського товариства, можна виділити угодоздатність та деліктоздатність, 

що означає здатність та можливість укладати угоди та здійснювати інші 

юридичні дії, а також нести самостійну майнову відповідальність у разі 

невиконання зобов’язань.  

Однією з традиційних характерних ознак господарського товариства, як 

юридичної особи, є його майнова відокремленість. Так, у ст. 96 ЦКУ закріплено 

два принципи цивільної відповідальності юридичної особи. Перший з них 

полягає в тому, що юридична особа відповідає за свої зобов’язання самостійно, 

а другий – юридична особа всім належним їй майном незалежно від того, 

належить воно до основних чи оборотних засобів, до рухомого чи нерухомого 

майна тощо. Із двох зазначених принципів випливає загальне правило про те, 

що учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов’язання 

юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов’язання її учасника 

(засновника) [1, с.105]. Вважаємо, що саме ця характерна особливість і є 

причиною зловживання правом у корпоративних відносинах в господарських 

товариствах. 

Серед усіх форм комерційних організацій у нашій підприємницькій 

практиці найбільш розповсюдженими є господарські товариства, що підходять 

для малого бізнесу та для значних капіталовкладень. Оскільки часто єдиним 

обов’язком учасників таких товариств є внесення частки до статутного капіталу 

товариства, досить часто такі товариства називають «об’єднаннями капіталів». 

Учасниками таких об’єднань можуть бути будь-які особи (фізичні, юридичні чи 
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держава), також законом не заборонена паралельна участь осіб у декількох 

об’єднаннях одночасно. Учасники товариства не несуть майнової 

відповідальності за зобов’язання товариства, а можливий ризик збитку 

обмежений вартістю часток, які були внесені ними до статутного капіталу. 

Відповідно до діючого законодавства передбачено п’ять організаційно-

правових форм господарських товариств: повне товариство, командитне 

товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з 

додатковою відповідальністю та акціонерне товариство.  

Для цілей нашого дослідження розглянемо три найпоширеніших форми 

господарських товариств, а саме: товариство з обмеженою відповідальністю, 

товариство з додатковою відповідальністю та акціонерне товариство.  

Необхідно зазначити, що товариству з додатковою відповідальністю в 

цивільному кодексі України відведено усього одну статтю (ст. 151 ЦКУ), 

оскільки ця організаційно-правова форма регулюється правовими нормами, що 

застосовуються для товариств з обмеженою відповідальністю, за винятком 

однієї особливості. Учасники товариства з додатковою відповідальністю 

відрізняються від учасників інших організаційно-правових форм тим, що 

несуть солідарно додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов’язаннями 

товариства. Проте ця відповідальність не вимірюється усім особистим майном, 

як, наприклад, у учасників повного товариства. Їх відповідальність має 

однаковий для всіх членів товариства розмір, кратний внеску в статутний 

капітал. 

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю і товариства 

з додатковою відповідальністю розділений на частки його учасників 

(засновників) та виражається у процентах. Мінімальний розмір статутного 

капіталу законом не встановлено, може формуватися не лише в грошовій 

формі, а також цінними паперами, речами, майновими та іншими правами, що 

мають грошову оцінку. 

Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою 

відповідальністю може досягати 100 осіб [61, с.50]. Органом управління у 

такому об’єднанні є загальні збори його учасників. На загальних зборах 
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обирається директор (генеральний директор) товариства, і, в разі потреби, 

формується колегіальний виконавчий орган (правління, дирекція). Згідно із 

загальним правилом, система керівних органів має дві ланки, проте, за 

бажанням учасників товариства може бути сформована рада директорів 

(наглядова рада). 

У випадку, коли учасник товариства має бажання продати свою частку, у 

першу чергу він повинен запропонувати її іншим учасникам, що володіють 

першочерговим правом викупу. Якщо протягом місяця учасники товариства чи 

саме товариство не купують частку, продати її можна будь-кому, обов’язковим 

є лише дотримання ціни, вказаної у сповіщенні про право першочергової 

покупки. 

Порушення права першочергового придбання частки в статутному 

капіталі не означає недійсності здійсненої угоди. Однак, учасники товариства, 

що дізналися про факт продажу частки у капіталі мають право, протягом 2 

місяців вимагати у судовому порядку передачі собі прав та обов’язків покупця. 

Відповідно до статуту товариства, першочергове право може 

розповсюджуватися не лише на продаж, а й на інші види угод, що включають 

використання частки в статутному капіталі.  

Учасник товариства може заявити про свій вихід з нього у будь-який 

момент, подавши письмову заяву. Просте повідомлення про вихід його із 

товариства, наприклад, на черговому засіданні його учасників, є 

неприпустимим. При виході учасника з товариства, товариство зобов’язане 

сплатити йому вартість його частки, згідно з даними бухгалтерського обліку, 

враховуючи різницю між чистими активами та статутним капіталом. 

У цьому аспекті, більш стабільною для комерції формою є акціонерне 

товариство, що є однією з найбільш важливих організаційно-правових форм 

юридичних осіб. Принцип побудови акціонерних відносин гарантує стійкість 

фінансової бази товариства, яка жодним чином не залежить від зміни 

акціонерів, оскільки вони можуть вийти з товариства лише продавши свою 

частку іншому його учаснику. У деяких, передбачених законом [61, с.68] 

випадках, акціонер має право вимагати викупу його акцій власне товариством 
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за ціною не нижче ринкової. Право такої вимоги з’являється в акціонера якщо 

він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти внесення 

змін до статуту, реорганізації товариства чи вчинення товариством значного 

правочину. 

У своїй діяльності акціонерне товариство керується статутом. Статутний 

капітал поділений на певну визначену кількість акцій, та відповідальність за 

борги підприємства визначається лише розмірами часток акціонерів в 

статутному капіталі. Кожний засновник акціонерного товариства повинен 

оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів 

розміщення першого випуску акцій. У разі неповної оплати вартості придбаних 

акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій 

акціонерне товариство вважається не заснованим. А до формування половини 

статутного капіталу товариство не має право здійснювати операції, не пов’язані 

з його заснуванням. 

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про акціонерні товариства» за типом акціонерні 

товариства поділяються на два типи: публічні акціонерні товариства та 

приватні акціонерні товариства. Мінімальний розмір статутного капіталу 

акціонерного товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат. Розмір 

мінімального статутного капіталу однаковий для обох типів акціонерних 

товариств. Публічне акціонерне товариство може складатися з необмеженої 

кількості акціонерів, в той час, як максимальна кількість учасників приватного 

акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів. Акції 

публічного товариства можуть розповсюджуватися шляхом відкритого 

розміщення серед невизначеного кола осіб, і акціонери мають право вільно 

розпоряджатися своїми акціями. Учасники приватного акціонерного 

товариства, а часто і саме приватне акціонерне товариство мають першочергове 

право покупки акцій, які продають інші акціонери. 

Таким чином, права акціонерів на майно, що належить акціонерному 

товариству, підтверджуються акціями, що надають акціонеру право на 

отримання чистого прибутку (дивіденди), право на участь у поділі майна у 



92 

випадку ліквідації товариства (ліквідаційна квота) та на участь у керуванні 

справами товариства (право голосу на загальних зборах акціонерів). 

Згідно із загальним правилом, система управління акціонерним 

товариством складається з трьох ланок. Вищою ланкою управління є, зазвичай, 

загальні збори акціонерного товариства. Якщо кількість акціонерів, власників 

простих акцій, становить 10 осіб і більше, обов’язковим є створення наглядової 

ради. Виконавчий орган управління може бути, як одноосібним, представленим 

директором чи генеральним директором товариства, так і колегіальним. 

На думку багатьох дослідників головною причиною виникнення 

зловживання правом у корпоративних відносинах є конфлікт інтересів 

учасників товариства та відсутність законодавчого закріплення і визначення 

кваліфікації зловживання правом. 

Однією з основних умов зловживання правом у господарських 

товариствах є велика кількість їх учасників. Найчастіше випадки зловживання 

правом відбуваються у товариствах із значною кількістю учасників. Найчастіше 

випадки корпоративних конфліктів зустрічаються у товариствах, у яких 

кількість учасників перевищує 50 осіб. Зі зростанням кількості учасників 

товариства ускладнюється процедура контролю за діяльністю її органів,а також 

організації порядку прийняття рішень загальними зборами товариства, за якого 

інтереси всіх учасників будуть максимально дотримані. 

Вступаючи чи створюючи юридичну особу, основна мета якої полягає в 

отриманні прибутку, учасники розраховують на отримання прибутку від участі 

у цьому товаристві, пропорційно їх частці у статутному капіталі.  

У зв’язку з широким поширенням схеми ухилення від сплати податків, 

бухгалтерська звітність, що опубліковується в кінці року, часто не відображає 

реальний стан активів товариства. Власник контрольного пакету акцій не 

зацікавлений у повній сплаті частки від прибутку іншим учасникам товариства, 

і тому за будь-якої можливості користується можливістю не ділитися нею з 

особами, які, до того ж, ніяким чином не можуть вплинути на його рішення. 

Така позиція часто визначається фразою «прийняти рішення про напрямлення 

прибутку на розвиток виробництва». 



93 

Проте, прийняттю такого рішення повинне передувати отримання 

прибутку. Прибуток же не завжди фіксується у фінансовому балансі корпорації, 

оскільки існує велика кількість способів ухилення від їх фіксації. У таких 

випадках прибуток зменшується на кількість різних витрат згідно з існуючим 

законодавством. 

Відсутність прибутку у балансі корпорації та несплата дивідендів 

учасникам корпорації може призвести до значного погіршення ставлення до 

органів управління товариства та власне до самої корпорації. В основній 

кількості випадків, міноритарій позбавлений можливості отримувати дивіденди 

від прибутків товариства. 

Рішення про сплату прибутків ухвалюється простою більшістю голосів. 

Таким чином, міноритарний учасник не має можливості вплинути на рішення 

про розподіл прибутку. 

Тривале ухилення від сплати прибутку, або ж сплата у мінімальному 

розмірі призводить до неминучого зниження інвестиційної активності, оскільки 

зрозуміло, що потенційний учасник товариства матиме бажання отримувати 

прибуток зі своєї участі у товаристві. Часто невдоволення міноритаріїв 

політикою власників контрольного пакету акцій закінчується корпоративними 

конфліктами, судовими та адміністративними спорами. 

Найбільш розповсюдженими спорами, що призводять до корпоративних 

конфліктів є питання про те, хто має бути власником контрольного пакету акцій 

та керівником товариства [62, с.51]. 

В основному, в Україні сформована існуюча в державах континентальної 

Європи концентрована система корпоративної власності. У більшості 

акціонерних товариств контрольний пакет акцій належить так званим 

мажоритарним акціонерам, що мають право обирати єдиний виконавчий орган 

незалежно від поглядів інших акціонерів. Як правило, такими мажоритарними 

акціонерами стають один чи декілька членів товариства, об’єднаних загальними 

інтересами, що отримали контроль над товариством у результаті приватизації 

чи після проведення операцій з акціями на вторинному ринку. В США та 

Британії, ситуація повністю протилежна, оскільки більш поширеним явищем є 
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розділення акцій між великою кількістю учасників, що створює підґрунтя для 

конфліктів іншого роду: між членами корпорації та органами управління 

товариством [155, c. 53]. 

В той же час в Україні в процесі приватизації підприємств сформувалися 

акціонерні товариства, у яких значна кількість акцій розповсюджена між 

керівниками приватизованого підприємства. 

У рамках такої схеми, власники контрольного пакету, що скупили значну 

кількість акцій у робітників, користуючись службовим становищем, володіють 

30-40% товариства. Решта акцій може ділитися на маленькі частки та належати 

робітникам підприємства чи стороннім інвесторам. При цьому придбання 

додаткової частки акцій особою, що володіє 5-10% акцій, є недоцільною, 

оскільки кожний дрібний пакет все одно не дає право вирішального голосу на 

зборах акціонерів. Крім того, фізичні особи (керівники підприємств) часто не 

мають достатніх засобів для масового викупу акцій. Необхідно також 

враховувати те, що купуючи частку акцій, керівник підприємства неминуче 

вступає до конфлікту з іншими членами товариства, що є власниками схожого 

за обсягом об’єму акцій. 

Таким чином формується ситуація, за якої в товаристві немає 

консолідованого контрольного пакету, що належав би чітко визначеним особам, 

які діяли б згідно з спільними інтересами. Така ситуація є сприятливою для 

осіб, що займаються так званим «недружнім» поглинанням корпорацій, та 

мають право вимагати від них безвідмовного виконання усіх зобов’язань та 

вказівок. Таким чином, володар контрольного пакету акцій здійснює 

керівництво корпорацією через призначеного ним генерального директора. При 

цьому керівництво корпорацією не завжди викликає одностайне схвалення усіх 

інших учасників товариства. Як правило, ця решта учасників не може впливати 

на політику товариства, а питання про сплату їм дивідендів також цілком 

залежить від бажання мажоритаріїв. 

Зрозуміло, що міноритарні учасники товариства чи сторонній інвестор 

можуть висловити бажання впливати на діяльність товариства, давати 

обов’язкові вказівки та загалом брати основну участь в діяльності товариства. 
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Проте це неможливо без згоди мажоритаріїв, адже будь-які пропозиції 

міноритаріїв можуть бути відхилені генеральним директором чи будь-яким 

органом управління, у якому основний голос належить власнику контрольного 

пакету акцій. 

До зловживання правом у господарських товариства зазвичай вдаються із 

абсолютно конкретною метою: заволодіти контрольним пакетом акцій та 

отримати можливість керувати товариством на власний розсуд для досягнення 

особистих цілей. Насправді, такий спосіб «зловживання» досить часто може 

застосовуватися недобросовісними особами у якості способу розрахуватися із 

власним кредитором. Боржник будь-яким способом намагається заволодіти 

контрольним пакетом акцій товариства, таким чином отримуючи владу над 

товариством кредитора. 

Важливо зазначити й те, що міноритарій, який володіє 49% акцій не 

мусить скуповувати усі частки у володарів контрольного пакету акцій. 

Достатньою мірою для нього буде отримання 2% частки одного з учасників, що 

входить до групи безпосередніх керівників товариства, і тоді керівництво 

корпорацією буде змінено. 

Жертвою подібної корпоративної війни може стати будь-яка корпорація, 

проте, знаючи та застосовуючи певні «правила поведінки» керівники товариств 

можуть захистити себе та своє товариство. 

Основу більшості корпоративних конфліктів становлять прогалини у 

законодавстві. Наприклад, у законодавчій базі відсутні чіткі механізми, що 

описували б процес переходу частки померлого учасника товариства у 

володіння держави, за відсутності спадкоємця за законом або вказаного в 

заповіті. Як результат, небіжчик продовжує перебувати у складі акціонерів 

товариства. Така ситуація унеможливлює забезпечення кворуму на зборах а 

також створює значний простір для здійснення різноманітних зловживань 

(небіжчик «голосує» на зборах і т.д.). 

Відсутній також чіткий механізм вирішення суперечок пов’язаних із 

одночасним існуванням двох рад директорів, двох генеральних директорів, 

паралельним веденням двох реєстрів акціонерів. 
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Відсутність встановленої законом відповідальності членів лічильної 

комісії за неналежне виконання покладених на них функцій може стати 

причиною зриву загальних зборів або фальсифікації результатів голосування. 

Не дивлячись на це, можна зазначити, що корпоративні конфлікти відіграють 

роль своєрідного інструменту природного відбору, адже в результаті 

корпоративних конфліктів свої позиції зберігають більш грамотні та енергійні 

керівники. Разом із тим необхідно враховувати, що корпоративні конфлікти у 

будь-якому випадку віднімають у їх жертв величезну кількість часу та сил, і, як 

правило, значно погіршують економічний стан підприємства. Конфлікти, 

зазвичай, торкаються прав і інтересів учасників товариства, які навіть не задіяні 

у ньому. 

На думку Е. Котляр, головну роль у проекті недружнього поглинання 

відіграє наявність чіткого розробленого плану, грошових засобів, залучення 

правових і не правових методів, підкуп посадовців та активне використання 

помилок органів управління. На сьогоднішній день найбільш розповсюдженою 

помилкою є те, що контрольний пакет акцій, за наявності великої кількості 

міноритаріїв, не консолідується підприємством. Другою за значення помилкою 

є слабкий контроль за зберіганням документів. Третя помилка – кадрова, та 

полягає у недостатньо ретельному підборі працівників, що будуть задіяні у 

керівництві. Рецептом для уникнення цих помилок є поєднання роботи 

кваліфікованої служби безпеки та корпоративних юристів а також ретельне 

регламентування зберігання та доступу до внутрішніх документів [63, с.55]. 

У якості іншої вагомої причини зловживання правом дослідники 

виділяють недосконалість та нечіткість правових норм, що могли б 

регламентувати ці випадки. Також можна висловити припущення про те, що 

вагомою причиною зловживання правом є занадто велика кількість уваги, 

приділена в законі абстрактним та диспозитивним нормам. На нашу думку, 

використання абстрактних норм може призвести до не визначеності їх 

тлумачення. 

Незаперечним є факт того, що правові норми щодо зловживання правом 

повинні бути чітко визначеними, оскільки це слугує причиною правильного їх 
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розуміння та тлумачення. Абстрактність правової норми може стати приводом 

для стабільного її трактування та порушення прав та свобод учасників 

регульованих правом відносин, недоторканості права власності, уможливлення 

втручання сторонніх осіб до приватних справ. Тож, говорячи про дефектні 

правові норми, можемо підтвердити думку багатьох дослідників про те, що 

регулювання корпоративних відносин розпливчастими, абстрактними 

правовими нормами є неможливим. 

У рамках цього підходу, висновки про те, що використання абстрактних 

правових норм у корпоративних відносинах неминуче тягнуть за собою 

виникнення зловживань, потребують коригування. З одного боку, відмінності у 

характері та значенні норм, що регулюють випадки зловживання правом 

надають законодавцю можливість власноруч встановлювати межі їх деталізації, 

відповідно до необхідності ефективного їх застосування до невизначеної 

кількості конкретних правових випадків. 

З іншого боку, головною причиною більшості порушень, які виникають в 

наслідок зловживання правом у корпоративних відносинах можна назвати 

відсутність матеріальної відповідальності за шкоду, нанесену особами, які 

вдаються до зловживання. Можливі наслідки дій особи, яка зловживає правом 

вказані лише у пункті 6 статті13 ЦКУ. Хоча, можна висловити припущення про 

те, що одноразове стягнення матеріальної шкоди, нанесеної товариству або її 

учасникам, з особи, яка вдалася до зловживання правом, дозволило б 

кардинально змінити ставлення до дотримання норм у корпоративних 

стосунках. Як кажуть, unum castigabis, centum emendabis (одного покараєш – 

сотню виправиш). 

Наступною причиною, що зумовлює зловживання правом з боку окремих 

осіб можна назвати низьку правосвідомість та рівень правової культури у 

учасників корпоративних стосунків, які вдаються до протиправної поведінки та 

сприйняття корпоративних відносин як таких, що базуються на одвічному 

антагонізмі інтересів. 

Одним із найбільш неоднозначних питань у цивільному праві 

залишається питання про цивільно-правову характеристику відносин, що 
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формуються між учасниками господарських товариств з одного боку, та, 

власне, з товариством з іншого. 
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2.2. Порівняльне дослідження основних способів запобігання 

зловживанню правом в корпоративних відносинах. 

Широке розповсюдження в сучасній цивілістиці отримала думка про те, 

що відносини, які виникають в сфері корпоративного права, є окремою групою 

відносин, та існують паралельно із речовими та зобов’язальними. Така позиція, 

однак, викликає низку питань, як, наприклад, чи мають корпоративні відносини 

майнову природу, та чи можна вважати, що усі відносини, які виникають в 

юридичних особах засновані на факті участі. Викликає питання про те, чи є 

корпоративні відносини та будь-які інші відносини, пов’язані з участю осіб, 

предметом цивільного права. 

Корпоративні відносини це особлива група відносин, у яких беруть 

участь учасники корпорації з одного боку, та власне корпорація, з іншого боку. 

Іншим важливим аспектом корпоративних відносин є діяльність учасників 

корпорації в процесі керування корпорацією та участь в отриманні 

матеріального прибутку від роботи корпорації. Не закріплюючи поняття 

корпоративного права на законодавчому рівні законодавець тим не менше 

використовує терміни «корпоративні права», «корпоративне підприємство» у 

ГКУ, ПКУ, ЗУ «Про акціонерні товариства» та інших нормативно-правових 

актах. У зв’язку з чим вважаємо за необхідне встановити значення терміну 

«корпорація» [41, с.88]. 

Необхідно зауважити, що термін «корпорація» не має широкого 

поширення у вітчизняному законодавстві та взагалі мало використовується. 

Проте, поява та розвиток ринкових відносин призвела до того, що вітчизняні 

цивілісти глибше та уважніше вивчають поняття «корпорація» та відносини, які 

формуються між її учасниками. 

Термін «корпорація» може мати різне смислове наповнення та 

трактування. В.Н. Пєтухов, наприклад, вважає доцільним використання цього 

терміну виключно до об’єднань промислових підприємств, які сформувалися в 

радянський період [64, с.42-74]. Т.В. Кашаніна визначає корпорацію як 

господарські товариства та унітарні підприємства [65, с.42-74]. П.В. Стєпанов 

пропонує вважати корпорацією будь-яке товариство, що має власні органи 
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управління, які наділені функцією волездійснення та волевиявлення, та 

базується на засадах участі осіб. Слідуючи цій дефініції, дослідник не визнає за 

повним та командитним товариством статусу корпорації [66, с.11-15]. 

Н.В. Козлова, навпаки, пропонує відносити усі господарські товариства до 

організацій із корпоративною структурою [67, с.318]. 

Також слід зазначити, що погляди вчених також розійшлись стосовно 

етимології терміну «корпорація». Одна частина вважає, що цей термін має 

латинську етимологію та походить від латинського слова «corporation» під яким 

слід розуміти об’єднання, союз, товариство. На думку інших вчених цей термін 

походить від виразу «corpus habere», що означав права (правовий статус) 

юридичної особи у Стародавньому Римі [68, с.71-79]. Такі права почали 

визнавати за приватними союзами в Римській імперії в імператорський період 

(починаючи з 160-го р. до н.е.), проте, вирішального визнання цивільно-

правового союзу, як суб’єкта права рівного з фізичною особо так і не сталося 

[69, с.114]. 

В Енциклопедії цивільного права України [70, с.459-460] корпорація 

визначається як: 

1) договірне об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, 

наукових, і комерційних інтересів підприємств, що об’єдналися, з 

делегуванням ними окремих повноважень централізованого 

регулювання діяльності кожного з учасників органам управління 

корпорації. У формі корпорації можуть утворюватися державні і 

комунальні господарські об’єднання. 

2) юридична особа (банк), засновниками та акціонерами якої можуть 

бути виключно банки, яка створюється з метою концентрації капіталів 

банків – учасників корпорації, підвищення їх загальної ліквідності та 

платоспроможності, а також забезпечення координації та нагляду за їх 

діяльністю. 

3) юридична особа, сукупність юридичних осіб, які мають у власності, 

господарському віданні або оперативному управлінні відособлене 

майно на території двох та більше країн, створене юридичними 
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особами двох і більше країн, зареєстрована як Транснаціональна 

корпорація. 

Відповідно до ст. 120 ГКУ, корпорацією визнається договірне об’єднання, 

створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів 

підприємств, що об’єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень 

централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам 

управління корпорації. 

З вищевказаного, можемо зробити висновок, що легально закріплений 

термін «корпорація» не відповідає змісту поняття, яке використовується у 

міжнародній практиці. 

В більшості країн континентальної Європи з романо-германською 

системою права термін «корпорація» використовується рідко. Відповідно до 

Закону Франції «Про торгові товариства» від 24 липня 1966 р. №66-537; 

Законів Німеччини «Про акціонерні товариства» від 6 вересня 1965 р., «Про 

товариство з обмеженою відповідальністю» від 20 квітня 1892 р. та 

Торговельне уложення від 10 травня 1897 р., більш уживаним є термін 

«товариство». 

Термін «корпорація» найбільш широкого використання дістав в країнах 

англосаксонської системи права, особливо в США. В законодавстві Англії [156] 

більш популярним є термін «компанія», термін «корпорація» також 

застосовується поряд з терміном «асоціація» [71, с.99-151]. Проте ці терміни, не 

означають якихось самостійних організаційно-правових форм юридичних осіб. 

Відповідно до законодавства США термін «корпорація» насамперед 

означає окрему (юридичну) особу. Проте, не будь-яка юридична особа є 

«корпорацією».  

Визначальними рисами корпорації є дві її особливості: 1) корпорація – це 

зареєстрована відповідним штатом організація, що діє як штучна особа (an 

artificial person); 2) відповідальність корпорації за шкоду чи борги обмежена її 

активами, а її учасники та керівник захищені від персональних вимог, якщо 

вони не займаються шахрайством [72]. 
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Як зазначає В. Бернхем, корпорації вважаються законними суб’єктами 

підприємницької діяльності, відокремленої від їх власників – «акціонерів», які 

володіють акціями основного капіталу. Корпорації є самостійними 

юридичними особами, можуть бути стороною у судовій справі з усіма 

передбаченими законами правами, мають дієздатність та деліктоздатність. 

Однією з принципових характеристик корпоративної форми підприємництва є 

його обмежена відповідальність. 

За Конституцією штату Нью-Йорк (§ 65 розд. 2-А) корпорації штату 

поділяються на три основні види: 1) публічні корпорації; 2) неприбуткові 

корпорації; 3) прибуткові корпорації.  

У свою чергу, до публічних корпорацій відносять корпорації які створені 

в інтересах суспільства. До неприбуткових корпорацій, відносяться корпорації 

в області освіти, релігії, кооперативні корпорації, а також будь-які інші, що 

утворені не з метою отримання прибутку й не є публічними. До прибуткових 

корпорацій, відносяться підприємницькі, банківські, залізничні й транспортні 

корпорації. Правове становище корпорацій, що діють без мети одержання 

прибутку, регулюється спеціальними законами, основним з яких є Закон про 

непідприємницькі корпорації, який набрав чинності з 1 вересня 1970 р. та Закон 

про підприємницькі корпорації штату Нью-Йорк, який уведено в дію з 1 

вересня 1963 р. 

Після порівняння змісту терміну «корпорація» за законодавством США та 

законодавством України можна виділити принаймні дві загальні риси, та багато 

відмінностей. Зокрема до спільних рис можна віднести: 

1) За організаційно-правовою формою, корпорація в Україні і в США це– 

юридична особа. 

2) За кількістю засновників, корпорації засновуються двома і більше 

суб’єктами. 

Відмінності полягають у наступному: 

1) За організаційно-правовою формою засновників. У США 

засновниками корпорація можуть бути як фізичні особи, так і 
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юридичні. В Україні корпорація – виключно об’єднання юридичних 

осіб. 

2) За характером відносин. В Україні між учасниками об’єднання 

виникають організаційно-господарські відносини, в США між 

учасниками корпорації виникають корпоративні відносини, засновані 

на їхніх корпоративних правах. 

3) За рівнем відповідальності. Підприємства-учасники корпорації в 

Україні не несуть відповідальності за зобов’язаннями об’єднання, 

якщо це не передбачено установчим договором або статутом 

об’єднання, в США учасники корпорації відповідають за її 

зобов’язаннями, в межах власних внесків (акцій). 

4) За характером передачі внесків учасників до корпорації. В Україні 

майно учасників передається об’єднанню в господарське відання або 

оперативне управління на умовах і в порядку, передбачених його 

установчими документами (вступні, членські, цільові тощо). В США 

учасники корпорації передають їй гроші та майно у власність для 

формування статутного фонду.  

5) За окремими повноваженнями. В США з метою формування чи 

збільшення статутного фонду корпорація має право випускати акції. В 

Україні корпорація такого права не має. 

6) За метою створення. В США корпорація створюється для здійснення 

господарської діяльності, у тому числі для отримання прибутку. В 

Україні головною метою є делегуванням окремих повноважень 

централізованого регулювання діяльності (виробничої, наукової та 

іншої) кожного з учасників органам управління корпорації. 

Крім того, в законодавстві України зміст поняття «корпорація» 

встановлений в ГКУ суперечить поняттю «корпоративні права» встановленим 

рядом нормативних документів, а також не узгоджується з поняттям 

«корпоративного підприємства» закріпленим тим же ГКУ. 

Так, відповідно до ч.5 ст. 63 ГКУ, корпоративне підприємство 

утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним 
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рішенням (договором), діє на основі об’єднання майна та/або підприємницької 

чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління 

справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними 

створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків 

підприємства. Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, що 

створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, в 

тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб. 

За ч. 1 ст. 167 ГКУ корпоративні права – це права особи, частка якої 

визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що 

включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською 

організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації 

та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші 

правомочності, передбачені законом та статутними документами. Схожий зміст 

закладено у п.8 ч.1 ст. 2 ЗУ«Про акціонерні товариства»: «Корпоративні права – 

сукупність майнових і немайнових прав акціонера – власника акцій товариства, 

які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в 

управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів 

акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також 

інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними 

документами». 

Вищевикладене, свідчить про те, що такі корпоративні права не можуть 

виникати у підприємств – учасників корпорації, створеної відповідно до ст. 120 

ГКУ, що вказує на слабкі теоретичні та практичні дослідження цих питань під 

час прийняття ГК і може створювати проблеми у зовнішньоекономічних 

відносинах. 

Стосовно тлумачення поняття корпоративних відносини на сьогоднішній 

день існує декілька точок зору. Згідно концепції запропонованої 

О.А. Красавчіковим [73, с.12-16] корпоративні відносини є організаційними, 

оскільки вони підпорядковані правам учасників та повинні упорядковувати 

останні.  
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Згідно іншої концепції корпоративні відносини слід розглядати як речові 

права, які перш за все є майновими, оскільки закріплюють володіння певними 

матеріальними благами та мають широкий суб’єктний склад [74, с.864.] 

Проте, суто майнова природа корпоративних відносин також викликає 

дискусії у багатьох дослідників. В.О. Рахмилович стверджує, що права 

учасників товариства в середині корпорації є синтезом особистих немайнових 

та майнових прав [75, с.61]. 

Аналізуючи права акціонерів А.М. Ерделевський відносить право на 

керування діяльністю корпорації та право на інформацію до особистих 

немайнових прав, проте вказує на те, що акціонер корпорації все ж таки є 

володарем як немайнових, так і майнових прав [169 с.70]. 

Схожої думки дотримувався і С.Н. Братусь. Він класифікував права, що 

базуються на участі чи членстві у корпоративному об’єднанні як особисті 

немайнові. На його думку, такі права є невід’ємною власністю учасника 

корпорації, яку він втрачає лише тоді, коли виходить із складу учасників 

організації [77, с.74]. 

Особливу увагу, на нашу думку слід приділити тому факту, що жодний із 

дослідників не називає вагомих причин для віднесення корпоративних прав до 

особистих немайнових. Таке обґрунтування було б дуже складним, адже право, 

яке регулює особисті немайнові права особи діаметрально протилежне праву, 

яке регулює корпоративні права [167, c.88]. 

Спробу подолати таку суперечність зробив О.А. Красавчіков. Він 

стверджував, що немайнові відносини, що регулюються цивільним правом 

можна поділити на три види:  

1) особисті немайнові права, які базуються на підставі прав, які 

забезпечують соціальне буття особи (право на ім’я, честь, гідність, особисту 

недоторканість);  

2) права, основу яких становить право на об’єкти творчої діяльності; 

3) організаційні відносини [73, c.12–16]. 

Проблема віднесення корпоративних відносин до цивільно-правових 

пов’язана з їх характеристикою, як організаційних відносин, оскільки не 
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визначеними остаточно залишаються їх сутність та галузева приналежність. 

Також, існує думка про те, що корпоративні відносини можна віднести до 

групи майново-організаційних відносин. Прихильниками цієї думки є В.С. Єм, 

Н.В. Козлова та В.А. Рахмілович [78, c. 318]. 

У праці «Цивілістична теорія корпоративних відносин» Н.В. Пахомова 

провела широкий історичний аналіз генезису корпоративних відносин, що є 

необхідним для визначення зародження та правової природи корпоративних 

відносин [79, c.157]. 

Дослідження історичного походження корпоративних відносин дозволяє 

зробити висновок про основні ознаки, які характерні цьому явищу, а саме: 

спільні інтереси та єдину мету декількох суб’єктів об’єднати майно і напрямок 

діяльності. Соціально-економічні зв’язки між суб’єктами, що відповідають 

вищенаведеним ознакам слід відносити до корпоративних, які, в свою чергу, 

необхідно відрізняти від відносин корпоративного типу, що не є 

корпоративними відносинами. 

Разом із тим, загальні принципи корпоративних відносин в окремих 

організаційних формах набувають особливостей, що дозволяють класифікувати 

їх за рівнем організації (від простих до найскладніших), найскладнішою із яких 

є корпорація.  

Таким чином, корпоративні відносини можна розглядати у широкому та 

вузькому значеннях: як будь-які відносини, що відповідають ознакам 

корпоративності та відносини, що безпосередньо пов’язані із створенням та 

діяльністю корпоративних об’єднань. 

Таким чином, корпоративні відносини можна визначити як соціально-

економічні зв’язки між суб’єктами, що об’єднують майно і діяльність задля 

досягнення спільної мети та інтересів, що представлені у різних організаційно-

правових формах. 

Перш за все, корпоративні відносини – це відносини які склалися в 

середині корпорації між різними групами учасників, між учасниками 

корпорації та органами управління, між органами управління та між 

працівниками корпорації. Ці відносини можуть мати різний характер: 
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відносини в сфері управління (які є ширшими, ніж внутрішньо організаційних 

відносин), майнові відносини (як, наприклад визначення розміру винагороди 

членами ради директорів). 

Залежно від ступеня узгодженості та налагодженості внутрішньо 

корпоративних відносин визначається і загальне становище корпорації: 

привабливість для інвесторів та «прозорість» діяльності. Тому другою 

стороною взаємовідносин усередині корпорації є її зовнішні відносини із 

партнерами, кредиторами, персоналом, біржами, спеціалістами фондового 

ринку та державними органами, що здійснюють контроль за діяльності 

корпорації [80, c. 208]. 

Через неоднорідність корпоративних відносин, їх необхідно розглядати, 

як збірну категорію, на чому зауважує Б.М. Гонгало [81, c. 23]. 

Права учасників (членів) корпорації є складовими елементами 

корпоративних правовідносин, які в узагальненому вигляді можна визначити як 

правовідносини, що виникають між учасниками організації, заснованої на 

засадах членства, і самою організацією. В основі цих правовідносин можуть 

лежати різні юридичні факти, головне, що б вони породжували особливий 

правовий зв’язок, що виражається в членстві учасника в організації. 

У прибуткових корпораціях класифікація корпоративних прав 

обумовлена видом участі членів у діяльності корпорації. Відповідно участь 

може мати майновий та немайновий характер, відповідно до цього виділяють 

майнові та немайнові права учасників або членів прибуткової корпорації.  

Оскільки головною метою прибуткової корпорації є майнові інтереси 

учасників корпорації, до майнових прав учасників корпорації відносять право 

брати участь у розподілі прибутку, отриманого корпорацією за певний вказаний 

період; отримати частину майна, що залишилося після розрахунку із 

кредиторами або ж його вартість у випадку ліквідації корпорації. 

Немайнові права, у свою чергу, не є особистими немайновими правами, 

як було зазначено у юридичних джерелах [82, c.214]. Особисті немайнові права, 

як відомо, тісно пов’язані із особистістю їх власника, і тому є невідчужними та 

невід’ємними. 
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Немайнові права ж учасників корпорації можуть передаватися від одного 

учасника корпорації до іншого. Яскравим класичним прикладом цього є 

акціонерне товариство. Майнові та немайнові права учасників акціонерного 

товариства повинні підтверджуватися цінним папером, тобто акцією.  

Відповідно до п.1 ст. 6 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» акція 

це іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника 

(акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на 

отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та 

право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його 

ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові 

права, передбачені ЦКУ та законом, що регулює питання створення, діяльності 

та припинення акціонерних товариств. 

Таким чином, законодавець сам закріпив передачу немайнового права, 

тобто права на управління діяльністю організації, разом із передачею цінного 

паперу, який підтверджує це право. Немайнові права учасника корпорації, як 

уже було зазначено, тісно пов’язані з основними, майновими правами. 

Немайнові права члена корпорації можуть включати в себе право на управління 

діяльністю корпорації, право на інформацію та контроль над органами 

управління організацією [76, с.212]. 

Загалом, природа корпоративних прав по-різному розглядається в 

юридичній літературі. Наприклад, достатньо широкого розповсюдження набула 

точка зору, згідно з якою учасники корпоративних відносин не зазнають впливу 

рівності суб’єктів цивільних правовідносин, через що корпоративні відносини 

не можна віднести до предметів цивільно-правового регулювання. Відносини 

між корпорацією та її учасниками можна скоріше віднести до моделі влади-

підкорення [83, c.395–398] [84, c.50–51]. 

Не дивлячись на значний науковий авторитет авторів даної концепції, 

вагомі причини вважати її правомірною відсутні. Відповідно до цивільно-

правового статусу, учасники корпоративних відносин є абсолютно рівними. 

Згідно із законодавством України, участь у корпорації як надає права так і 

накладає певні обов’язки, що є складовими елементами корпоративних 
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відносин. Виключення можуть становити лише акціонерні товариства, членство 

у яких обумовлене наявністю у особи акції – цінного паперу, яка, як і будь-який 

інший папір, не можу бути свідченням юридичних обов’язків. Проте, це не 

означає що володар цінного паперу не може мати жодних обов’язків відносно 

акціонерного товариства. Безумовно, акціонер може мати певні обов’язки, але 

за своєю природою вони не корпоративні, адже не є складовими корпоративних 

правовідносин. 

Корпоративні відносини виникають не лише між членами корпорації та 

корпорацією, а й між самими учасниками корпорації. Довгий час це викликало 

жваві суперечки у науці цивільного права. Деякі дослідники висловлювали 

думку про те, що учасники акціонерного товариства не є учасниками жодних 

правовідносин відносно один одного. Інші, наприклад, підкреслювали 

відсутність підстав для заперечення правового зв’язку між членами корпорації. 

До корпоративних прав, які учасники корпорації мають відносно один до 

одного, можна віднести так звані переважні права, носіями яких є учасники 

прибуткових корпорацій (наприклад, переважне право на придбання акцій, що 

продаються третім особам, яким володіють акціонери приватного акціонерного 

товариства). Усі переважні права виділені в окрему групу в науці про цивільне 

право. Проте, переважні права учасника корпорації також є корпоративними, 

адже їх наявність зумовлюється членством (участю) у корпорації. 

Підсумовуючи сказане можна сказати, що до корпорації можна віднести 

юридичну особу, що має у складі двох або більше засновників, які наділені 

правами та несуть обов’язки як відносно самої корпорації так і відносно один 

до одного. 

Корпоративні відносини – це відносини, що виникають між учасниками 

корпорації та між власне корпорацією, з приводу управління її діяльністю, 

отримання інформації щодо діяльності корпорації, розподілу прибутку від 

діяльності об’єднання, з приводу отримання ліквідаційної квоти (отримання 

майна чи його еквівалентної вартості, що залишається після ліквідації 

організації). Учасниками корпорації вважаються особи, що мають частку в 
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статутному капіталі об’єднання, члени органів управління та виконавчих 

органів корпорації. 

Корпоративні права це права, якими учасник володіє як стосовно самої 

корпорації так і до інших учасників корпорації, що виникають власне на основі 

участі (членства у корпорації). Метою членства у прибуткових корпораціях є 

досягнення економічного прибутку, у неприбуткових же економічна мета не 

пов’язана із отриманням прибутку, проте передбачає досягнення матеріального 

результату, як, наприклад, задоволення побутових та матеріальних потреб 

учасників корпорації. Зміст корпоративних правовідносин становлять 

корпоративні права та обов’язки. У свою чергу, корпоративні відносини є 

предметом цивільно-правового урегулювання. Немайнові відносини, що 

виникають між учасниками корпорації та самою корпорацією з метою 

досягнення певної мети а також безпосередньо між учасниками корпорації, 

регулюються корпоративним правом. 

Виявлення та кваліфікація дій учасника корпорації, як зловживання 

правом, може мати не лише важливе пізнавальне, а й практичне значення. 

Проте, проблема кваліфікації зловживання правом не є однозначною, оскільки 

зловживання правом, як вже зазначалося раніше не має чіткого визначення на 

законодавчому рівні, а у більшості випадків взагалі вважається оціночним 

поняттям. На практиці це найчастіше проявляється у відсутності чітко 

визначених у законі ознак для класифікації дій особи як зловживання правом 

[85, c.59-60]. 

Одночасно, не можна уникати вирішення практичних питань. Слід 

приділити особливу увагу до сфер, у яких законодавець напряму пов’язує 

зловживання правом із несприятливими для суб’єкта права наслідками (як, 

наприклад позбавлення у захисті суб’єктивного права у випадку зловживання 

цивільними правами, позбавлення батьківських прав у випадку зловживання 

батьківськими правами, припинення діяльності засобу масової інформації у 

випадку зловживання ним свободою масовою інформації, відміна реєстрації 

кандидата, у випадку зловживання ним правом на передвиборчу агітацію 

тощо). 
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Зловживання правом класифікується як застосування права всупереч його 

призначенню та в результаті якого суб’єкт наносить шкоду іншому суб’єкту або 

державі. 

Задля встановлення факту зловживання правом, на думку 

О.О. Малиновського, необхідно проаналізувати правову ситуацію, звернувши 

увагу на те, чи володіє суб’єкт певним правом, свободою чи посадовими 

повноваженнями, чи здійснив він дію щодо здійснення його права, та чи була 

завдана шкода особі чи державі, внаслідок здійснення цього права. Якщо 

відповідь на усі поставлені вище питання – позитивна, можна класифікувати дії 

суб’єкта, як зловживання правом [18, c.73]. 

Коротко розкриваючи зміст наведених запитань О.О. Малиновський 

зазначає про низку моментів на які в першу чергу слід звернути увагу. 

Наявність у суб’єкта певного суб’єктивного права визнається лише тоді, коли 

права, якими він наділений, підтверджуються нормами чинного законодавства. 

Здійснення ж певного суб’єктивного права полягає у виконанні певних дій, що 

втілюють у життя певні правові приписи. 

Досдідником виділено два основних випадки, в яких на його думку може 

мати місце здійснення права в супереч його призначенню. У першому суб’єкт 

вчиняє дії, що суперечать змісту та загальним принципам права. У другому 

випадку, здійснюючи власні суб’єктивні права суб’єкт ігнорує кореспондуючі 

даному праву обов’язки. 

Необхідно зазначити, що право здійснюється відповідно до його 

призначення лише тоді, коли правова поведінка відповідає певній правовій 

нормі. Наприклад, громадянин використовуючи право бути обраним, 

зобов’язується виконувати обов’язки, що відповідають статусу народного 

обранця (депутата) у випадку успішного закінчення виборів, такі, як 

представлення інтересів виборців, правотворча діяльність, захист інтересів 

виборців. Право бути обраним буде вступати в протиріччя з метою обрання. 

Якщо народний обранець (депутат) прагне отримати статус депутата і разом із 

ним депутатської недоторканості з метою ухилення від кримінальної 
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відповідальності та власного збагачення за допомогою важелів впливу та 

зловживання службовим становищем. 

Невід’ємною ознакою зловживання права є нанесення шкоди іншим 

суб’єктам, прямо пов’язаною із здійсненням цього права. Шкоду у цьому 

випадку слід інтерпретувати як збитки, порушення прав та законних інтересів 

громадян або створення ситуації, у якій особа буде позбавлена власних прав та 

свобод. 

Найменша кількість труднощів при класифікації зловживання правом 

відбувається у галузі кримінального права. Передумовою цього є те, що 

конкретні ознаки, визначені у відповідних статтях Кримінального кодексу. 

Згідно зі ст.364 ККУ, зловживання владою або службовим становищем, 

тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої 

себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використання службовою особою 

влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало 

істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих 

громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних 

осіб. 

Тож, посадовець зловживає наявним у нього правом у випадку, коли 

використовує своє право всупереч його призначення та завдає при цьому шкоду 

іншим особам, суспільству чи державі. Таким чином, можна дійти висновку, що 

при невеликій шкоді, завданій зловживанням правом, такі дії не є 

неправомірними, тобто не тягнуть за собою жодного покарання. 

Відмежування зловживання владними повноваженнями від перевищення 

владних повноважень базується на використанні особою у першому випадку 

наданих їй законом права та повноважень всупереч вимогам, встановленими її 

посадовими обов’язками, а у другому – здійсненням дій, що виходять за межі її 

службової компетенції (такими, що співпадають із повноваженнями іншої 

посадової особи та могли б бути здійснені особою, що займає іншу посаду за 

певних обставин, вказаних у законі або в підзаконному акті, а також дії, які 

жодна інша особа не могла б здійснити за інших обставин). Таким чином, 

перевищуючи службові повноваження, суб’єкт не має конкретного 
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суб’єктивного права на здійснення певних дій, а відповідно ця дія не може 

класифікуватися,як зловживання правом. 

Труднощі виникають також при класифікації зловживання правом у 

рамках цивільного права. Стаття 13 ЦКУ забороняє здійснювати права лише з 

метою завдання шкоди іншій особі, а також зловживати правом у будь-яких 

інших цілях, не містить чіткого визначення зловживання правом. Припис, що 

дозволяє громадянам та юридичним особам здійснювати права на власний 

розсуд, міститься у статті 12 ЦКУ. Проаналізувавши вищезазначені положення 

ЦКУ, можна дійти висновку про те, що цивільні права необхідно здійснювати 

мудро, добросовісно та без намірів завдати шкоду іншій особі. Нерозумне чи 

недобросовісне здійснення права, або ж здійснення його з метою нанесення 

шкоди іншій особі автоматично підпадає під поняття зловживання правом. 

Наступним аспектом проблеми є правильна класифікація дій, які, згідно із 

класифікацією законодавця, підпадають під термін «зловживання». Деякі 

нормативні правові акти ототожнюють термін «зловживання» із термінами 

«порушення» чи «правопорушення». 

В.І. Ємельянов, зазначає, що у деяких випадках зміст терміну 

«зловживання», можна встановити із контексту закону. Аналізуючи той чи 

інший нормативний акт, необхідно визначити, що саме мав на увазі 

законодавець, «зловживання правом» чи синонім терміну «правопорушення». 

При цьому, він робить висновок про недоцільність вживання терміну 

«зловживання цивільними правами» оскільки притягнення до відповідальності 

можна регулювати нормами про договірну відповідальність [17, c.81]. 

В.П. Грибанов, як піонер у цій галузі, найбільш детально дослідивши 

даний інститут права, дійшов висновку про те, що зловживання правом можна 

визначити як особливий тип цивільного правопорушення, яке здійснено 

вповноваженою особою при використанні суб’єктивного права, гарантованого 

законом, проте всупереч встановленій формі, в рамках дозволеної законом 

поведінки [18, c.79] [86, c.50-51]. 

Деякі правознавці, як, наприклад, С.Н. Братусь, М.В. Самойлова, 

вважають термін «зловживання правом» позбавленим юридичного змісту. 
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Відмовляючись від поняття «зловживання правом» такі дослідники звертаються 

до слів французького правознавця Планіоля, який стверджував, що право 

закінчується там де, починається зловживання правом [87, c.119]. 

М.С. Малеїн вважає, що у сучасній юридичній літературі ідея 

зловживання правом не достатньо обґрунтована та пояснена. Зловживанням 

правом називають випадки, коли вповноважений суб’єкт діє в межах 

суб’єктивного права, що належить йому, у рамках можливостей, що становлять 

собою зміст суб’єктивного права, проте здійснює їх у таких формах реалізації, 

що виходять за встановлені законом межі використання права. Проте, 

можливим є лише один із двох випадків: суб’єкт може діяти в межах 

дозволеного йому законом суб’єктивного права, або ж виходити за його межі, 

тобто порушуючи закон суб’єкт не зловживає правом, а здійснює звичайне 

правопорушення, яке повинне супроводжуватися відповідальністю за нього. В 

обох випадках, ідея та норми зловживання правом є недоречними [60, c.160]. 

Інші правознавці дотримуються прямо протилежної позиції. 

В.Д. Горобець, наприклад, вважає, що зловживання правом є здійсненням 

суб’єктивного права усупереч його призначенню. Результатом зловживання 

правом є нанесення шкоди правам та інтересам інших осіб, державі та 

суспільству загалом [88, c.324]. 

Р. Кавачевич-Куштрумович під зловживанням правом визначає 

здійснення права всупереч домінуючій суспільній моралі [89, c.122–124]. 

Малиновський визначає зловживання правом як таку форму реалізації права, 

що суперечить його призначенню та наносить шкоду іншим учасникам 

правовідносин [85, c.80]. 

Недобросовісне чи нерозумне здійснення права, що націлене на завдання 

шкоди іншій особі слід класифікувати як зловживання правом. Зловживання 

правом відбувається при здійсненні права під суто формальним слідуванням 

правовим приписам. 

На думку правознавця Ю.А. Тарасенка, зловживанням правом можна 

називати дії, що здійснюються особою в межах наданого їй права, проте 

суперечать цільовому призначенню права, принципам доброї совісті, 
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розумності та наносять шкоду іншим особам [90, с.80]. С.Д. Радченко пропонує 

вважати під зловживанням правом дію, що здійснюється особою за відсутності 

інтересу в її результаті [25, c.128]. 

Цікаво підходить до визначення зловживання правом В.І. Ємельянов. На 

його думку, зловживання цивільним правом – здійснення дії, вповноваженою 

особою в інтересах третьої особи, з порушенням обов’язків, які встановлені 

законом чи договором. У деяких випадках зміст поняття «зловживання правом» 

зрозумілий, виходячи із контексту закону. 

При аналізі того чи іншого закону, необхідно визначити, чи йдеться у 

даному випадку про зловживання правом, або ж цей термін розглядається, як 

синонімічний із терміном «правопорушення» і тоді термін «зловживання 

правом» вживається законодавцем некоректно. Для цього необхідно відповісти 

на питання про те, чи має особа відповідне суб’єктивне право. У випадку, коли 

законодавець некоректно вживає термін «зловживання правом», він робить 

висновок про недоцільність вживання терміну «зловживання правом» через те, 

що притягнення до відповідальності достатньою мірою регулюється нормами 

про договірну відповідальність [17, с.81] 

Нестандартний підхід до зловживання правом демонструє О.В. Волков. 

На його думку, зловживання правом – це свідоме правопорушення цивільного 

права, при якому суб’єкт навмисне виходить за межі суб’єктивного цивільного 

права, з метою досягнення власного незаконного наміру, використовуючи у 

власних інтересах юридичні формалізми цивільного права, такі як прогалини, 

неточності, вузькість та розпливчастість правових норм та договірних умов. 

Проте, дослідник вважає недоцільним законодавчо визначати термін 

«зловживання правом», оскільки це неминуче створить непотрібний стереотип, 

що гальмуватиме розвиток самого права [45, c.114]. 

На нашу думку, необхідно виділити декілька ознак, що безпосередньо 

характеризують зловживання правом: 

1) свідома дія (як дія так і бездіяльність), 

2) особлива форма здійснення права, 

3) злий намір у порушенні прав інших осіб, 
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4) протиріччя цільовому призначенню права, 

5) нерозумність, 

6) недобросовісність, оскільки наслідками подібних дій чи бездіяльності є 

нанесення шкоди іншим особам. 

Як уже було зазначено, однією з важливих категорій при реалізації права 

та відокремленні здійснення права від зловживання ним є інтерес. 

Доцільною, на нашу думку, можна вважати гіпотезу Г.Л. Адамовича, що 

зауважує на тому, що схожість умови життя та діяльності певних індивідів 

автоматично породжує у них спільні чи навіть однакові інтереси, а різниця між 

життєвими умовами та потребами навпаки, може призвести до протилежності 

інтересів певних осіб. Можна передбачити перспективність дослідження не 

лише індивідів, а й соціальних груп, як, наприклад, корпорацій, що мають певні 

відмінності в умовах свого існування та функціонування. Зазначена позиція 

передбачує врахування та дослідження інтересів усіх учасників корпорацій, а 

також їх окремих груп [91, c. 15-16]. 

Спираючись на реалії корпоративної практики, можна з упевненістю 

сказати, що стабільне функціонування неможливо при врахуванні інтересів 

лише окремих індивідів та без розгляду інтересів певних їх груп. Разом із тим, 

необхідно погодитися із думкою Д.І. Дєдова, який говорить про те, що людство 

крокує до збалансованого регулювання корпоративних відносин, основну роль 

в яких відіграє особистий інтерес, який визнається таким, що превалює [92 c. 

94]. 

Згідно із позицією Д.І. Дєдова, ігнорування інтересів різних груп 

учасників корпорації може призвести до негативних наслідків у роботі 

корпорації. Незбалансоване задоволення інтересів різних груп учасників 

корпорації може призвести до багатьох корпоративних конфліктів та судових 

процесів, що будуть пов’язані із діяльністю корпорації. Нехтування ж 

особистими інтересами певних учасників корпорації може призвести до 

ускладнень у процесі інтеграції різних підприємницьких структур [92, c. 94]. 

Законодавче забезпечення задоволення справедливих інтересів учасників 

корпорації може мати також і важливе публічне значення. Фактором, що 
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дозволяє говорити про спільність інтересів учасників корпорації, що є їх 

визначними рисами серед інших учасників підприємницьких відносин, є 

сукупність закріплених прав учасників корпорації, тобто відповідність інтересів 

осіб та їх суб’єктивних прав. Так, наприклад, влучно висловився О.С. Іоффе, 

який зазначив, що інтереси, що отримали юридичний захист формують 

субстанцію права [93, c. 83]. 

У будь-якому випадку, зазначені права учасників дозволяють визначити 

інтереси учасників корпорації, задоволення яких учасники прагнуть досягти, 

стаючи частиною корпорації. Ці інтереси включають: 

 Отримання прибутку у формі дивідендів, пропорційних частці учасника в 

статутному капіталі корпорації, або ж від продажу долі у корпорації; 

 Інтерес в отриманні частини майна корпорації у випадку припинення її 

діяльності; 

 Інтерес, що пов’язаний із контролем вкладеної частки (зацікавленість в 

управлінні корпорацією); 

 Інтерес, пов’язаний із отриманням інформації про діяльність корпорації. 

Безумовно, у цьому випадку необхідно враховувати лише розумні 

інтереси учасників корпорації, що можуть лягти в основу наукового 

дослідження. У реальності ж, кожний із учасників корпорації може прагнути 

задоволення власних індивідуальних інтересів, що мають мало спільного із 

інтересами, задоволення яких можна було б розумно очікувати від участі у 

корпорації. Наприклад, основною метою певних юридичних осіб, що стають 

учасниками юридичного товариства є налагодження певних господарських 

зв’язків безпосередньо із товариством, підписання вигідних угод. Деякі 

акціонерні товариства часто вдаються до схеми перехресного володіння 

акціями, основною метою якої є зміцнення становища керівних структур [91, 

c.143]. 

Основою метою створення комерційної корпорації є отримання прибутку. 

Дане твердження є логічним та передбачуваним,і саме тому дозволяє говорити 

про логічні передбачувані цілі учасників корпорації. Виходячи з цього, 

Г.Л. Адамович робить висновок про те, що наявність прибутку і формує 
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основний та основоположний інтерес будь-якого учасника комерційної 

корпорації [91, c.145]. 

Разом із тим, Г.Л. Адамович зробив спробу сформулювати спільні риси, 

що дозволяють об’єднати інтереси усіх учасників корпорації та говорити про 

них як про соціальні спільноти із властивими їм соціальними інтересами. 

Основним таким інтересом, на його думку, повинен бути загальний добробут 

корпорації, підвищення економічних показників, оскільки саме це і є 

передумовою реалізації інтересу кожного окремого учасника корпорації в 

отриманні частки від прибутку. Виходячи з цього, основною метою керування 

корпорацією має бути не лише розширення власного виробництва та бізнесу, а 

також підвищення загальних економічних показників, що лежить в основі 

задоволенні економічних потреб учасників корпорації. 

Теоретично, усі учасники корпорації повинні мати спільну мету [94, 

c.291–293]. Основний парадокс та суперечність полягають у тому, що 

демократичний устрій в керуванні корпорацією може власноруч підірвати чітке 

функціонування корпорації. Дії усіх учасників корпорації повинні 

підпорядковуватися загальній меті – отриманню прибутку та збільшення 

власних доходів в результаті підвищенні ефективності діяльності самої 

корпорації. Саме спільність інтересів є передумовою передачі керування 

корпорації до рук абсолютної чи відносної більшості. Насправді, якщо всі 

учасники корпорації об’єднані спільним інтересом, то основні учасники, що 

формують керівну більшість, автоматично переслідують інтереси меншості 

учасників корпорації, тобто, міноритарних її учасників. 

Так, в ідеальній моделі корпорації виключена можливість виникнення 

корпоративних конфліктів. Звичайно, це виявляється абсолютно недосяжним в 

реальності. Перепоною в досяжності ідеалу є закладена в самій системі 

корпорації демократична система керування. Волевиявлення більшості 

учасників корпорації, тобто прийняття ними певного рішення є процесом 

трансформації їх загальної, спільної волі в єдину волю юридичної особи, як 

суб’єкта права. У той же час, думка міноритарних учасників корпорації жодним 

чином не враховується у процесі прийняття рішень більшістю учасників 
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корпорації. Іншими словами, позиція меншості учасників корпорації ніяк не 

виражається у думці юридичної особи. Ця обставина слугує неминучою 

причиною виникнення розбіжностей між цими групами осіб та слугує 

причиною конфліктів інтересів [96, c.19]. 

Конфлікт інтересів може бути спричинений також і різним об’ємом прав, 

якими можуть користуватися різні групи учасників корпорації. Говорячи про 

дрібних акціонерів, необхідно згадати Закон України «Про акціонерні 

товариства», що містить твердження про права, здійснення яких можливе лише 

за певного об’єму певного акумульованого об’єму акцій. 

Конфлікт інтересів учасників корпорації у цьому випадку є об’єктивним, 

та неминучим майже у будь-якій корпорації, де наявні мажоритарні та 

міноритарні учасники. Такого конфлікту інтересів можна уникнути лише в 

корпораціях, де 100% уставного капіталу належать одній особі. 

Окрім того, аналізувати дане питання в повній мірі без урахування 

ситуації, коли учасники її діють не в спільних, а в особистих індивідуальних 

інтересах, неможливо. Насправді, така мотивація особи є значно більш 

поширеною. При цьому, інтерес та значення становлять лише ті випадки, коли 

індивідуальний інтерес певної особи конфліктує із загальними інтересами 

учасників корпорації. Тут пріоритетним повинен вважатися корпоративний, 

загальний інтерес. 

Це твердження має право на існування, проте оскільки в діючому 

законодавстві відсутні так звані норми-принципи, заклик до дотримання 

пріоритетності загального інтересу виглядає у цьому випадку не більше ніж 

рекомендацією чи побажанням. В таких умовах мажоритарні учасники 

корпорації повною мірою застосовують всі відомі їм інструменти отримання 

прибутку, діючи при цьому без урахування інтересів міноритарних учасників 

корпорації. Йдеться про можливості прийняття рішень більшістю, як 

наприклад, встановлення зв’язку із афільованими комерційними організаціями, 

рішення про припинення діяльності тих галузей корпорації, де вона конкурує із 

афільованими структурами. Наприклад, афільованість часто майже неможливо 
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довести, що не дозволяє вдаватися до спеціального порядку призначення осіб, 

що беруть участь у голосуванні [99, с.213]. 

У цьому випадку, міноритарний учасник корпорації позбавлений 

можливості захистити інтерес будь-якого іншого учасника на отримання 

прибутку, оскільки мажоритарні учасники, що становлять більшість на будь-

яких зборах, можуть легко прийняти рішення про несплату дивідендів за 

поточний фінансовий рік, що є достатньо поширеним явищем у сучасній 

корпоративній практиці. 

У багатьох випадках, нехтуючи загальними інтересами корпорації дрібні 

учасники корпорації зловживають правами, що належать їм та шляхом 

протиправних здирницьких дій домагаються виплати їм завищеної вартості їх 

акцій, ускладнюючи або взагалі паралізуючи управління корпорацією. 

На нашу думку, це є свідченням того, що при побудові корпоративних 

стосунків, необхідним є врахування не лише індивідуальних інтересів 

учасників, а й інтересів груп учасників об’єднання, оскільки в протилежному 

випадку неминучим є виникнення конфліктів та зловживання правами як з боку 

мажоритарних так і з боку міноритарних учасників корпорації. 

Тож, підсумовуючи сказане, можна сказати про те, що окрім загального 

інтересу усіх учасників корпорації, існують ще й інші інтереси, що не 

суперечать їм, проте є достатньо самостійними: 

1. Інтереси меншості, що є інтересами дрібних/міноритарних 

учасників об’єднання; 

2. Інтереси більшості, що становлять собою інтереси мажоритарних 

учасників корпорації. 

При цьому, специфічний інтерес меншості, що проявляється в 

зацікавленості отримання прибутку при справедливому розподілі його між 

всіма учасниками є суб’єктивним та властивим лише особистості. 

Справедливим виявляється розподіл прибутку, пропорційний до розміру частки 

в статутному капіталі корпорації. Цей інтерес зумовлений розміром цієї частки. 

Як, наприклад, володіючи декількома акціями підприємства, особи не можуть 
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виявляти розумного обґрунтованого інтересу в керуванні діяльністю 

корпорації. 

Проте, загальний інтерес у цьому випадку буде виявлятися не лише в 

отриманні прибутку, а й у керуванні діяльністю корпорації, що повинна 

здійснюватися згідно із чинним законодавством а також до принципів 

розумності та добросовісності. 

Також, доцільним вважається таке урахування інтересів різних груп 

учасників корпорації, що базуватиметься не на пріоритетності інтересів тієї чи 

іншої групи, а на рівному урахуванні та не визнанні наявності специфічних 

інтересів за кожним окремим учасником групи та, власне за кожною окремою 

групою, та забезпечення їх рівного законодавчого захисту. При цьому, інтереси 

більшості чи меншості не повинні суперечити загальному інтересу корпорації. 

У випадку колізії цих інтересів, пріоритетним необхідно вважати загальний 

інтерес корпорації. 

Проаналізувавши точки зору різних учених, можна вивести певне 

підсумоване визначення поняття «зловживання правом». Зловживання правом у 

корпораціях та господарських товариствах пропонуємо розуміти як дії, що 

суперечать загальним принципам добросовісності та розумності, правам 

господарського товариства та його учасників, що спричиняють негативні 

наслідки у вигляді певного обмеження чи позбавлення прав, утому числі й прав 

на керування господарським товариством, на отримання інформації про 

діяльність господарського товариства, частини прибутку господарського 

товариства та отримання ліквідаційної квоти, наслідком яких є відмова у 

захисті права. 

Спроби класифікувати зловживання цивільним правом неодноразово 

робилися у теорії держави та права. Метою таких спроб можна вважати 

надання проблемі зловживання правом певної універсальності, розглядати 

зловживання правом як феномен, спільний для сфер дії приватного та 

публічного права. Саме тому межею поділу однієї групи зловживання права від 

іншої є властивості розгляду конституційного принципу недопустимості 
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зловмисного здійснення права у різних правових відносинах, або ж особливості 

регулювання у різних сферах галузевого права. 

Прагнення надати зловживанню правом загальнотеоретичного значення 

іноді, на жаль, змушують багатьох дослідників змішувати різні явища, а іноді 

навіть виходити за рамки правової дійсності, що значно зменшує наукову та 

практичну цінність класифікації зловживань правом. 

Яскравим прикладом такого узагальнення може слугувати класифікація 

зловживання правом, запропонована у монографії О.О. Малиновського [24, 

c.29–34]. На думку автора, зловживання правом можна умовно поділити на 

правомірні та неправомірні. Іншою раніше запропонованою ним формою 

зловживання права було – «законодавчо обмежені зловживання». 

Тут справедливою можна вважати думку О.А. Поротикової, яка зазначає 

парадоксальність сенсу, якого набуває поняття «зловживання правом» при 

додаванні до нього прикметника «правомірний». І якщо перший із термінів 

можна розглядати як такий, що має підсилювальний ефект, що підкреслює 

використання легальних та позитивних засобів для досягнення зловмисного 

результату, то «правомірне зловживання правом» слугує яскравим прикладом 

понять, що виключають одне одного. Це твердження підкріплюється 

визначенням цього роду зловживання правом, яке звучить так: «правомірне 

зловживання правом наносить шкоду правовідносинам, що не охороняються 

законом, тобто в певних обставинах такі порушення можна вважати 

аморальними чи недоцільними» [21, с.90]. 

У цьому випадку можна припустити, що держава не має можливості 

застосовувати механізми юридичного впливу на індивіда. Як відомо, 

юридичному регулюванню не піддається цілий спектр взаємовідносин, таких як 

думки, почуття, кохання, дружба. Беручи до уваги те, що автор зазначає 

абсолютну нешкідливість таких типів зловживання правом для третіх осіб, 

власне віднесення такої поведінки до категорії зловживання правом є достатньо 

суперечливим. 

О.О. Малиновський вважав, що до законодавчо обмежених зловживань 

правом можна віднести саме цивільно-правові зловживання, оскільки вони 



123 

регулюються правовою нормою (ст.13 ЦКУ) яка, проте, не містить жодних 

санкцій. Критерієм для зазначеної вище класифікації слугує саме відсутність 

санкції відносно особи, яка вдалася до зловживання правом. 

Відносно протиправних зловживань правом, що виділяються даним 

автором це сполучення слів вважається тавтологічним з точки зору не лише 

цивілістичної доктрини, а також і публічного права. 

Український законодавець в статті 13 ЦКУ достатньо чітко класифікує 

зловживання правом, згідно з якою зловживання правом може здійснюватися з 

прямими наміром нанесенням шкоди іншій особі; без прямого наміру, проте дія 

об’єктивно шкодить іншим індивідам; також дія може бути зумовлена 

домінуючим становищем на ринку або ж у формі недобросовісної конкуренції 

чи реклами. 

Логіка законодавця дозволяє дійти до висновку про те, що зловживання 

правом можна визначити як неправомірне здійснення суб’єктивного цивільного 

права, що полягає у порушенні суб’єктом права меж здійснення його 

суб’єктивного права. Досконалий більш детальний розгляд ст. 13 ЦКУ дозволяє 

виділити основні форми зловживання правом, а саме: шикану, зловживання 

правом у відмінних від шикани формах; зловживання правом відносно до 

відносин конкуренції. Таким чином, можна сказати що при детальному розгляді 

не можна відшукати чіткого критерію розподілу зловживання права на форми. 

Якщо шикана та інші форми зловживання розглядаються безпосередньо з 

боку суб’єктивної сторони впливу, то виокремлення зловживання права у 

конкурентних відносинах пов’язане з іншими критеріями. Цей тип зловживання 

правом сутнісно можна віднести до другої групи зловживання правом, тобто 

таких, що відмінні від шикани. Здійснення дій, що можуть класифікуватися як 

шикана, у конкурентних відносинах, є малоймовірним. 

Тож, встановлюючи окрему заборону на використання цивільних прав із 

метою обмеження конкуренції або зловживання монопольним становищем на 

ринку, законодавець не мав за мету протиставляти даний вид зловживання 

права іншим його формам. На відміну від зловживання правом у інших його 

сферах, як, наприклад, в соціальних відносинах, де вони мають приватний та 
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окремий характер, у конкурентних відносинах зловживання правом набувало 

характеру, що згубно відображався на стані суспільства в цілому, оскільки 

впливало на інтереси та вчинки необмеженого кола людей. Саме це і є 

причиною приділення законодавцем підвищеної уваги до проблеми 

зловживання правом, наприклад, у статті 13 ЦКУ. Проте, для виділення 

зловживання правами у конкурентних стосунках в окрему форму зловживання, 

немає. 

Суб’єктивна сторона правопорушення, як відомо, не відігріє значної ролі 

в цивілістиці. Провина, як ступінь та форма відповідальності, не здійснює 

вирішального впливу на розмір відповідальності та класифікацію діяльності. 

Згідно із загальноприйнятим правилом, міра відповідальності визначається 

розміром об’єктивно нанесеної шкоди. Через це, достатньо нетиповим виглядає 

використання суб’єктивної сторони дії для виокремлення форм зловживання 

правом. 

В доктрині, інститут зловживання правом, як правило, увага приділяється 

розгляду приватних випадків, аніж розгляду загальних проявів та рис. Такий 

метод аналізу, що починає свій напрямок від складу шикани до зловживання 

правом є повторенням історії виникнення вказаного типу правопорушень. 

На першому етапі вивчення шикана переслідувалась законодавчо та 

вважалась найбільш небезпечним способом здійснення права. Така 

інтерпретація категорії шикани отримала назву «принцип чистої шикани». 

Враховуючи значення ініціативного здійснення правових можливостей 

учасників цивільного обороту та реально оцінюючи наслідки від державного 

втручання у цю сферу правових відносин, німецькі цивілісти сформували 

принципи компромісного права, використання якого є однаково безпечною та 

корисним, як для суспільства так і для суб’єктів права. Згідно із засадами цього 

компромісного права, непотрібно забороняти усі випадки застосування права, в 

результаті чого наноситься шкоду іншим особам. Оскільки у певних випадках 

нанесення шкоди іншим особам неможливо уникнути,а якщо й можливо, то 

тільки шляхом повної відмови від їх здійснення. Недостатньою підставою 

класифікувати дію, як зловживанням правом, наявність наміру завдати шкоду 
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іншій особі. Головною рисою є відсутність при застосуванні права будь-якої 

іншої мети, окрім нанесення шкоди іншій особі [29, с.437]. 

Необхідним, проте був більш широкий підхід до визначення зловживання 

правом. Ця потреба була замовлена тим, що найчастіше підставою для 

здійснення дій, що можуть класифікуватися як зловживання правом, є не 

завдання шкоди іншій особі, а задоволення корисливих або інших інтересів. Усі 

ці дії не можна було класифікувати як шикану, і саме тому вони залишалися за 

межами правового поля. Часто різноманітні прояви шикани залишалися поза 

межами юридичного впливу, оскільки складнощі були викликані доведенням 

виключно злого наміру при їх здійсненні. 

Визнання факту, що поруч із високим ступенем суспільної небезпеки 

здійснення шикани, визначальною її рисою можна вважати невисокий рівень 

розповсюдженості. Змусило законодавця поставити перед вибором між двома 

варіантами трактування шикани: у якості радикальної форми зловживання 

правом, або ж у більш широкому сенсі, власне як синонім терміну 

«зловживання правом» [97, с.6, 20-21]. 

На сьогоднішній день, українське законодавство не ототожнює терміни 

«шикана» та «зловживання правом». Окремі особливості шикани вказані у 

тексті норми Цивільного кодексу України та протиставляються різним типам 

зловживанням права. Проте, серед вчених-правознавців все-таки є прихильники 

ототожнення шикани та зловживання правом. 

Для виявлення зловживання правом можна використовувати наступний 

алгоритм. Оскільки шикана передбачає основною та єдиною метою здійснення 

дії нанесення шкоди іншій особі, то наявність іншої мети або ж наявність 

ненавмисних дій дозволяє класифікувати дію як «іншу форму зловживання 

правом». 

Обґрунтованою та логічною є думка про те, що сучасне трактування 

шиками в її нормативному оформленні має декларативний характер. Галузь її 

застосування обмежується непідприємницькою сферою цивільного обороту. 

Підприємець, у зв’язку із участю у діловому обороті, прагне постійного 

отримання прибутку. Усі інші наміри слугують лише доповненнями, додатками 
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до основної мети. Згідно з цією ж причиною, розгляд зловживання правом, 

пов’язаного із використанням домінуючого становища на ринку чи 

добросовісною конкуренцією неможливо визначати як один із випадків шикани 

[97, с.6, 20-21]. 

Аспекти, що розглядаються у даній роботі, не дозволяють нам детально 

зупинятися на усіх формах зловживання правом. Необхідно зазначити, що 

спеціальні правила про них, що зазначені у законах чи нормах Цивільного 

кодексу повинні відповідати загальним нормам цивільного права, оскільки 

загалом, вони формують один загальний правовий інститут. Удосконалення, 

наприклад, потребує законодавство, що регулює діяльність господарських 

товариств. Поняття «зловживання правом» повинне бути закріплене у 

законодавчих актах, та обмежене певними його ознаками. 

Правова доктрина, а також судово-арбітражна практика, виділяє декілька 

видів зловживання правом: дія, що здійснюється лише з метою завдання шкоди 

іншому індивіду (шикана), а також зловживання правом в інших формах. 

Достатньо цікава класифікація зловживання правом була запропонована 

також О.В. Волковим, який класифікував зловживання правом згідно із різними 

принципами: залежно від ступеня вини, виду нанесеної шкоди, від предметів 

зловживання та суб’єктного складу. Проте, у підсумку цей автор пропонує 

проводити класифікацію дій, як зловживання правом на підставі двох критеріїв: 

мета та засіб зловживання правом [45, с.2]. 

Натомість, Ю.А. Тарасенко, який керувався в основному галузевим 

принципом, пропонує дещо іншу класифікацію зловживань правом, а саме 

зловживання матеріальними правами (права власності, корпоративних 

відносин, зобов’язального права) та зловживання процесуальними правами [90, 

с.97]. 

Складність класифікації форм зловживання правом полягає ще й у тому, 

що ані в законах України, ані в законах будь-якої іншої держави не має чітких 

критеріїв та ознак, що могли б сформувати підстави для чіткої класифікації 

зловживання правом. Складність класифікації дій осіб, як зловживання правом 

також полягає саме в цьому аспекті, адже у судовій практиці часто 
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зустрічаються випадки, коли дії суб’єктів вимагають чіткого підпорядкування 

певним законодавчим ознакам, адже класифікація дії як зловживання правом є 

достатньо суперечливою. В усіх випадках, коли йдеться про зловживання 

правом, рішення залишається під владою судових органів, які мають прийняти 

рішення про те, чи є дія особи, що звертається за захистом зловживанням 

правом чи ні. 

Таким чином, можна говорити про те, що загальновизнана класифікація 

зловживання правом відсутня через недостатню вивченість даного питання. Ще 

складнішим через це видається виокремити та згрупувати форми та ознаки 

зловживання правом, характерні для корпоративних відносин. 

На сьогоднішній день зловживанням правом у корпоративних відносинах 

є досить розповсюдженим явищем у судовій практиці. Саме цим зумовлена 

необхідність у теоретичному аналізі даного питання, що дозволив би 

сформулювати чітке розуміння негативних правових наслідків подібних дій, 

адже це дозволить не лише виокремити чітку систему судових заходів, 

пов’язаних із регулюванням дій, пов’язаних зі зловживанням правом, а також 

забезпечить профілактику подібних вчинків. 

Оскільки корпоративні відносини регулюються в тому числі і нормами 

цивільного права, на них повною мірою розповсюджуються такі положення, як, 

наприклад, законний захист та регулювання цивільних відносин, межі 

здійснення цивільних прав (ст.13 ЦКУ). Проте, у цілому ряді випадків методи 

цивільно-правового захисту прав та інтересів учасників подібних 

правовідносин виявляються неефективними, а прогалини, наявні у 

законодавстві, необхідно заповнювати судовими рішеннями. 

Успішне функціонування корпоративних правовідносин вимагає 

наявність адекватних функціональних інструментів, які регулювали б окрему 

форму цивільних правовідносин.  

Для цього треба, по-перше, виділити основні мотиви недобросовісності 

поведінки певних суб’єктів правовідносин, по-друге, дослідити основні способи 

зловживання правом у даних правовідносинах, та, по-третє, визначити основні 

тактичні та стратегічні способи захисту від незаконного заволодіння активами 
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підприємства, його майновими та немайновими правами, зацікавленими 

особами, які саме з цією метою вдаються до зловживання правом. 

Не можна не зазначити, що проблема недобросовісності певних учасників 

правових відносин є достатньо розповсюдженою на сучасному рівні розвитку 

цивілізованого суспільства. Зловживання правами у сфері корпоративних 

відносин значно послаблюють стабільність та надійність цієї форми відносин, 

порушують цілісність та недоторканість прав та інтересів учасників таких 

правовідносин та значно знижують авторитет державної влади, що повинна 

регулювати ці відносини. 

Розглядаючи зловживання правом, А.Є. Молотніков, виокремлює 

зловживання правом характерне для акціонерних відносин як окрему частину 

зловживання правом в корпоративних відносинах. До головних різновидів 

такого зловживання дослідник відносить: зловживання правом учасників 

товариства, зловживання правом зі сторони членів керування корпорацією, та 

зловживання правом з боку органів державної влади [98, с.100]. 

При цьому, розглядаючи зловживання правом на прикладі акціонерного 

товариства, дослідник пропонує виокремити дві основні форми зловживання 

правом: 1) дії, вчинені міноритарними учасниками товариства; 2) дії, що 

здійснені учасниками акціонерного товариства в рамках боротьби за повний 

контроль над діяльністю корпорації. 

На нашу думку, ділити зловживання правом у корпоративних відносинах 

на види можна лише за умови, що зловживанням правом це неправомірні дії, 

які вчинені у рамках корпоративних відносин, та такі, що перевищують 

принципи розумності та добросовісності, що порушують права корпорації чи 

учасників корпорації, що можуть мати результат у якості позбавлення або 

обмеження наступних прав: участі у керування корпорацією, права на 

отримання інформації щодо діяльності корпорації, право на отриманні частки 

прибутку корпорації, та на отримання ліквідаційної квоти. 

Базуючись на тій самій трактовці поняття корпоративних відносин можна 

виділити певні критерії поділу зловживання правом у корпоративних 
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відносинах у господарських товариствах, залежно від виду зловживання, мети 

таких дій та суб’єкта, що здійснює зловживання правом. 

Одним із видів зловживання правом у корпоративних відносинах можна 

вважати корпоративний шантаж, який, на нашу думку, повинен мати точне 

визначення. Корпоративний шантаж – це дії, що здійснюються міноритарним 

учасником господарського товариства, що має за мету викуп його частки акцій 

іншими учасниками господарського об’єднання, чи, власне, самим 

об’єднанням. 

Корпоративний шантаж може включати в себе також і дії, що мають за 

мету здійснення корпорацією юридично значущих справ в інтересах 

міноритаріїв, чи осіб, що можуть бути афільовані із ними. Метою 

корпоративного шантажу часто є не лише викуп частки міноритарного 

учасника іншими членами корпорації. Часто він є лише частиною схеми, що 

розробляють інші юридичні особи чи корпорації з метою недружнього 

поглинання господарського об’єднання. Проте, в деяких випадках 

корпоративний шантаж є способом захисту прав учасників об’єднання, що 

володіють невеликою часткою у корпорації. 

Безумовно, дії корпоративного шантажиста за своєю сутністю є 

зловживанням правом. Проте, через відсутність чіткої дефініції зловживання 

правом в українському законодавстві, стаття 13 ЦКУ «Межі здійснення 

цивільних прав» не знаходить свого застосування. 

Для корпоративного шантажу характерні наступні особливості:  

• повна непередбачуваність дій «загарбників» корпорації у зв’язку з 

множинністю способів нападу; 

• участь компаній, що спеціалізуються в області недружніх злиттів і 

поглинань; 

• практична неможливість розмежування корпоративного шантажу 

міноритарія, що захищає свої права, і недружнього поглинання з боку третіх 

осіб. 

Корпоративний шантаж може починатися з того, що міноритарій 

звертається до суду з позовом про нанесення йому збитків діями мажоритарних 
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членів. Разом з позовною заявою мінорітарій подає заяву про забезпечення 

позову. Відповідно до статті 151 ЦПКУ суд за заявою осіб, які беруть участь у 

справі, може вжити, передбачені цим Кодексом, заходи забезпечення позову. 

Згідно статті 152 ЦКУ є заборона вчиняти певні дії. Так, позивач вимагає 

застосувати як спосіб забезпечення позову заборону брати участь 

мажоритарному учаснику в роботі загальних зборів. 

Причому привід для того щоб звернутися із позовом для відкриття 

провадження тут особливого значення немає. Це можуть бути і визнання 

недійсним ненормативного акта товариства, і майновий позов до 

мажоритарного учасника. Після цього проводяться загальні збори членів 

корпорації, де у нападаючої сторони вже більшість голосів , обираються новий 

склад ради директорів і новий керівник. 

Нове керівництво швидко розпродає активи корпорації. Згодом первісний 

позов розсипається, проте майна корпорації вже немає, і повернути його 

практично неможливо. 

Цікавою видається тактика взяття змором. Дрібний учасник корпорації 

засипає товариство вимогами про проведення позачергових загальних зборів. 

Так, як частки шантажиста не вистачить для прийняття необхідного рішення, 

він розраховує на процедурні помилки з боку великих учасників, зачепившись 

за які можна досягти бажаного результату.  

Наприклад, на чергових зборах учасників, присвяченому перевиборам 

його членів, кандидат може вказати не всі дані в анкеті. Таким чином , на 

підставі цього можна прийняти рішення про те , що кандидата прийняли з 

порушенням закону, і спростувати призначення. Можливі нескінченні вимоги 

шантажиста про проведення позачергових аудиторських перевірок, про надання 

різної інформації з господарської діяльності компанії та складу учасників, 

позови і скарги «до відповідних інстанцій» по процедурним питанням і тощо. 

Здійснення належного особі (групі осіб) права з метою отримання іншої 

вигоди, прямо не пов’язаної із збагачення. Це може відбуватися при усуненні 

конкурента шляхом поглинання або розорення в процесі ведення конкурентної 

боротьби, при змові з конкурентами, при підкупі органів управління 
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господарського товариства, при ухваленні разових рішень для задоволення 

конкретних, індивідуально-визначених інтересів суб’єктів тощо. 

Можна класифікувати наступні види зловживання правом в 

корпоративних відносинах у господарських товариствах в залежно від 

порушуваного права:  

1. Зловживання правом на участь в управлінні корпорації. 

2. Зловживання правом на отримання інформації про діяльність 

корпорації. 

3. Зловживання правом на отриманні прибутку корпорації.  

4. Зловживання правом на отримання ліквідаційної квоти. 

В залежності від суб’єкта, який зловживає правом у корпоративних 

відносинах в господарському товаристві можна здійснити наступну 

класифікацію:  

1. Зловживання правом учасниками (акціонерами) господарського 

товариства.  

2. Зловживання правом особами, що входять до складу органів 

управління, виконавчих та інших органів господарського товариства.  

Найбільш поширеними формами зловживання повноваженнями 

представників виконавчих органів є: 

- Купівля-продаж майна за свідомо заниженою ціною з подальшим 

отриманням «дельти» (різниці в цінах), винагороди в будь-якому іншому 

вигляді від другого учасника угоди; 

- Вчинення одноосібним виконавчим органом свідомо невигідних для 

очолюваної ним організації дій в інтересах його власної фірми чи фірми його 

родичів, знайомих тощо; 

- Видача банком кредиту за свідомо низькими відсотковими ставками, без 

забезпечення або з фіктивним забезпеченням, а рівно з іншими явними 

ознаками безповоротності отриманих позичальником коштів з наступним 

отриманням винагороди за надану послугу; 

- Укладення підрядних договорів з фірмами на пільгових для них умовах 

з наступним отриманням винагороди;  
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- Підписання актів виконаних робіт із завідомо завищеними обсягами та з 

подальшим перерахуванням будівельною організацією «дельти» на 

розрахунковий рахунок директора фірми-замовника; 

- Придбання в очолюваній організації дорогих транспортних засобів, 

об’єктів нерухомості на приватних осіб (як правило, родичів) нібито в цілях 

економії податкових платежів, гарантованого збереження майна від можливої 

конфіскації і т.д. без відображення цих операцій в бухгалтерській звітності та з 

подальшим присвоєнням майна;  

- Надання пільгових (безпроцентних, безповоротних) позик глави 

організації своїм знайомим, родичам тощо; 

- Інші подібні угоди. 

Пропонована класифікація зловживань правом у корпоративних 

відносинах і докладне дослідження кожної форми зловживання дозволять 

виробити механізми і способи захисту від зловживання правом. 

Завершуючи аналіз підходів до розмежування форм зловживання правом, 

дозволимо собі обмежитися рамками цивільно-правового регулювання, де, на 

наш погляд, ця конструкція має свій первісний сенс, тобто означає здійснення 

особою належного йому суб’єктивного права неналежними засобами і 

способами, які заподіюють шкоду іншим учасникам відносин. 

 

Висновки до Розділу ІІ. 

Головними причинами допущення зловживання правом в господарських 

товариствах є конфлікт інтересів учасників товариства, відсутність 

законодавчої регламентації ознак зловживання правом та недосконалість 

законодавства про побудову та функціонування юридичної особи. Суттєвою 

умовою для існування зловживання правом в господарських товариствах є 

відділення права власності господарського товариства від права керування. 

Умовою численних зловживань правом в корпоративних відносинах слід 

вважати також відсутність матеріальної та іншої відповідальності за шкоду, яку 

завдають своїми діями особи, які зловживають своїми корпоративними правами 

в товаристві. 
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Іншими причинами, що сприяють зловживанню правом з боку окремих 

осіб, є низька правосвідомість і правова культура учасників корпоративних 

відносин в господарських товариствах. 

До суб’єктів зловживання правом в господарському товаристві можна 

віднести осіб, які мають частку (акції) в статутному капіталі господарського 

товариства, членів органів управління та виконавчих органів господарського 

товариства, а також саме господарське товариство. 

Правильна кваліфікація такого діяння, як зловживання правом в 

господарському товаристві, має не тільки виключно важливе пізнавально-

наукове, але й практичне значення. 

В деяких випадках зміст терміну «зловживання» має бути встановлено з 

контексту закону. Аналізуючи закон, необхідно визначити, чи йде мова про 

зловживання правом. Для цього необхідно знайти відповідь на питання, чи 

володіє особа відповідним суб’єктивним правом. В противному випадку термін 

«зловживання» є синонімом терміна «правопорушення». 

Особливості корпоративної практики свідчать, про те що забезпечити 

стабільне існування господарського товариства без урахування інтересів не 

тільки всіх учасників господарських товариств, але й окремих їх груп сьогодні 

виявляється неможливо і, відповідно, законодавче задоволення справедливих 

інтересів учасників господарського товариства у соціальному ракурсі має також 

і публічне значення. 

Відповідаючи на питання про те, які інтереси притаманні учаснику 

господарського товариства, необхідно вказати інтерес у виробництві 

матеріальних благ; інтерес в отриманні частини прибутку у вигляді дивідендів, 

відповідно до його частки (акцій) у статутному капіталі господарського 

товариства, або від продажу частки (акцій) у господарському товаристві; 

інтерес в отриманні частини майна господарського товариства у разі його 

ліквідації; інтерес, пов’язаний з контролем над вкладеним капіталом (інтерес в 

управлінні господарським товариством); а також інтерес в отриманні 

інформації про діяльність господарського товариства. 
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Обґрунтовується визначення, що зловживання правом в господарському 

товаристві – це вольова і недобросовісна поведінка (дія або бездіяльність) 

учасників корпоративних відносин, яка характеризується прямою або 

непрямою предустановою на заподіяння шкоди учасникам господарських 

товариств і самому товариству, тягне для них негативні наслідки у вигляді 

певних позбавлень і обмежень прав, у тому числі на участь в управлінні 

господарським товариством, на отримання інформації про діяльність 

господарського товариства, на отримання частини прибутку господарського 

товариства та ліквідаційної квоти. 

Під корпоративним шантажем розуміються дії міноритарного учасника 

господарського товариства з метою спонукання до викупу належної йому 

частки (належних йому акцій) в господарському товаристві іншими учасниками 

та/або самим господарським товариством на завідомо невигідних для них 

умовах. 

Здійснено класифікацію видів зловживання правом в господарських 

товариствах: залежно від мети вчиненого зловживання, від порушеного 

суб’єктивного права і від суб’єкта, який скоїв дане діяння. 

Пропонована класифікація зловживання правом в господарських 

товариствах і докладне дослідження кожного з видів зловживання правом 

дозволяють виробити ефективні способи захисту учасників господарських 

товариств від зловживання правом. 
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Розділ ІІІ. ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

НЕДОПУЩЕННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У СФЕРІ 

КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН 

 

3.1. Аналіз доцільності становлення нормативної заборони зловживання 

правом. 

Висновки, зроблені нами вище, змушують відмовитися від поняття 

зловживання правом. Однак, як було показано, це не вирішить так звану 

«проблему зловживання правом», оскільки дана заборона виконує певну 

правову функцію – вона відіграє роль загальної клаузули в цивільному праві. 

Відмовляючись від неї, необхідно запропонувати іншу. 

Разом із забороною зловживання правом увага була звернена на німецьку 

доктрину неприпустимого здійснення права. Її основу становить § 242 BGB, 

який наголошує на принципі доброї совісті. Трактуючи цей важливий 

загальний принцип, німецька судова система має змогу сформулювати 

специфічні суб-принципи.  

Цікавим є те, що неспроможність вітчизняної судової системи 

сформулювати та чітко окреслити зловживання правом змушує її звертатися 

саме до принципу доброї совісті. Аналізуючи судові рішення, можна зазначити, 

що із семи випадків зловживання правом, лише два були визнані безпосереднім 

зловживанням правом. В одному випадку було виявлено намір нанести шкоду, 

що дозволило трактувати дії, як шикану. У решті ж випадків суд неминуче 

звертався до категорії «добросовісності» чи «недобросовісності», тобто до 

принципу доброї совісті. Фактично, у всіх випадках, коли суд не мав змоги 

класифікувати дії, як шикану, він звертався до принципу доброї совісті. 

Необхідно відзначити , що ряд дослідників приходить до висновку про те, 

що під поняттям зловживання правом ховається саме принцип доброї совісті 

[163, с.431] [99, с.61] [100, с.789] [101, с.111]. Через це виявляється доцільним 

наполягати на заміні невдалої заборони зловживання правом на положення, що 

закріплює вимогу відповідності поведінки суб’єкта принципом доброї совісті. 

Однак необхідно зауважити юридичну нечіткість, яка допускається при 
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називанні принципу доброї совісті «добросовісністю», що неминуче призводить 

до певних понятійних підмін. 

Необхідно зауважити, що в такому формулюванні наочно 

демонструються справедливість вже висловленого міркування про 

неприпустимість використання терміну добросовісності замість принципу 

доброї совісті. У багатьох формулюваннях вона проявляється особливо яскраво. 

Справа в тому, що іноді автор має на увазі добру совість в об’єктивному сенсі, 

як принцип. Але принцип, як уже говорилося, не може бути характеристикою 

суб’єкта. Характеристикою поведінки суб’єктів є тільки основне значення 

слова «добросовісність» – суб’єктивне усвідомлення чи не усвідомлення 

певних обставин. 

Певна кількість дослідників вдається до критики даної концепції Окремо 

хотілося б розглянути критику, запропоновану І. Приходьком [102, с.6.]. Він, 

проводячи певну паралель між доброю совістю і справедливістю, зазначає, що 

остання реалізується не шляхом проголошення в якості принципу, а через 

конкретні норми права. Навпаки, проголошення її привело б до нестабільності 

цивільного обороту та відсутності юридичної визначеності через суб’єктивізм 

суддів. Як вже виявлялося, така критика традиційна для правової науки, однак 

це не робить її ані логічною, ані такою, яку можна було б застосувати в умовах 

ринкової економіки . 

Також потрібно відзначити несправедливість критики, висловлюваної І. 

Приходьком щодо необхідності прояву принципу доброї совісті в конкретних 

правових нормах [102, с.7]. 

Наступним елементом критики І. Приходько щодо принципу доброї 

совісті, є твердження, що договори не слід тлумачити виходячи з «презумпції 

добросовісності сторін». Абстрагуючись від того, що використання терміну 

«добросовісність» у даному значенні припускає суб’єктивну сумлінність, 

потрібно погодитися з пропонованою критикою, проте все ж таки не 

погодитися з пропонованими аргументами [102, с.7]. 
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Нарешті, показовим є ще один аргумент, що приводиться І. Приходьком 

проти принципу доброї совісті. Він визнає, що «всі відомі зловживання тією чи 

іншою мірою пов’язані з недосконалістю закону» [102, с.7].  

На його думку, внесення окремих поправок, що виправляють такі 

недосконалості, тобто, самих передумов для зловживань, є більш 

продуктивним, ніж закріплення загального принципу доброї совісті. 

Окрему увагу слід звернути на пропозицію про введення до цивільного 

законодавства існуючого в міжнародному праві, проте, чужорідного для 

романо-германської правової системи поняття «естопель». Це поняття вже 

отримувало схвалення в юридичній літературі. Так, наприклад, було зазначено, 

що при вирішенні проблеми використання інституту недійсності угод в якості 

способу позбавлення від зобов’язань, передбачених угодою, існує орієнтація на 

кваліфікацію такої дії як зловживання процесуальним правом [103, с.24]. 

Проте, ця пропозиція навряд чи може викликати підтримку. У рамках 

романо-германської системи запозичення концепцій британського права є 

хибним та недоцільним, незважаючи на їх застосування в міжнародному праві. 

Справа в тому, що естопель є аналогом романо-германської доктрини exceptio 

doli generalis, що трансформувалася в сучасне розуміння принципу доброї 

совісті. Вважається, що естопель можна застосовувати тоді, коли одна із сторін 

правових відносин будь-яким чином, навіть мовчазно, погодилася на певні 

умови у відносинах із іншою стороною [104, с.12]. У такому випадку вона 

втрачає можливість посилатися на дефектність умов відносин з іншою 

стороною при висуненні претензій. У рамках німецького розуміння доброї 

совісті такі дії підпадають під принцип venire contra factum proprium, тобто, дії 

протилежні до попередньої поведінки. 

Доречно звернути увагу на південноафриканську правову систему, де 

широко застосовується правило «естопель». При цьому було зазначено, що 

воно займає ту саму нішу, як і exceptio doli. Проте, у ПАР це можна 

обґрунтувати тим, що в XIX столітті юристи (судді і адвокати), які здобували 

освіту в Британії, і з радістю зверталися до британських правових підручників 

та судової практики, уникаючи застосування не чужого для них, але все ж 
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досить недоступного континентального права. Оскільки правило «естопель» не 

мало логічних суперечностей із принципом exceptio doli, застосування його на 

новій території майже нічим не ускладнювалося. 

Цікавим є то, що в ПАР, через сторіччя після проникнення естопеля, 

настав період, коли з’явилася явна тенденція спрямована на ліквідацію 

чужорідних елементів у правовій системі і, зокрема, самого естопеля. Ця 

тенденція не отримала широкого розповсюдження тому, що естопель, по-

перше, не суперечив загальним принципам права, а по-друге, він вже став fait 

accompli (в перекладі із німецької – здійснений факт). 

У рамках вітчизняної судової практики, естопель ще не став fait accompli. 

Більше того, можна говорити про те, що відносно подібних випадків, судами 

вже була сприйнята ідея доброї совісті. У випадку чіткого законодавчого 

закріплення принципу доброї совісті такі випадки не викликатимуть 

непевностей та не будуть вважатися неврегульованими, а через їх специфіку і 

казуїстичність більш доцільним буде залишити регулювання на розсуд судді, 

ніж намагатися сформулювати якісь конкретні формули. 

Пере переходом до детального аналізу статті 13 ЦКУ необхідно буде 

звернутися до розгляду певних питань, важливих для проблеми зловживання 

правом. 

По-перше, необхідно дослідити взаємовідношення понять зловживання 

правом і делікту. Щодо останнього в науковій літературі виділяються дві 

традиційні позиції. В.І. Ємельянов, описуючи сутність цієї позиції, зазначає, що 

факт заподіяння шкоди дозволяє класифікувати діяння, як протиправне і тому 

містить необхідні елементи об’єктивної сторони цивільно-правового делікту, 

незалежно від того, чи порушує це діяння будь-які правові заборони [17, с.168]. 

Намагаючись підтвердити свою позицію доказом а contrario, він зауважує 

наступне. Якщо протиправність передбачає порушення норми об’єктивного 

права, логічним було б визнати, що дії, що заподіюють шкоду та вчинені в ході 

реалізації суб’єктивного права, є, згідно з загальним правилом, не 

підпорядковуються генеральній забороні делікту [17, с.168]. У підтвердження 

також наводяться докази застосування у дореволюційній судовій практиці. 
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Проте такий аргумент навряд чи можна вважати переконливим, враховуючи, 

що єдине, у чому цей аргумент не знаходить відповідності, це – концепція 

зловживання правом самого автора. 

На думку автора, із заборони заподіяння шкоди виключаються випадки 

правомірного заподіяння шкоди. Проте, більш правильним буде таке 

тлумачення тексту, яке зауважувало б те, що виключення складають вилучення 

з правила, про те, що шкода, нанесення якої спричинене правомірними діями не 

тягне відповідальності. Таким чином, цей аргумент також не можна вважати 

доцільним. 

Наступним аргументом могло б виступати те, що судова практика, 

виходячи з обмежувального тлумачення заборони загального делікту, 

поступово була змушена прийти до більш широкого його тлумачення 

(здавалося б, це явище можна спостерігати, у Франції). Однак тут відбувається 

підміна причин. Йдеться не про те, що попередні теорії делікту виявлялися 

нежиттєздатними, але в тому, що колишнє розуміння меж свободи індивідів, як 

чітко сформульованих в законі, не витримувало натиску капіталістичного 

обороту, не відповідало дійсності, і суди були змушені знаходити способи 

виправлення недосконалостей закону в конкретних випадках. Такими 

способами є відкриті норми, однією з яких у свою чергу є заборона загального 

делікту. Це якраз і є наслідком наведення думки французьких судів, яка, 

здавалося б, була висловлена на підтримку критикованого аргументу. Позиція 

французьких судів полягає в тому, що «будь-яке право, що належить тому чи 

іншому суб’єкту повинне обмежуватися відповідними правами інших осіб [17, 

с.168]. 

Сутність другої, протилежної позиції зводиться до того, що дії можуть 

вважатися протиправними тільки в тому випадку, якщо вони порушують певну 

норму об’єктивного права. Ця позиція також потребує більш глибокого аналізу 

та висловлення низки міркувань. 

По-перше, цю позицію можна вважати занадто вузькою, оскільки вона не 

охоплює випадків, коли поведінка особи порушує конкретне право особи, проте 
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не порушує певної конкретної встановленої законом заборони, яких, загалом, у 

Кодексі не занадто багато. 

По-друге, її можна доповнити, деталізувавши те, що порушення норм 

об’єктивного права може трактуватися і як порушення принципів і норм, що 

закріплюють суб’єктивні права. 

Згідно із справедливим зауваженням П.А. Ізбрехта, у Франції 

зловживання правом і делікт ототожнювалися: для припинення зловживань 

правом суди застосовували статтю 1382 ЦКФ [105, с.94.]. Якщо закон позбавляє 

суддю інструменту його коригування з метою заборони дій, що порушують 

права з точки зору формальної рівності, але є теоретично допустимими 

виходячи з конкретних норм закону, суддя знаходить такий інструмент 

самостійно. У Франції, де Наполеон увів до суддівської практики «зразок 

досконалості», що охоплює всі мислимі випадки життя, і позбавляє суддів 

можливості суддівського розсуду, судова практика досить скоро відійшла від 

практики сліпого застосування мертвого тексту, виявивши багатий грунт для 

тлумачення саме в статті 1382 ЦКФ. 

У Німеччині принцип доброї совісті також не передбачався в тій мірі, у 

якій був задуманий законодавцем, але судді відійшли від тексту для того, щоб 

забезпечити правову систему життєво необхідною їй загальною клаузулою. 

Загальна клаузула повинна виступати у ролі загальної заборони взагалі 

всіх правопорушень, якщо вони прямо закріплені в законі, випливають з 

галузевих принципів або з самого принципу формальної рівності. Загальний 

делікт може вважатися лише еманацією цієї заборони, тобто спеціальною 

нормою широкого охоплення.  

П.А. Ізбрехт зауважує на тому, що при розгляді зловживання правом в 

якості різновиду делікту взагалі відпала б необхідність закріплювати в 

законодавстві додаткову заборону на зловживання правом, особливо якщо 

брати до уваги основну на сьогоднішній день в судовій практиці теорію 

генеральної заборони делікту, відповідно до якої порушення конкретних 

правових приписів не є обов’язковою ознакою деліктної поведінки [105, с.176]. 

Але зловживання правом очевидно ширше, ніж делікт, оскільки є поняттям 
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загальної частини Кодексу, а не глави про зобов’язання із завданням шкоди. 

Тому відпадає необхідність саме в делікті. 

Знайти принципові відмінності між деліктом та зловживанням правом 

неможливо, окрім того, що останнє поняття є ширшим. Це підтверджується і 

тими аргументами, які приводяться, здавалося б, на підтримку розподілу цих 

понять. Традиційним питанням, що розглядається в рамках дослідження 

зловживання правом, є питання про санкції. 

Як вже було зазначено, чинне законодавство передбачає можливість 

відмови у захисті права, яким особа зловживає. Тобто, відмова у праві є єдиним 

наслідком зловживання правом а застосування його – не обов’язок суду, а лише 

право. На думку деяких дослідників, ця обставина повинна підкреслити 

можливість суду на свій розсуд визначати наявність ознак зловживання правом 

і винятковий характер випадків, коли суд може використати цю можливість 

[105, с.168]. Проте зазначене не можна вважати переконливим адже можливість 

суду на свій розсуд визначати наявність ознак зловживання правом чудово 

підкреслюється тією обставиною, що ці ознаки у статті відсутні. Винятковість 

же використання цієї можливості можна було б передбачити і більш 

очевидним, та не менш суперечливим чином. Невизначеним стає не тільки 

зловживання правом, але і застосування санкції за нього. Суду досить 

визначити, чи правомірною є поведінка, чи підпадає вона під визначення 

зловживання правом – і вже на підставі цього застосовувати чи не 

застосовувати певну санкцію. В іншому випадку абсолютно незрозуміло, якими 

міркуваннями повинен керуватися суд окрім тих, на підставі яких він дійшов 

висновку про зловживання правом. Виходить якийсь нонсенс – якщо суд 

знаходить зловживання правом в діях особи, тобто, протиправність його 

поведінки, він може і не застосовувати до нього ніякої санкції за це, тоді як 

повинен бути до цього зобов’язаний. Роль ексцепції, наданої забороні 

зловживання правом ще ст. 1 Цивільного кодексу РРФСР 1922 р., відповідно до 

якої «Цивільні права охороняються законом, за винятком тих випадків, коли 

вони здійснюються в суперечності з їх соціально-господарським 

призначенням» викликала питання ще тоді.  
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Так, А. Добров, ставив питання: «Якщо право позбавлене захисту на 

підставі статті 1, чи означає це припинення самого суб’єктивного права, або 

останнє продовжує існувати як nudum jus?» [107, с.11]. Потрібно сказати, що 

міра поведінки (або міра свободи) може вважатися суб’єктивним правом тільки 

якщо вона юстиціабельна, тобто, якщо її можна захистити в суді. 

У літературі часом зустрічається позиція ототожнення зловживання 

правом і шикани. Як видно з вищезазначеного, ми змушені констатувати, що 

ототожнення цих двох поняття за рахунок розширення поняття шикани не має 

сенсу. Тоді виникає питання, чи не припустимо звуження поняття зловживання 

правом до шикани? На підтвердження такої ідеї можна навести аргумент про 

те, що німецьке цивільне право, нібито, обходиться однією лише забороною 

шикани [105, с.47] [97, с.72-73]. Проте, таке твердження важко назвати 

обґрунтованим. 

Прагнення звузити можливості норми про заборону зловживання правом 

та прагнення якомога чіткіше визначити склад цілком природно для 

позитивістського праворозуміння, проте воно жодним чином не допомагає 

цивільному праву. Як справедливо вказує П.А. Ізбрехт, випадки шикани 

достатньо рідко проявляються на практиці, і якщо звезти зловживання правом 

тільки до неї, «ефективність заборони на зловживання правом як інструменту 

регулювання суспільних відносин була б зведена до мінімуму» [105, с.32]. 

Власне, це взагалі марно, оскільки навіть при обмеженні судді нормою, по мірі 

розвитку судової влади він все одно знайде прогалину для її застосування. 

Деякі дослідники стверджують, що обов’язковою ознакою шикани є 

наявність наслідків, аргументуючи це тим , що якщо за певної причини суб’єкт, 

що діяв з винятковим наміром заподіяти шкоду, не досяг своєї мети, значить , 

його намір виявилося не розкритим, а для «оточуючих він просто здійснював 

своє право» [105, с.32]. Однак, як видно з одного з визначень шикани: 

«здійснення права не допускається, якщо метою такого здійснення може бути 

тільки заподіяння шкоди іншому» (класична шикана) і «не допускаються дії, 

що здійснюються виключно з наміром заподіяти шкоду іншій особі». Бачимо, 

що законодавець в жодному випадку не залишає можливості для іншого 



143 

трактування неправомірних дій, окрім таких, що не потребують результату. 

Факт наміру не може залежати від того, дізналися про нього чи ні. 

Неприпустима не просто дія, а саме дія з таким наміром. У якості прикладу 

можна навести відому справу, коли один чоловік встановив камені на похилому 

даху таким чином, що вони створювали загрозу скотитися і завдати шкоди 

ділянці сусіда, причому, він так вчинив виключно зі зловмисної метою [108, 

с.21]. Виявляється, що неможливо заперечувати того, що подібна дія є 

шиканою, навіть незважаючи на те, що «бажаного результату» не було 

досягнуто. Формально логічна позиція змушує нас робити висновок про те, що 

шикану потрібно розуміти саме в тому вузькому сенсі, який їй надав 

законодавець своїми формулюваннями. 

Проте, тоді виникає питання, як же бути з тим фактом, що право, як 

зазначав І. Кант, стосується лише зовнішніх і, до того ж, практичних відносин 

між людьми, а ніяк не помислів чи бажань? [42, с.120-121]. Хіба можна 

застосовувати до цих відносин суб’єктивний елемент? Необхідно спробувати 

довести, що шикана є не просто застарілим поняттям, але і логічно 

непридатним. 

Заборону шикани можна собі уявити у вигляді якоїсь формули, яка 

повинна відповідати певним графікам дійсності, певним проявам реальності, та 

застосовуватися для того, щоб характеризувати певну поведінку особи, щоб у 

цілому Цивільний кодекс відповідав тим ідеалам, до яких прагнув законодавець 

при його створенні. Очевидно, що через апріорні недосконалості закону 

можливі були випадки використання закону таким чином, який законодавець не 

хотів допускати, але не міг передбачити. В умовах недостатньої розвиненості 

цивільних відносин в XIX столітті такі випадки в основному припадали на 

речове, а не зобов’язальне право, часто – на так зване право сусідства. Життя, 

що ускладнювалося вимагало виходу з-під сфери контролю передбаченої 

законом, з’являлися непередбачені, неврегульовані конфлікти – і та формула, і 

та функція, яку визначив законодавець для регулювання дійсності переставала 

відповідати реальності. З цього можна зробити висновок про те , що функція , 

якої він намагався описувати графік, виявилась невірною і вимагає доповнення. 
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Таким доповненням і стала шикана, яка, як здавалося, вносила необхідні 

виправлення так, щоб функція знову відповідала графіку. Таким чином, щоб 

спростувати формулювання шикани, потрібно показати, що вона не 

справляється з вищеописаною завданням, що вона логічно недосконала і 

невірна. 

Оскільки шиканою ми повинні називати дії, вчинені з винятковим 

наміром заподіяти шкоду, незалежно від наслідків, виходить, що в межі цієї 

функції, сформульованої саме таким чином, повинно потрапляти не тільки 

вчинення дій з винятковим наміром заподіяти шкоду, але і шкода, яка не могла 

бути заподіяна проте була запланована. Припустимо, працівник, помилково 

вважаючи, що його колега терпіти не може, коли той їсть на робочому місці 

поруч з ним, має намір йому цим досадити і принципово їсть на робочому 

місці. З формулювання шикани виходить, що це протиправна дія, що це шикана 

(ми можемо навіть припустити, що намір працівника можна довести 

посиланням на показання свідків). Тобто, ми бачимо, що пропоноване 

формулювання шикани не підходить для деяких випадків, які, здавалося б, вона 

повинна покривати, а значить, вона невірна. 

У підсумку потрібно погодитися з E.H Трубецьким, який писав, що «зміст 

права завжди зводиться до тієї чи іншої сфери зовнішньої свободи; очевидно, 

що настрій третіх осіб не входить у сферу зовнішньої свободи конкретної 

особи, оскільки він не виявляється в будь-яких зовнішніх діях, а тому не може 

входити до сфери прав конкретної особи. Тобто той, хто тільки побажав смерті 

або гаманця певної особи, ще не є порушником його права на життя чи 

власність; зміст цих прав не розповсюджується на чужі бажання або 

спонукання: він зводиться до того, щоб ближні своїми діями не порушували 

свободи певної особи жити і користуватися належними йому речами» [35 с.34]. 

Відповідно до статті 13 Цивільного Кодексу України законодавець 

визначив три категорії дій, які можна розглядати в якості зловживання правом: 

шикана, або зловживання правом в іншій формі; обмеження конкуренції та 

зловживання домінуючим становищем на ринку. З огляду на останню позицію, 

можна зробити посилання на те, що не всі вважають останній випадок як 
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зловживання правом, проте у даному випадку це зауваження не є суттєво 

визначним. 

Нижче буде відображена практична неможливість застосування шикани в 

реаліях сучасного світу, особливо в світлі існування принципу доброї совісті, 

оскільки останній робить заборону зловживання правом надлишковою. Саме 

тому немає необхідності забороняти шикану на законодавчому рівні. 

У якості загального принципу може бути запропоновано положення про 

те, що ніхто не може отримувати користі зі своєї незаконної або несумлінної 

поведінки. За весь час існування та застосування Цивільного Кодексу України 

законодавцем не було сформульовано ніякої досить чіткої «іншої форми» 

зловживання правом, крім поведінки, що суперечить принципу доброї совісті. 

Зробивши детальний аналіз проблеми зловживання правом, можна вважати це 

абсолютно справедливим, оскільки заборона зловживання правом є невдалою 

формулою, яка намагається закріпити принцип доброї совісті в рамках 

позитивістського мислення. 

Таким, приходимо до висновку про те, що першу і третю категорії дій 

необхідно виключити зі змісту статті 13 ЦКУ. При цьому заборона інших форм 

зловживання правом означає порушення принципу доброї совісті. Тобто, з усіх 

категорій, які раніше можна було вважати зловживанням правом, залишається 

тільки добра совість, яку і пропонується закріпити. Не зовсім зрозуміло, для 

чого в такому разі зберігати власне заборону зловживання правом. Виходить, 

що ми закріплюємо загальне невизначене поняття і визначаємо його через інше 

загальне невизначене поняття. 

При всій значущості невизначених понять для цивільного обороту 

видається, що одного буде цілком достатньо. Будь-яке порушення принципу 

доброї совісті можна вважати тим, що називається зловживанням правом; при 

цьому ми уникаємо всіх тих внутрішніх протиріч, з якими ми стикаємося при 

аналізі і визначенні поняття зловживання правом. Останнє виявляється 

настільки ж зайвим, як і шикана. У зв’язку із цим висновком можна 

запропонувати наступні зміни до статті 13 ЦКУ: «Забороняються будь-які дії, 

що суперечать принципу доброї совісті». 
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Можна говорити про те, що у сучасній вітчизняній правовій науці 

спостерігається відсутність єдності категоріального апарату. Причина цього 

криється в том, що протягом сімдесяти років в юридичну науку примусово 

насаджувалася марксистсько-ленінська теорія, яка, по суті, була проявом 

правового нігілізму, виходу з якого ми почали шукати тільки після Перебудови. 

Але за відсутності єдиної альтернативної теорії відбулося змішання понять 

різних теорій – змішування марксистсько-ленінської догми і ринкової дійсності 

вільного приватного права. Цей дисонанс намагаються, хоча й не дуже 

успішно, вирішити ті дослідники, які належать до напрямку, який у даній 

роботі ми називали м’яким позитивізмом. 

Ми спостерігаємо нездатність законодавця самотужки впоратися з 

потребами цивільного обороту, що змушує все нових і нових дослідників 

проблеми шукати шляхи, за допомогою яких можна було б обійти легістське 

заперечення можливості суддівського розсуду, шукати концепції, які б 

дозволили вирватися за рамки суворих формулювань закону з метою 

гарантування правової рівності, з метою належного функціонування правового 

механізму. 

Сучасні реалії, як це показує і вітчизняний, і німецький досвід, змушують 

правові системи виробляти загальні клаузули, що є чужими для позитивізму 

інструментами коригування закону. Будь-яка національна правова система, що 

належить до романо-германської системи, спирається на кодифікацію, як 

правило, по пандектній системі. Кодифікація (особливо пандектна) передбачає 

певну ступінь логічної абстракції виклад, оскільки орієнтир на казуальність 

апріорі не може бути досконалим. Очікується, що законодавець повинен знайти 

певну межу між конкретністю регулювання та його абстрактністю. 

У таких випадках законодавцю допомагають так звані загальні клаузули, 

відкриті норми, крізь які сухий текст закону наповнюється сенсом за 

допомогою суддівського розсуду. Роль заборони зловживання правом, 

закріпленого в статті 13 ЦКУ можна використовувати у якості загальної 

клаузули цивільного права. Спроби звузити, конкретизувати цю заборону 

суперечать її природі, оскільки позбавляють суддю можливості застосовувати 
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свій розсуд в конкретній справі, спираючись на настільки загальне і 

невизначено сформульоване положення. У такому випадку виникає питання 

про допустимість суддівського розсуду. Велика кількість дослідників ставиться 

до цього явища достатньо критично. 

Необхідність суддівського розсуду яскраво проявляється на прикладі 

необхідності застосування загальних клаузул – це дві сторони однієї медалі, які 

неможливо розглядати окремо. Незалежно від того, передбачається суддівський 

розсуд в даній правовій системі чи ні, правопорядок, стикаючись з величезною 

кількістю справ, що з’являються в умовах сучасного ринкового обороту, 

неминуче породжує загальні клаузули, що дозволяють достатньо широко 

інтерпретувати ті чи інші норми, не звертаючи уваги на позиції законодавця або 

вчених. 

Так відбувається у Франції, де Цивільний кодекс спочатку не допускав 

жодної можливості суддівського розсуду і заборони зловживання правом, але, 

підпорядковуючись вимогам цивільного обороту і всупереч задуму 

законодавця, відносно скоро суди самостійно виробили доктрину abus de droit 

(зловживання правом) на основі положення, яке, здавалося б, її й не 

передбачало. 

В Німеччині, де, незважаючи на відмову законодавця включати в BGB 

доктрину exceptio doli generalis (предтечу принципу доброї совісті), суди 

продовжують використовувати цю доктрину і навіть більше, розвивають на 

основі, здавалося б, незначного параграфа «королівську» норму, що поширює 

свій вплив на весь правопорядок. 

В пострадянських державах, незважаючи на традиційно зверхню догму 

марксистської ідеології і розуміння права, неминуче народжуються теорії, що 

намагаються примирити позитивізм з капіталістичною дійсністю. 

Незважаючи на необхідність загальної клаузули, заборона зловживання 

правом (яка і відіграє роль такої загальної норми) виявляється вкрай невдалою 

для вітчизняного цивільного права, оскільки породжує непереборні протиріччя. 

На нашу думку принцип доброї совісті необхідно закріпити у ЦКУ в якості 

загальної клаузули. 
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3.2. Сучасні проблеми зловживання правом в акціонерних товариствах. 

Зловживання правом на участь у загальних зборах акціонерів на практиці 

може приймати найрізноманітніші форми. Одним із таких проявів зловживання 

правом може бути неявка на загальні збори, або голосування проти ухвалення 

певного рішення. На думку В.Я. Ріхтермана та О.І. Койди, як зловживання 

правом можливо кваліфікувати голосування акціонера «проти» з питання 

зменшення статутного капіталу, у випадку, коли товариство зобов’язане 

зменшити статутний капітал, або в протилежному випадку виникнуть негативні 

наслідки для усього товариства [109, с.77]. 

Проте судова практика не дозволяє робити однозначних висновків про 

таку кваліфікацію. 

Наприклад, суд вказав, що участь у загальних зборах акціонерів з правом 

голосу є правом, а не обов’язком акціонерів. Зловживання правом може мати 

місце якщо особа не виконує свої обов’язки, та не є зловживання правом, якщо 

особа не здійснює свої права [110]. З цього слідує, що недосягнення між 

акціонерами згоди при голосуванні з питання про внесення змін до статуту 

товариства не може розглядатися як зловживання правом, оскільки дії 

акціонера спрямовані на захист своїх прав, а не виключно на заподіяння шкоди 

іншій особі. 

При розгляді іншої справи судом було відхилене посилання позивача на 

зловживання правом у зв’язку з досить частими проведеннями Загальних зборів 

акціонерів. Причиною такого рішення суду була вказівка на те, що ст.13 ЦКУ 

не може використовуватися для кваліфікації проведення Загальних зборів 

акціонерів, як зловживання правом, оскільки саме проведення Загальних зборів 

акціонерів в першу чергу направлене на прийняття законного рішення, що 

задовольнятиме інтереси акціонерів [111]. 

Доводи судів із прикладів, наведених вище, необхідно оцінювати 

критично. Судам необхідно було звернути пильну увагу на те, що право 

повинне використовуватися для реалізації інтересу,адже саме для цього воно і 

надається законодавцем. Голосування «проти» з питання порядку денного, 

рішення якого може мати визначальне значення для діяльності товариства, не 
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може розглядатися як цільове використання права на участь у загальних зборах 

акціонерів. Натомість більш правильним видається виходити з того, що у 

ситуації, коли голосування конкретного акціонера чи акціонерів не влаштовує 

решту учасників товариства, не можна зробити загальний висновок про 

наявність зловживання правом. Кваліфікація голосування учасника як 

зловживання правом можлива тільки у випадку, коли прийняття або 

неприйняття рішення у певній ситуації об’єктивно може нанести шкоду 

інтересам усього товариства, як, наприклад, приведення статуту товариства у 

відповідність із законом, обрання членів органів управління, схвалення 

збиткової угоди і тому подібне. Занадто широке поширення дії норми про 

зловживання правом в аналогічні ситуації є небезпечним. Шлях заповнення 

прогалин законодавства, в якому часто відсутні норми, що дозволяють 

міноритарним акціонерам відстоювати свої інтереси, конструкцією 

зловживання правом є хибним. 

Такий випадок на прикладі українського законодавства описує 

Г. Здронок. Акціонер, що володіє мажоритарним пакетом акцій (40%), чинив 

перешкоди проведенню загальних зборів, не відвідуючи їх, оскільки згідно із 

українським законодавством для прийняття певних рішень в акціонерних 

товариствах, на загальних зборах повинні бути присутні власники не менше ніж 

60% акцій. Ситуація ускладнювалася тим, що товариство знаходилося не межі 

банкрутства, і учасникам правління абсолютно необхідно було прийняти ряд 

рішень, що визначили б майбутній курс об’єднання, зокрема, обрати голову 

правління. Коли збори все ж таки було проведено, акціонер оскаржив їх 

рішення та скасував його. Вищі суди при цьому не визнали його дії 

зловживанням правом [112, с.119]. 

Окрім цього, у п.2.7 Рекомендацій Вищого господарського суду України 

від 28 грудня 2007 року №04-5/14 [113] прямо вказується, що участь акціонера 

у загальних зборах товариства є його правом, а не обов’язком. 

В літературі, однак, часто зустрічались думки вчених про те, що в 

акціонерних товариствах голосування може вважатися зловживанням правом 

[114, с.18]. 
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Досить часто зустрічаються випадки зловживання правом акціонерами у 

випадку винесення питань на порядок денний або ж на висунення кандидатур 

на посади у раді директорів. 

Наприклад, при розгляді однієї справи суд вказав, що розгляд питання 

про дострокове припинення повноважень членів ради директорів, обраних на 

зазначені посади на загальних зборах акціонерів, позбавляє товариство 

колегіального органу управління, що може призвести до дестабілізації його 

господарської діяльності. Ухваливши таке рішення, рада директорів 

задовольнила вимогу акціонера, який мав на меті заподіяння шкоди товариству, 

отже, в силу ст. 13 ЦКУ таке рішення є недійсним. Висновки суду по цій справі 

виявляються цікавими також у зв’язку з тим , що в результаті зловживання 

правом акціонера недійсними визнаються рішення ради директорів. 

О.Є. Молотніков звертає увагу на можливість зловживання правом з боку 

акціонера шляхом передачі ним права на участь у голосуванні максимальній 

кількості осіб, з метою зірвати проведення загальних зборів через відсутність 

вільних місць [98, с.94]. 

Однією зі складових частин права на керівництво акціонерним 

товариством є право на скликання позачергових загальних зборів акціонерів. 

Яскравим прикладом зловживання правом з боку акціонера є багаторазове 

скликання зборів акціонерів з одного й того ж питання. В одній із справ суд, на 

основі п.6 ст.13 ЦКУ відповів відмовою на вимогу щодо визнання рішення 

наглядової ради недійсним, посилаючись на те, що позивач, неодноразово 

вимагаючи скликання позачергових загальних зборів акціонерів діяв із наміром 

нанести шкоду відповідачу. 

Акціонер звернувся до господарського суду із позовом до акціонерного 

комерційного банку про визнання недійсним рішення наглядової ради банку у 

частині відмови у скликанні позачергових зборів акціонерів банку. Суд 

відмовив у задоволенні цієї вимоги. 

У матеріалах справи було вказано, що перед скликанням позачергових 

зборів акціонерів банку, згідно із яким наглядова рада прийняла рішення, що 

підлягає оскарженню, позивач, згідно із законом «Про акціонерні товариства» 
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тричі виявляв ініціативу щодо скликання позачергових зборів акціонерів банку. 

В якості порядку денного ініційованих позачергових загальних зборів 

акціонерів позивачем пропонувалося питання: про внесення змін до положення 

про наглядову раду банку. Пропозиції позивача були задоволені, проведено 

тричі позачергові загальні збори акціонерів банку. 

На думку суду, позивач, висунувши подібну вимогу, мав на меті 

нанесення шкоди роботі банку. Запротокольовані підсумки голосування 

свідчать про те, що при голосуванні із запропонованого позивачем питання 

порядку денного проти внесення змін до положення про наглядову раду на 

першому, другому і третьому ініційованих позивачем зборах виступило 

відповідно 86,9, 87,4 і 87,7 відсотка акціонерів – власників акцій, які брали 

участь у зборах. При цьому витрати на організацію, підготовку та проведення 

зборів лягли на відповідача. 

У цій ситуації суд визнав, що висунення вимоги про скликання четвертих 

загальних зборів акціонерів з того ж питання є зловживанням правом з боку 

позивача, і відмовив у задоволенні поданої вимоги. 

Про можливість зловживанням даним повноваженням згадував І.Т. 

Тарасов. У випадку такого зловживання він запропонував покласти 

відшкодування збитків на акціонерів, що здійснюють протиправні дії та на 

визначений термін позбавляти їх права голосу [115, с.442 – 443]. 

Поширеним випадком зловживання правом на участь у загальних зборах 

є також і право оскаржувати рішення загальних зборів акціонерів. Аналіз 

законодавства дозволяє зробити висновок про те, що законодавець вважав за 

потрібне попередити випадки зловживання правом на оскарження рішення 

загальних зборів шляхом прийняття загальної норми. Акціонер має законне 

право оскаржити рішення зборів акціонерів, у випадку, коли воно суперечить 

законам України. У свою чергу, суд уповноважений відмовити в оскарженні 

певного рішення, якщо голосування даного акціонера жодним чином не 

змінило б результатів голосування, порушення, що були допущені не є 

істотними, а акціонер не поніс вагомих збитків. Заява про визнання рішення 

загальних акціонерів недійним може бути подана до суду протягом трьох 
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місяців від дати, коли акціонер дізнався про прийняття даного рішення та про 

обставини, які дали підстави вважати це рішення недійсним. 

Особливу увагу привертає саме фраза про наявність у суду повноважень 

залишити рішення загальних зборів акціонерів у силі, незважаючи на допущені 

порушення. Принаймні одна з вказаних в нормі ознак є властивістю конструкції 

зловживання правом. Наприклад, якщо участь акціонера в голосуванні жодним 

чином не могла вплинути на результати голосування, то акціонер не має права 

оскаржувати рішення загальних зборів, оскільки незалежно від того були б 

дотримані всі його права, якщо він був би присутній він на ньому, все одно не 

зміг би реалізувати свій корпоративний інтерес. Позиція законодавця свідчить 

на користь неприпустимості формального підходу до вирішення суперечок про 

недійсність рішень загальних зборів. 

На жаль, необхідно відзначити, що широкі можливості щодо оскарження 

рішень загальних зборів, надані акціонерам, часто служать не засобом 

встановлення балансу інтересів і припинення незаконних дій з боку 

акціонерного товариства, а лише знаряддям шантажу в руках недобросовісних 

учасників корпоративних правовідносин, і так званих грінмейлерів. Проте, дана 

проблема не була вирішена остаточно. Німецький правознавець У. Зайберт 

зазначав, що право акціонера, який володіє хоча б однією акцією, пред’явити 

позов про визнання недійсним рішення загальних зборів, вважається істотним 

досягненням у галузі захисту інтересів меншості, однак викликає критику як 

джерело зловживань і здирницьких позовів [116, с.46]. 

Таким чином, розглядаючи справу, суд звернув увагу на те, що 

проведення загальних зборів у місці, відмінному від того, яке було зазначене в 

направленому акціонеру сповіщенні, не може бути достатньою підставою для 

визнання рішень зборів недійсним, якщо зміну часу і місця проведення зборів 

узгоджено з акціонером. Оскарження рішення зборів за вказаним мотивом, з 

боку акціонера що погодився зі зміною часу і місця проведення зборів, є, 

щонайменше, формою зловживання правом (ст.13 ЦКУ). При цьому в 

матеріалах справи відсутні докази того, що акціонери вимагали проведення 

зборів в призначений час [117]. 
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На наш погляд, правова норма, що міститься в пункті 14 статті 2, статті 

35 та частині сьомій статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», є 

зразком заборони зловживання правом у корпоративному праві. Крім того, 

відмовляючи у задоволенні вимог про визнання рішення загальних зборів 

акціонерів недійсним, суди часто посилаються на ст.13 ЦКУ. Так, в одній зі 

справ, суд, відмовляючи у вимогах про визнання рішень загальних зборів 

недійсним, констатував, що при проведенні загальних зборів акціонерів 

порушень прав і законних інтересів не допущено, їх голосування не могло 

вплинути на його результати, прийняті рішення не призвели до заподіяння 

збитків акціонерам і дії позивачів по пред’явленню позову визнані судом на 

підставі ст.13 ЦКУ зловживанням правом, оскільки вони утискають права та 

інтереси інших учасників товариства. 

В науковій літературі кінця 19 століття була висловлена вкрай цікава 

думка щодо оскарження рішень загальних зборів акціонерів. Зазначалося, що 

право оскаржити рішення має належати не всім акціонерам, при цьому також 

звертається увага на те, що акціонери, які не з’явилися на збори, можуть 

оскаржувати рішення тільки на підставі порушення вимог до порядку 

скликання зборів, у тому числі сповіщення, або якщо не були дотримані 

спочатку заявлені предмети порядку денного зборів [118, с.333]. Крім того, на 

акціонерів також пропонується покласти відшкодування збитків, які можуть 

бути завдані від зловмисного або необдуманого подання позовів про 

оскарження рішень [118 с.343-344]. 

Видається, що закріплення цієї норми було б корисним і для сучасного 

українського законодавства. 

Зловживання правом на оскарження може служити також частиною плану 

з отримання корпоративного контролю над товариством. Злободенність теми 

підтверджує той факт, що термінологія корпоративних конфліктів вже стала 

використовуватися при написанні судових актів на просторах країн СНД. По 

одній справі, суд зазначив, що з матеріалів справи випливає, що корпоративний 

конфлікт виник у зв’язку із спробою «недружнього захоплення підприємства». 

На думку суду, про це свідчило паралельне існування двох реєстрів акціонерів і 
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двох систем органів управління, зміна юридичної адреси з Московської області 

на Республіку Калмикія, відчуження майна, ліквідацію юридичної особи. Далі 

суд, вказував на те, що оскаржувані рішення зборів спрямовані на запобігання 

захоплення підприємства, а вимоги про визнання цих рішень недійсними – на 

створення умов для захоплення [119]. 

Недружнє захоплення є формою зловживання правом і не підлягає 

судовому захисту в силу ст.13 ЦКУ. Оскільки позов про визнання недійсними 

рішень зборів є одним із складових елементів недружнього захоплення, він не 

підлягає задоволенню. Даючи оцінку висновкам суду, не можна не помітити, 

що використана судом термінологія («недружнє захоплення», «елемент 

недружнього захоплення», «захоплення підприємства») не має під собою 

належного юридичного обґрунтування, а являє собою скоріше поняття з області 

«навколо юридичної» публіцистики. Використання конструкції зловживання 

правом завжди повинно бути ретельно обґрунтовано, для чого необхідно 

використовувати тільки теоретично вивірену систему юридичних понять: 

спосіб захисту права, порушені законні інтереси , відмова у захисті права і т.д. 

Передбачене Законом України «Про акціонерні товариства» право 

акціонера на отримання інформації також може бути використано з метою 

надання шкоди. Зокрема, М. Слободчикова зауважує те, що «в чинному 

законодавстві чітко не визначено порядок реалізації акціонером права на 

інформацію, перешкод для щоденного направлення на адресу підприємства 

вимог про надання одних і тих самих документів, або документів про діяльність 

організації за останні 10 років» [120, с.129]. 

На жаль, аналіз судової практики показує , що суди практично завжди 

відмовляються застосовувати статті 13 ЦКУ, стосовно вимог акціонерів про 

надання документів у порядку статті 36 Закону України «Про акціонерні 

товариства». Більш того, зустрічається судове тлумачення зазначеної норми, що 

буквально сприяє зловживанню правом з боку акціонерів. 

Таким чином, суд вказав, що за змістом зазначених норм акціонерне 

товариство зобов’язане забезпечити акціонерам доступ до вказаних у законі 
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документів після отримання відповідної вимоги, а разом із тим надавати 

акціонерам за плату копії зазначених документів необмежену кількість разів. 

Крім того, подібна позиція і створює ситуацію для зловживання 

зазначеним правом. Насамперед, необхідно акцентувати увагу на тому, що 

здійснюючи право, акціонер задовольняє корпоративний інтерес, який полягає 

в отриманні інформації про діяльність товариства, в капіталі якого він бере 

участь. Якщо з обставин справи випливає, що акціонером проводяться часті 

запити одних і тих самих документів, то можна вважати закономірним 

висновок про зловживання правом, оскільки особа діє не з метою задоволення 

свого інтересу, а лише з наміром заподіяти шкоду, створити перешкоди в 

діяльності товариства. На це ж може вказувати великий обсяг запитаних копій 

документів. У кожному випадку суди повинні давати оцінку всім обставинам 

справи, а не просто констатувати, що факт зловживання правом не доведений. 

Обґрунтовуючи відмінності між правом на інформацію і правом на 

контроль Д.В. Ломакін, в якості одного з аргументів вказував на те, що в їх 

основі лежать різні інтереси. На думку дослідника, якщо здійснюючи право на 

контроль, акціонер прагне виявити недоліки в діяльності товариства (тобто 

інтерес акціонера спрямований на створення умов для найбільш ефективної як 

особистої, так і майнової участі в діяльності товариства), то у випадку з правом 

на інформацію не переслідується мета виявити недоліки, інтереси акціонера 

можуть лежати поза сферою діяльності товариства [121, с.211]. 

Представляється, що розмежування цих прав є багато в чому штучним, а 

позиція дослідника стосовно інтересу, що лежить в основі права на інформацію, 

що сприяє зловживанню цим правом. Акціонер, як учасник акціонерного 

товариства, що є комерційною організацією, яка має на меті отримання 

прибутку, не може і не повинен використовувати свої права без зв’язку з 

інтересом в її діяльності. Безсумнівно, право на контроль є самостійним 

правом, хоча б тому, що має відмінне від права на інформацію зміст, а саме 

право вимагати проведення перевірки фінансово-господарської діяльності 

товариства. Проте мета проведення перевірки може досягатися і шляхом 

здійснення права на інформацію, наприклад, шляхом запиту документів, що 
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відносяться до фінансово-господарської діяльності товариства, оскільки з точки 

зору інтересу який лежить в основі прав, право на інформацію містить у собі і 

право на контроль. Втім право на інформацію надано не тільки для цього, 

основним є можливість здійснювати в широкому сенсі контроль за діяльністю 

товариства, за складом акціонерів і т.д. І все ж інтерес акціонера повинен мати 

відношення до товариства, або його акціонерів. У всіх інших випадках вимога 

акціонера повинна визнаватися зловживанням правом. 

Ще одним вельми цікавим аспектом даної теми може бути питання про 

правомірність вимоги надання документів за період, коли особа не була 

акціонером товариства. Видається, що сама постановка подібного питання 

стала наслідком перенесення усталених уявлень про неможливість оскаржити 

угоди акціонерного товариства особою, що не є акціонером в період їх 

укладення. 

Проте, проведення будь-яких аналогій з наявністю права на оскарження 

угод, підписаних до дати придбання особою акцій, є неправомірним, оскільки 

однією з основних умов наявності такого права є порушення прав і законних 

інтересів особи такою угодою. Очевидно, що права і законні інтереси особи, що 

не була акціонером на момент здійснення операції, не можуть бути порушені. 

Проте неправильним було б не зазначити, що вимога акціонера про 

надання старих документів, які очевидно не представляють для нього інтересу з 

точки зору їх аналізу (економічного, юридичного (в тому числі з причини 

закінчення термінів позовної давності) тощо), необхідно оцінювати на предмет 

зловживання акціонера своїми правами (ст.13 ЦКУ). 

Право акціонера на інформацію не повинно бути абсолютним. На нашу 

думку має сенс внесення законодавчих змін та встановлення меж здійснення 

цього права. Наприклад, в акціонерному праві Німеччини, право акціонера на 

інформацію обмежується тільки тією інформацією, яка необхідна для належної 

оцінки питання порядку денного [122, с.26]. Так, І. Шабунова, відзначаючи 

особливості правового регулювання у корпоративному законодавстві 

Німеччини процедури надання інформації акціонеру та учаснику товариства з 

обмеженою відповідальністю, говорить про те, що останні на відміну від 
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акціонерів мають право на необмежену отримання відомостей про діяльність 

товариства, але це іноді провокує зловживання з боку учасників товариства 

[123, с.134]. Досить цікаво, що законодавчо закріплене право акціонерів 

ставити у письмовій формі питання після отримання документів, на які 

адміністративна рада або директорат, залежно від обставин, зобов’язані 

відповісти на зборах. 

Корпоративне законодавство Швейцарії не істотно відрізняється в цьому 

розумінні від законодавств інших європейських країн. Таким чином, акціонер 

за двадцять днів до дати проведення чергових загальних зборів має право 

вимагати надання лише ревізійного звіту та звіту з управління. При 

необхідності, під час загальних зборів акціонерів кожен акціонер має право 

вимагати від адміністративної ради відомості про справи товариства, а від 

ревізійного органу − відомостей про виконання та про результати перевірок. 

При цьому в законі Швейцарії «Про акціонерні товариства» встановлене 

застереження того, що подібні відомості повинні бути надані в тій мірі, в якій 

вони необхідні для здійснення прав акціонера [124, с.97-98]. 

Необхідно відзначити, що процедура здійснення права акціонера на 

отримання інформації врегульована також на рівні права ЄС [125 с.17]. 

Акціонери можуть ставити питання щодо кожного пункту порядку денного 

загальних зборів акціонерів, при цьому товариство має право відмовити лише у 

випадку, коли це йде всупереч із захистом конфіденційної інформації та 

ділових інтересів товариства [126, с.211]. Е.А. Дубовицька говорить про те, що 

передбачене в первинному проекті директиви право акціонерів звертатися з 

питаннями до товариства перед проведенням загальних зборів акціонерів було 

вилучене у зв’язку з побоюваннями, що це спричинить надмірні витрати і 

відкриє можливості для зловживань акціонерами при оскарженні рішень 

загальних зборів акціонерів [126, с.211]. 

З аналізу зарубіжного акціонерного законодавства стає зрозуміло, що у 

всіх розвинених правопорядках акціонер має право на одержання тільки тієї 

інформації, яка необхідна для оцінки питань порядку денного загальних зборів 

акціонерів. 
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Саме на європейські норми і орієнтується український законодавець. Так, 

Закон України від 17 вересня 2008 р. №514-VI «Про акціонерні товариства», 

дозволяє акціонеру отримувати доступ лише до тих документів 

бухгалтерського обліку, що стосуються значних угод та угод із інтересом [127, 

с.384]. Із правом на інформацію взаємопов’язане право вимагати проведення 

перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, оскільки за її 

результатами акціонер отримує інформацію про ступінь достовірності даних, 

що містяться у звітах, та інших фінансових документах товариства. 

Бачимо, що законодавець вважав за краще встановити ценз у вигляді 

володіння десятьма відсотками голосуючих акцій товариства. Дана міра є 

цілком виправданою, знищуючи деяку частину зловживань цим правом з боку 

власників невеликих пакетів акцій. Оскільки для нашої дійсності характерним є 

зосередження контрольного пакета акцій в руках однієї особи, малоймовірною 

є вимога про проведення подібної перевірки з боку мажоритарного акціонера, 

який і так має всі відомості про діяльність товариства. Право вимагати 

проведення аудиторської перевірки, також як і право на інформацію є перш за 

все засобом контролю міноритарних акціонерів. У такій ситуації звіти, зроблені 

за результатами аудиторської перевірки можуть стати важливим джерелом 

інформації про діяльність товариства. Проте, проведення подібної перевірки 

особливо для великих акціонерних товариств, є досить дорогим, саме тому це 

право може бути використано для заподіяння шкоди товариству. 

Говорячи про проведення аудиторської перевірки товариства, не можна 

випускати аспекту проблеми, що стосується вибору організації, яка 

проводитиме перевірку діяльності. У разі наявності корпоративного конфлікту, 

вибір тієї чи іншої аудиторської організації може навіть вплинути на зміст звіту 

за результатами перевірки. У цій ситуації важливо, щоб більшість акціонерів 

була задоволена вибором аудиторської організації. 

Відповідно до законодавства України дії вповноважених органів 

юридичної особи, спрямовані на встановлення, зміну або припинення прав та 

обов’язків юридичної особи, визнаються діями самої юридичної особи. 
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Можливість зловживання правом акціонерним товариством з’являється 

внаслідок відсутності належного контролю з боку акціонерів за діями таких 

органів юридичної особи, як рада директорів і одноосібний виконавчий орган. 

На даний аспект проблеми звертав увагу Г.Ф. Шершеневич, говорячи про 

те, що акціонерне товариство є най невигідною формою господарських 

товариств внаслідок нестачі і ускладненості контролю. Велика чисельність 

акціонерів товариства, розкиданість акціонерів, їх необізнаність зі справами 

товариства і навіть з положеннями його статуту, їх мала зацікавленість в 

розвитку товариства, призводять до того, що ведення всієї справи 

зосереджується в руках правління, що не хвилюється щодо серйозного 

контролю з боку зборів акціонерів. З цим твердженням важко не погодитися, 

всі контрольні механізми корпоративного законодавства (порядок схвалення 

угод на значні суми грошових коштів, угод із зацікавленістю і т.д.), спрямовані 

на захист права і інтересів акціонерів часто безсилі перед недобросовісністю 

осіб, які входять до складу органів управління акціонерного товариства [128 

с.368]. 

Так, цілком можливі ситуації, коли всі вимоги закону формально 

дотримані, але фактично угоди вчинені із зацікавленими особами. Приміром, 

щоб обійти вимоги до порядку схвалення угоди із зацікавленістю, генерального 

директора на період укладання такої угоди звільняють, а після укладання знову 

обирають. 

І.А. Тімаєвою було висловлено твердження про те, що з боку загальних 

зборів акціонерів товариства зловживання правом відбувається у випадку 

ухвалення мажоритарними акціонерами рішень, не вигідних для мінори тарних 

акціонерів [129, с.69]. Вважаємо, що подібна позиція є досить суперечливою. 

Прийняття рішень акціонерами, що володіють переважною більшістю акцій в 

капіталі товариства, не є неприродним, зрештою, головним принципом 

акціонерного права є залежність ступеня корпоративного контролю над 

суспільством від частки участі в капіталі товариства, що не виключає 

можливості і не виправдовує зловживання правом з боку мажоритарного 

акціонера. 
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Наступний приклад наводить Д.В. Ломакін: акціонери , що володіють не 

менш ніж 10% акцій товариства, можуть самостійно скликати і провести 

позачергові загальні збори акціонерів лише в тому випадку, якщо в перебігу 

встановленого законом терміну рада директорів товариства не прийняла 

рішення про скликання таких зборів або прийняла рішення про відмову у його 

скликанні. Іншим чином, на думку вченого, обраний ними спосіб здійснення 

даного права слід визнати неналежним, а їхні дії оцінити як зловживання 

правом [130, с.33]. Можна висловити незгоду з такою оцінкою, оскільки у 

зазначеному випадку, у акціонерів відсутнє право на скликання загальних 

зборів акціонерів, і відповідно зловживання правом неможливе. 

Порушення акціонерним товариством права акціонера на дивіденди може 

виражатися у відмові товариства від виплати дивідендів за наявності 

відповідного показника прибутку. Д.В. Ломакін зауважує на тому, що 

регулярна відмова товариства від виплати дивідендів, за наявності достатнього 

показника прибутку, не може не порушувати майнових інтересів акціонерів, які 

полягають в отриманні частини прибутку від діяльності товариства. Самі ж дії 

акціонерного товариства, що виражаються в систематичному ухиленні від 

оголошення дивідендів, можуть бути охарактеризовані як зловживання правом 

[131, с.168-169]. Для усунення зазначеної проблеми в юридичній літературі, ми 

пропонуємо внести зміни до закону «Про акціонерні товариства», встановивши 

обов’язок виплачувати дивіденди, якщо тільки 75% акціонерів компанії не 

проголосували проти їх виплати. 
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3.3. Додаткові напрямки та засоби вдосконалення правового регулювання 

захисту прав учасників господарських товариств від зловживання правом. 

Захист прав учасників корпоративних відносин у господарських 

товариствах не тільки повинен мати загально правовий напрям щодо 

попередження, припинення та відновлення оскарженого або порушеного права 

як такого, але разом з тим і здійснюватися виходячи з реально існуючих 

інтересів окремих груп учасників (акціонерів). Таким чином, захист прав членів 

корпорації на сучасному етапі розвитку правової науки покликаний відповідати 

об’єктивно існуючим потребам у забезпеченні не тільки спільного для всіх 

учасників інтересу, а й інтересів дрібних і великих учасників. Даний підхід 

дозволить розробити ефективні механізми захисту правового становища 

учасників при безумовному дотриманні їх основних інтересів, оскільки не 

можна, удосконалюючи правовий статус міноритаріїв, обмежувати основні 

інтереси мажоритаріїв і навпаки, розвиваючи механізми захисту прав 

мажоритарних учасників корпоративних відносин, порушувати основний 

інтерес міноритаріїв. 

Враховуюче вищесказане, існує об’єктивна необхідність у створенні 

системного підходу в питаннях захисту прав учасників корпоративних 

відносин. У зв’язку з цим вважаємо важливим побудову системи захисту прав 

учасників корпорації і подальше вдосконалення захисту їх прав в рамках 

пропонованої системи. Передумовою створення системи захисту прав 

учасників корпоративних відносин є конфлікт інтересів, що виникає між 

різними групами. 

Захист прав учасників корпорації, згідно з думкою В.А. Гурєєва, 

незалежно від відсотка володіння часткою в корпорації, переслідує в якості 

своєї основної мети створення або вдосконалення механізмів ефективного 

захисту прав учасників, виходячи з об’єктивно існуючого загального інтересу 

всіх членів корпорації, яким пропонується вважати інтерес в комерційному 

успіху корпорації, підвищенні її економічних показників, що врешті решт є 

запорукою реалізації інтересу кожного учасника в отриманні частини її доходу. 
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Цей інтерес об’єднує всіх членів корпорації і притаманний їм незалежно від 

розміру частки, що знаходиться в їх власності [132, с.147]. 

Захист прав міноритаріїв за свою основну мету має створення або ж 

вдосконалення механізмів ефективного захисту прав дрібних членів корпорації, 

виходячи з об’єктивно існуючого інтересу меншості. У даному випадку 

розумно передбачуваним головним інтересом меншості пропонується вважати 

інтерес в отриманні доходу при справедливому його розподілі між усіма 

членами. Справедливий розподіл означає пропорційному розподіл відповідно 

до кількості часток, що належить учаснику корпорації. 

Інтересом мажоритаріїв є, разом з отриманням частини прибутку 

корпорації, також і управління нею, здійснюване в повній відповідності з 

нормами чинного законодавства, вимог розумності та добросовісності. 

Зазначені елементи системи захисту прав членів корпорації, що не 

дивлячись на їх відносну відособленість, взаємопов’язані. Таким чином, заходи, 

спрямовані на захист прав учасників виходячи з їх загального інтересу, не 

передбачають конкретного прагнення відстояти інтереси тих чи інших груп. Їх 

застосування обумовлено лише потребою у підвищенні рівня захищеності 

основних прав кожного учасника (наприклад, права на отримання прибутку, 

права на участь у загальних зборах, права на отримання інформації про 

діяльність корпорації тощо). 

Іншими словами, в даному випадку йдеться про захист прав учасників як 

таких. У той самий час подібний захист загального характеру сьогодні 

виявляється явно недостатнім, а тому зазначені заходи повинні застосовуватись 

поряд і з урахуванням заходів , спрямованих на захист прав дрібних і великих 

учасників. У цьому і полягає основа взаємодії зазначених елементів системи. 

Розгляд окремих питань захисту учасників в рамках системи захисту їх 

прав, безсумнівно, буде сприяти систематизації знань про предмет 

дослідження. Системний підхід покликаний усунути якщо не всі, то хоча б 

більшу частину наявних протиріч в захисних заходах, а також створити такий 

стан, при якому, відстоювання інтересів однієї групи учасників, не допускає 
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грубого нехтування правами решти. У цьому полягає теоретична цінність 

системи захисту прав учасників прибуткових корпорацій. 

Головним же завданням і призначенням системи захисту прав учасників 

корпорації є збалансоване задоволення інтересів як усіх учасників, так і їх 

окремих груп, і тільки при такому положенні справ можна наблизитися до 

побудови стійкої моделі регулювання корпоративних відносин [132, с.147]. 

Слід погодитися з думкою Є.Є. Богданової яка зазначає, що в літературі 

висловлено безліч суджень про поняття та кваліфікації форм захисту цивільних 

прав та інтересів. Досить широке розмаїття думок з цього питання обумовлено 

перш за все тим, що в основі розгалужень і класифікації форм захисту 

дослідники застосовують неоднакові критерії [133, с.108]. 

O.A. Красавчиков, наприклад, вважає, що форми захисту слід 

розмежовувати з урахуванням специфіки об’єкту і характеру захисту права. 

При цьому він виділяє такі форми захисту, як визнання права; встановлення 

становища, яке існувало до порушення права, і припинення дій, що його 

порушують; присудження до виконання в натурі; припинення або зміна 

правовідносин; стягнення з особи, яка порушила право, завданих збитків, а у 

випадках, передбачених законом або договором, сплати неустойки (штрафу, 

пені) [73, с.95 -97]. 

А.П. Сергєєв, розуміючи під формою захисту комплекс внутрішньо 

узгоджених організаційних заходів щодо захисту суб’єктивних прав і інтересів, 

що охороняються законом, відзначає дві основні її форми: юрисдикційну і не 

юрисдикційну. Рамками юрисдикційної форми захисту охоплюється захист в 

судовому (загальний порядок) та адміністративному порядку (спеціальний 

порядок). Самостійна діяльність громадянина або організації із захисту 

цивільних прав без звернення до державних чи інших компетентних органів 

кваліфікується як неюрисдикційна. Разом з тим він висловлюється проти 

кваліфікації самозахисту як одного із способів захисту цивільних прав. На його 

думку, захист цивільних прав є формою, а не способом захисту [133 с.268-270]. 

О.О. Добровольський та С.А. Іванова є прихильниками ідеї про позовну і 

непозовну форму захисту цивільних прав та інтересів. На думку дослідників, 
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усі суперечливі правові вимоги, що підлягають розгляду з дотриманням 

процесуальної форми захисту права, називаються позовними, а правові вимоги, 

що підлягають розгляду без дотримання встановленої законом процесуальної 

форми захисту права: наприклад, при захисті права в адміністративному 

порядку, в законодавстві і в теорії цілком справедливо називаються не 

позовними [134, с.25]. 

Способи захисту цивільних прав та інтересів перелічені в ст. 16 ЦКУ. 

Вони не є вичерпними, оскільки в самій нормі права йдеться про можливість 

захисту прав та інтересів іншими способами, що передбачені законом або 

договором. Відповідно до зазначеної норми, цивільні права та інтереси 

захищаються судом шляхом визнання права; відновлення становища, яке 

існувало до порушення права, і припинення дій, що порушують право або 

створюють загрозу його порушення; визнання правочину недійсним і 

застосування наслідків його недійсності, застосування наслідків недійсності 

нікчемного правочину ; визнання недійсним акту державного органу або органу 

місцевого самоврядування; відшкодування збитків; стягнення штрафу; 

компенсації моральної шкоди; припинення або зміни правовідносин. 

А.П. Сергєєв вважає сумнівною наукову обґрунтованість вказаного 

переліку, оскільки деякі із способів захисту перекривають один одного. 

Одночасно він визнає, що перелічення найбільш поширених способів захисту є 

корисним способом, так як особи, які постраждали внаслідок зловживання 

правом орієнтуються на можливий інструментарій засобів захисту своїх 

порушених прав, що полегшує їх вибір [133, с.268-270]. 

Особливо цікавою для подальшого дослідження видається положення ст. 

19 ЦКУ про право особи на самозахист цивільних прав, під яким треба розуміти 

самостійне здійснення уповноваженою особою дій фактичного та юридичного 

характеру, спрямованих на усунення порушеного права. Специфіка захисту 

цивільного права виявляється в тому, що власник права своїми діями може 

безпосередньо захистити порушене право.  

У юридичній літературі висловлювалися різні судження щодо сфери 

реалізації права особи на самозахист. Так, В.П. Грибанов, В.А. Рясенцев 
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стверджували, що самозахист допускається в позадоговірних відносинах [135, 

с.168] [136, с.265-266]. М.І. Брагінський та М.І. Клейн вважають, що він 

можливий у позадоговірних відносинах і в деякому обсязі – у договірних 

відносинах [137, с.56] [138, с.352.]. Г.Я. Стоякін, наприклад, відстоює позицію 

того, що самозахист допустимий лише в договірних відносинах. Ю.Г. Басін, в 

свою чергу, обґрунтував думку про можливість самозахисту як в 

позадоговірних, так і в договірних відносинах [139, с.82]. 

При створенні нової корпорацію або при реорганізації вже існуючої, 

власники повинні подбати про зниження ризику корпоративних конфліктів. 

Адже вони можуть виникати як між існуючими партнерами, так і при спробах 

неправомірного поглинання і корпоративного шантажу. 

Е. Кучеровим пропонує декілька інструментів боротьби з 

корпоративними конфліктами: певна система організації господарських 

відносин, різні види договірних відносин між учасниками або правильний вибір 

організаційно-правової форми товариства. Очевидно, що використання одного з 

наведених механізмів або навіть всіх їх у сукупності не дозволяє повністю 

позбавитися від ризиків конфліктів. Однак, акціонери товариства і саме 

товариство завдяки застосуванню подібних інструментів можуть знизити 

ймовірність їх виникнення та зменшити негативні наслідки для діяльності 

товариства у випадку конфлікту, який вже відбувся. Важливу роль при 

створенні нового товариства або реорганізації вже існуючого відіграє 

організаційно-правова форма майбутньої організації. Е. Кучеров виділяє певні 

критерії, що повинні обов’язково враховуватися при виборі форми організації: 

 Можливість передачі механізмів керування корпорацією іншим 

особам; 

 Конфіденційність інформації про учасників корпорації; 

 Частка володіння корпорацією, що може істотно впливати на її 

діяльність; 

 Інструменти впливу на деструктивного учасника. 

Окрім цього, важливу роль для власника корпорації відіграє можливість 

контролю за органами управління товариства [140, с.152]. 
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Критерій передачі інструментів керування корпорацією має важливе 

значення, оскільки в більшості випадків зловживанням правом у вигляді 

корпоративних захоплень і корпоративного шантажу займаються не ті, хто 

створював корпорацію, а сторонні особи. Їх часто називають «рейдерами», 

інтерес яких полягає у встановленні контролю над чужою корпорацією або у 

створенні проблем її учасникам, для того, щоб згодом змусити інших учасників 

викупити частку за значно вищою ціною ніж ринкова. Вони викуповують акції 

у діючих учасників і, стаючи учасниками, рухаються до здійснення своєї мети. 

Отже, завдання добросовісного члена корпорації полягає в тому, щоб 

перешкодити несанкціонованій передачі дрібних часток корпорації третім 

особам [140, с.152]. 

У відкритих акціонерних товариствах досить важко забезпечити контроль 

за передачею акцій третім особам. Відповідно до антимонопольного 

законодавства України концентрація акцій в руках одного акціонера обмежена 

[141, с.22]. Крім цього, статутом товариства може бути передбачено гранично 

допустиму кількість акцій, що можуть належати одному акціонеру, але часто 

цього недостатньо для ефективного контролю. Якщо акціонерів небагато, 

застосовуватися можуть також і схеми наступного типу: застава акцій на 

користь основного власника в забезпечення якого зобов’язання або блокування 

цінних паперів під майбутню угоду з ним. Однак при використанні подібних 

механізмів контролю не слід забувати про те, що борг може бути погашений, а 

блокування акцій – знято. 

Обмеження обігу паперів у публічних і приватних акціонерних 

товариствах можливе, при передачі пакету акцій у володіння єдиній юридичній 

особі, учасниками якої стануть колишні акціонери. Однак організаційно-

правова форма такої організації, в свою чергу, повинна виключати або серйозно 

обмежувати можливість використання її частки, а також забезпечувати 

ефективний контроль за можливістю передачі отриманих акцій третім особам. 

У випадку, коли йдеться про товариство з обмеженою відповідальністю, в 

його статуті можна взагалі заборонити обіг часток учасників або передбачити 

ефективний механізм контролю з боку учасника із значною часткою. Проте, на 
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сьогоднішній день в законодавстві України відсутній закон, який регулював би 

права учасників товариства і забезпечував надійний механізм їх реалізації та 

захисту [142]. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 6 

лютого 2013 р. №72-р було схвалено Концепцію проекту Закону України «Про 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» проте, до сих пір 

закон не прийнятий і, відповідно, проблеми не вирішені. 

Крім того, існує можливість використання некомерційних організацій у 

підприємницькій діяльності. Зокрема, корпоративні відносини можуть бути 

побудовані таким чином щоб подібна організація виступала єдиним або 

переважним акціонером основного товариства. В якості такої організації, 

зокрема, може бути використане некомерційне партнерство, учасники якого не 

можуть продавати або іншим чином передавати своє членство іншим особам, а 

підстави і порядок прийому нових учасників регулюються договором про 

партнерство. 

Значна кількість учасників корпорацій вважають більш доцільним 

володіти частками (акціями) через третіх осіб, забезпечуючи тим самим істотні 

складності в отриманні інформації про бенефіціара. Існує можливість 

приховування власника цінних паперів корпорації – скористатися послугами 

номінального утримувача, наприклад депозитарію, який буде зареєстрований в 

реєстрі акціонерів. Хоча не слід забувати, що він розкриває інформацію про 

власника паперів при підготовці зборів акціонерів, на відміну від 

некомерційних організацій, де прийом і виключення зі складу учасників 

проводяться уповноваженим органом без обов’язкової реєстрації даного факту. 

Для здійснення контролю за діяльністю корпорації необов’язково 

володіти нею на 100%, а лише встановити мінімально ефективний контроль. 

Для того щоб власник товариства міг безперешкодно приймати рішення , 

частка його участі повинна бути не менше 75% (в товариствах з обмеженою 

відповідальністю – дві третини голосів). Хоча у випадках, коли акціонери 

характеризуються пасивністю, ця частка може бути навіть меншою. Наприклад, 

в акціонерні товариства для винесення рішення зборами акціонерів необхідно 

забезпечити наявність кворуму (участь власників більше 50% акцій). Воно 
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приймається більшістю (звичайною чи кваліфікованою) від кількості акцій 

учасників, що присутні на зборах. Частка участі власників повинна бути від 

25% (в товариствах з обмеженою відповідальністю – від однієї третини голосів) 

до 50%, для того щоб вони мали можливість блокувати важливі рішення. 

У некомерційних організаціях учасники мають рівні права, незалежно від 

розміру їх внесків. На відміну від господарських товариств, у них діє принцип 

«один учасник – один голос». Загальні збори членів некомерційної організації є 

дійсними, якщо на них присутні більше половини його учасників, а саме 

більшістю їхніх голосів приймаються важливі рішення. Щодо питань 

виключної компетенції (зміни статуту, дострокового припинення повноважень 

виконавчого органу , реорганізації та ліквідації), то рішення загальних зборів 

при цьому приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів 

відповідно до установчих документів. 

Найбільш простий і поширений інструмент впливу на деструктивного 

учасника товариства – це викуп його частки. Проте невирішеним залишається 

питання про те як вчинити, якщо ціна, яку вимагає сплатити такий учасник, 

занадто висока або він взагалі не погоджується продати частку. Можна, 

звичайно, спробувати знайти порушення в процедурі покупки їм частки і 

оскаржувати права на неї. Але ж вона могла бути набута законно без будь-яких 

порушень, або, наприклад, минув строк позовної давності, і немає підстав для 

його відновлення. 

Член некомерційного партнерства може бути виключений з нього за 

рішенням решти учасників у випадках і в порядку, які передбачені його 

установчими документами. Таким чином, в некомерційному товаристві може 

бути закладена найбільш проста і гнучка система виключення нелояльних 

партнерів. При цьому учасникам необхідно забезпечити такий механізм, щоб 

самому не стати жертвою зловживань з боку інших партнерів. 

Необхідно визначитися з вибором організаційно-правовою форми з точки 

зору мінімізації корпоративних конфліктів. Очевидно, що в тих випадках, коли 

кількість учасників не дуже значна і компанія не передбачає здійснення 

публічного розміщення своїх акцій, форми товариства з обмеженою 



169 

відповідальністю та некомерційного організації мають ряд переваг. При цьому 

потрібно враховувати механізми контролю над найбільш цінними активами 

організації та можливість впливу учасників, які не беруть безпосередньої участі 

в керівництві корпорацією. Законодавчо встановлений контроль за великими 

угодами з цінними активами. У таких випадках і в акціонерних товариствах, і в 

товариствах з обмеженою відповідальністю рішення про здійснення угоди 

повинні бути прийняті зборами учасників чи радою директорів. Угоди 

відносяться до масштабних, якщо балансова вартість активу, щодо якого 

відбувається угода, перевищує 25% від валюти балансу організації. Водночас 

часто цінний актив може мати меншу питому вагу, внаслідок чого законодавець 

дозволяє учасникам здійснювати контроль не тільки відносно великих угод, але 

й в інших випадках. 

Загальновідомим є той факт що зловживання правом у формі захоплення 

корпорації практично неможливо без наявності у «загарбника» статусу 

домінуючого акціонера, який передбачає раптовість атаки на корпорацію з 

нав’язуванням її керівництву і власникам невигідних правил протистояння. 

Чинне цивільне законодавство передбачає чимало інструментів захисту 

підприємницької діяльності в корпоративних конфліктах за рахунок 

ускладнення структури корпоративної власності, механізму прийняття 

найважливіших рішень тощо. Використання цього інструментарію є першим 

кроком до домінування над потенційним «загарбником» або «корпоративним 

шантажистом». 

Чинне законодавство не гарантує захисту від зловживання правом, тому 

застосування захисних заходів залежить від правильної і продуманої політики 

самої корпорації. Учасникам корпоративних відносин необхідно приділити 

максимум уваги процедурних питань організації та діяльності корпорації, 

виконувати всі вимоги законодавства. В іншому випадку у недобросовісних 

осіб завжди знайдеться інструмент, щоб здійснити корпоративне захоплення 

або шантаж. 

На думку Є.А. Дроздової, для захисту корпорації від ворожого 

захоплення необхідно провести наступні заходи. 
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Необхідно визначити структуру матеріального капіталу: встановити, яким 

пакетом акцій володіє керівництво, працівники підприємства, пенсіонери та 

особи, що не працюють на підприємстві. Останні становлять групу ризику. 

Саме їм у першу чергу і буде запропоновано продати свої частки акцій. 

Задля попередження дій загарбників, необхідно скупити частки 

міноритарних учасників корпорацій. 

Окрім того, рекомендованою є консолідація часток акцій мажоритарних 

учасників, задля уникнення спроб розколу товариства. 

Рекомендується передача акцій мажоритаріїв номінальному власнику. Це 

створить складнощі для отримання інформації про власників підприємства і 

ускладнить спроби накладення судових арештів на частки в товаристві. 

Важливою є систематизація установчих та корпоративних документів, 

внести необхідні зміни та перевірити дані документи на наявність 

суперечностей законодавства. 

Необхідно відповідально поставитися до розробки внутрішніх 

документів. Це стосується положень про загальні збори, одноосібному та 

колегіальному органу управління, ревізійної комісії, кодексу корпоративної 

поведінки та інших корпоративних актів. 

Доступ до документів компанії повинен мати обмежене коло осіб. 

Необхідно забезпечити зберігання протоколів загальних зборів, докази 

оповіщення членів корпорації про проведення зборів, печаток, штампів, 

бухгалтерської звітності, договорів, свідоцтв про право власності на 

нерухомість та інших документів у недоступних для загарбника місцях. 

Необхідно подбати про створення належного позитивного образу 

керівництва, про поліпшення відносин міноритарних акціонерів або учасників 

до керівників оскільки саме з міноритаріїв починається робота агресора. 

Важливо передбачити в статуті юридичної особи, яка має контрольний 

пакет акцій товариства, положення про те, що вирішення питань, пов’язаних з 

відчуженням і обтяженням належать даній юридичній особі часток, відноситься 

до компетенції загальних зборів. 
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Власники акцій повинні усвідомлювати, що загарбники є 

висококваліфікованими фахівцями, здатними винайти найнезвичайніші способи 

недружнього поглинання. Тому застосування професійних методів і засобів 

захисту є необхідною умовою зниження ризику втрати корпорації. 

П. Марков пропонує такі механізми захисту прав у корпоративних 

відносинах. 

По-перше, створення ефективної корпоративної структури з метою 

розподілу фінансових та операційних ризиків [143, с.162]. У ситуації, коли 

юридична особа є власником основних активів нерухомості, засобів 

виробництва і одночасно виступає особою, що здійснює основну операційну 

діяльність, ймовірність недружнього поглинання максимальна. Тому основну 

увагу слід приділяти саме розосередженню активів, створенні ускладненої 

структури права власності на підприємство як майновий комплекс. В окремих 

випадках ефективним методом захисту може виступати і такий інструмент, як 

зворотний лізинг [144, с.86] (підприємство-власник продає відповідне майно 

кредитору, який згодом передає майно в користування колишньому власнику). 

Тут може мати місце і реструктуризація юридичної особи, якою, згідно з 

одним із існуючих визначень, називається структурна перебудова з метою 

ефективного розподілу і використання всіх ресурсів корпорації, що полягає в 

створенні комплексу бізнес-одиниць на основі поділу, об’єднання, ліквідації 

діючих і організації нових структурних підрозділів, приєднання до 

підприємства інших підприємств і придбання визначальною частки в 

статутному капіталі або акцій сторонніх організацій [145, с.3]. 

Крім того, П. Марков пропонує також ряд тактичних способів захисту 

підприємства від недружнього поглинання. До їх числа можна віднести, 

зокрема, наступні оперативні заходи: блокування пакету акцій від 

несанкціонованого придбаного зацікавленими особами; проведення додаткової 

емісії акцій підприємства; активне придбання акцій за завищеною ціною; 

термінова реструктуризація активів підприємства-об’єкта поглинання. 

Е. Кучеровим пропонуються наступні заходи для захисту від 

недружнього поглинання акціонерних товариств [140, с.122]. 
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Необхідно визначити структуру основного капіталу: встановити, яким 

пакетом акцій володіє керівництво, працівники підприємства, пенсіонери та 

особи, що не є співробітниками підприємства. Останні, як уже зазначалося, є 

особливо ненадійною групою. Саме їм у першу чергу буде запропоновано 

продати свої частки акцій. 

Важливим є передбачення низки заходів, що спрямовані на підвищення 

інтересу органів управління до добросовісного виконання своїх обов’язків, а 

саме створення вигідного контракту із одноосібним виконавчим органом влади, 

передбачення бонусів від органів управління товариством, можливість 

придбання у якості вдячності акцій об’єднання. 

В статуті має бути передбачений акціонер (юридична особа), що володіє 

контрольним пакетом акцій та положення про те, що вирішення питань, 

пов’язаних із відчуженням акцій, які належать даній особі, відноситься до 

виключної компетенції загальних зборів акціонерів. 

Під час проведення річних зборів необхідно безпосередньо приділити 

особливу увагу процедурі реєстрації осіб, що мають право на участь у зборах та 

убезпечити збори від присутності на них зайвих осіб. До проведення зборів 

товариство повинне мати чітку інформацію щодо кількості голосів, які мають 

акціонери, оскільки в деяких випадках кількість голосів та акцій, що належать 

одному і тому самому акціонеру можуть не співпадати. 

Обираючи реєстроутримувача, необхідно бути надзвичайно пильними та 

обачним. При укладанні договору на ведення реєстру з реєстратором необхідно 

передбачити інформування реєстратором емітента протягом доби про усі 

випадки, коли здійснюються записи по лицьових рахунках власників 

контрольного пакету акцій, пов’язаних із відчуженням чи обтяжуванням акцій. 

Можливим також є підписання багатосторонньої угоди із реєстроутримувачем, 

емітентом та власником контрольного пакету акцій, що передбачує такий 

обов’язок та відповідальність за нього. 

На думку Е. Кучерова, власники корпорації можуть знизити ймовірність 

виникнення корпоративних конфліктів і зменшити негативні наслідки для 

діяльності корпорації при зловживанні правом за рахунок можливості передачі 
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інструментів володіння акціями іншим особам; конфіденційності інформації 

про власників корпорації; збільшення частки володіння товариством, яка може 

впливати на діяльність організації; введення механізмів впливу на 

деструктивного учасника. Крім цього, для власника нерідко велику роль 

відіграє можливість контролю за діяльністю своїх співробітників , які 

очолюють відділи та департаменти корпорації [140, с.122]. 

В.І. Добровольський за основний інструмент боротьби та захисту від 

зловживань правом вважає пред’явлення судових позовів: 

 Про визнання недійсним договору про відступлення частки; 

 Про визнання рішення акціонерів про внесення змін до установчих 

документів товариства недійсним; 

 Про визнання недійсною державної реєстрації змін, що були 

внесені до установчих документів товариства; 

 Про визнання права на частку в установчому капіталі товариства (у 

випадках коли товариство, чи окремі його учасники оскаржують таке право); 

Про виключення із загального складу товариства учасників, що 

перешкоджають внесення змін до установчих документів товариства (для 

позивача, та осіб, що володіють не менше ніж 10% часток) [146, с.167]. 

В.А. Гурєєв вважає, що захист прав акціонерів не тільки повинен мати так 

зване загальноправове спрямування до попередження, припинення та 

відновлення оскаржених або порушених прав акціонерів як таких (хоча і це 

надзвичайно важливо), але разом з тим і здійснювався б виходячи з реально 

існуючих інтересів окремих груп акціонерів. Таким чином, захист прав 

акціонерів на сучасному етапі розвитку організаційно-правової форми 

акціонерного товариства покликаний відповідати об’єктивно існуючим 

потребам у забезпеченні не тільки спільного для всіх акціонерів інтересу, але 

також інтересів дрібних і великих акціонерів. Такий підхід дозволить розробити 

ефективні механізми захисту правового становища акціонерів при безумовному 

дотриманні їх основних інтересів [131, с.24]. 
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І.А. Тімаєва вважає, що захист від зловживання правом в корпоративних 

відносинах здійснюється на основі сукупності юридичних (міжгалузевих) та 

фактичних засобів захисту, що, зокрема, включають наступні: 

1. Захист від зловживання правом в корпоративних відносинах на 

основі способів захисту цивільних прав, наприклад, визнання права акціонера 

на акцію, внесення запису в реєстр акціонерів товариства, визнання угоди 

недійсною, якщо в ній була зацікавленість, а також великої угоди, укладеної без 

узгодження із радою директорів (наглядової ради) або загальних зборів 

акціонерів товариства; 

2. Самозахист від зловживання прав в корпоративних відносинах на 

основі міжгалузевих заходів, передбачених законодавством; 

3. Самозахист від зловживання правом в корпоративних відносинах, 

наприклад, пред’явлення вимоги до товариства щодо проведення аудиторської 

та ревізійної перевірки, пред’явлення вимоги про ознайомлення із документами 

товариства, зобов’язання виконання яких визначено у Законі України «Про 

акціонерні товариства», правовими актами, іншими установчими документами 

товариства і т.п.; 

4. Прийняття запобіжних заходів, зокрема локальних актів, що 

регламентують діяльність кожного органу керівництва товариством, 

спрямованих на виключення можливості зловживання правом в корпоративних 

відносинах з боку вищезазначених органів, наприклад, положення про нараду 

директорів товариства, положення про одноосібний керівний орган товариства, 

положення про преміювання робітників товариства, соціальну підтримку і т.п.; 

5. Прийняття заходів, спрямованих на недопущення зазіхань на 

господарське товариство з боку третіх осіб, наприклад, оптимізація способів 

управління товариством; 

Здійснення фактичних дій, спрямованих на захист від зловживання 

правом у корпоративних відносинах, наприклад, освітлення у пресі подій, що 

відбуваються у товариствах, що підпадають під визначення зловживання 

правом, робота з колективом товариства, з метою формування негативного 

образу осіб, що дозволяють собі подібну поведінку [128, с.212]. 
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Дослідження різноманітних форм зловживання правом у корпоративних 

відносинах комерційних організацій дозволяє пропонувати наступні механізми 

захисту від зловживання правом. Перш за все, найбільш універсальним та 

цивілізованим способом захисту залишається судовий. Учасники корпорацій, 

що стикаються із зловживанням правом мають право пред’явити позови до 

недобросовісних учасників корпоративних відносин. 

Господарські суди розглядають справи з суперечок, пов’язаних зі 

створенням юридичної особи, керуванням чи участю в юридичній особі, що є 

комерційною організацією, а також у некомерційному партнерстві, асоціації 

комерційних організацій, іншого некомерційного товариства, некомерційної 

організації, що має статус самостійної організації відповідно до чинного 

законодавства (далі – корпоративні суперечки), у тому числі за наступними 

корпоративними суперечками: 

1) Пов’язані зі створенням, реорганізацією та ліквідацією юридичної 

особи; 

2) Пов’язаних із належністю акцій, часткою в статутному капіталі 

господарських товариств та об’єднань, паїв членів кооперативів, встановленням 

їх обтяжень та реалізацією прав, що витікають із них, за виключенням 

суперечок, що витікають із діяльності депозитаріїв, пов’язаних із врахуванням 

прав на акції та інші цінні папери, суперечок, що виникають у зв’язку з 

розподілом спадкового майна чи розподілом загального майна подружжя, що 

включає в себе акції, частки в статутному капіталі господарських товариств та 

об’єднань, паї членів кооперативів тощо; 

3) за позовами засновників, учасників, членів юридичної особи (далі – 

учасники юридичної особи) про відшкодування збитків, заподіяних юридичній 

особі, визнання недійсними угод, укладених юридичною особою, та (або) 

застосування наслідків недійсності таких угод; 

4) пов’язаних із призначенням або обранням, припиненням, 

призупиненням повноважень і відповідальністю осіб, які входять або входили 

до складу органів управління та органів контролю юридичної особи, а також 

суперечок, що виникають з цивільних правовідносин, між зазначеними особами 
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та юридичною особою у зв’язку із здійсненням, припиненням, призупиненням 

повноважень зазначених осіб; 

5) пов’язані з емісією цінних паперів, у тому числі з оскарженням 

ненормативних правових актів, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, 

органів місцевого самоврядування, інших органів, повноважних осіб, рішень 

органів управління емітента, з оскарженням угод, скоєних в процесі 

розміщення емісійних цінних паперів, звітів (повідомлень) про підсумки 

випуску емісійних цінних паперів; 

6) ті, що випливають з діяльності власників реєстру власників цінних 

паперів, пов’язаної з обліком прав на акції та інші цінні папери, здійснення 

власником реєстру власників цінних паперів інших прав і обов’язків, 

передбачених законом у зв’язку з розміщенням і (або) обігом цінних паперів; 

7) про скликання загальних зборів органів управління юридичної 

особи; 

8) ті, що витікають із діяльності нотаріусів згідно з узгодженням угод 

з частками в статутному капіталі товариств із обмеженою відповідальністю. 

Другою групою способів захисту від зловживань правом в корпоративних 

відносинах є розробка установчих та корпоративних документів, що включають 

в себе превентивні методи захисту, такі як особливий порядок обрання органів 

управління та виконавчих органів корпорації, регулювання ціни акцій в 

статутному капіталі, встановлення складної процедури придбання акцій 

(часток) у корпорації або заборону на продаж часток третім особам, укладення 

трудових договорів, в яких обговорюються значні компенсації у разі 

дострокового звільнення виконавчих органів. 

Економічні способи захисту від зловживання правом в корпоративних 

відносинах в господарських товариствах полягають у реструктуризації активів 

корпорації, моніторингу кредиторської заборгованості, більш ретельному 

контролі за діями керівників структурних підрозділів корпорації, об’єднань з 

дружніми корпораціями, створення контрольованої кредиторської 

заборгованості, позбавлення від міноритаріїв. 
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До виключного способу захисту від зловживання правом в корпоративних 

відносинах в господарських товариствах ми відносимо дії, що названі 

«необхідною обороною у формі зустрічного зловживання правом». Даний 

спосіб полягає у вимушеній зустрічній атаці на особу, яка зловживає правом 

шляхом вчинення дій, що порушують інтереси особи, зловживає правом за 

відсутності для цього достатніх правових підстав, проте дії якої не суперечать 

цивільному законодавству, так зване «зловживання правом у відповідь на 

зловживання правом». Прикладом таких дій може з’явитися надмірне 

затягування судових процесів, пред’явлення недостатньо обґрунтованих 

позовів до особи, що зловживає правом, подача скарг і заяв у правоохоронні та 

контролюючі органи (податкові органи, антимонопольні органи, органи 

трудової інспекції тощо) з метою проведення перевірки діяльності такої особи. 

Можливість таких дій на наш погляд не суперечитиме принципам цивільного 

законодавства, оскільки метою зазначених дій буде виключно захист від 

нерозумних дій недобросовісних осіб. Необхідна оборона традиційно 

визнається правомірною дією за умови, що її межі не були перевищені. 

Перевищення меж необхідної оборони є неправомірною дією. Безсумнівно, 

зловмисні дії особи, що зловживає правом є передумовою для звільнення 

шкідника від відповідальності загалом. У інших випадках розмір 

відшкодування повинен визначатися судом залежно від ступеня провини особи, 

діями якого була спричинена шкода. Застосування такого засобу захисту на 

практиці не є рідкістю. 

Виходячи із вищезазначеного варто відзначити, що застосування того чи 

іншого засобу захисту від зловживання правом повинне бути обов’язково 

обґрунтованим, не вступати у суперечку із чинним законодавством, не 

порушувати прав інших осіб. Вибір способу захисту від зловживання правом 

залежить від конкретної ситуації у господарському товаристві та обраної форми 

зловживання правом яка вимагає індивідуального підходу. 
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Висновки до Розділу ІІІ. 

На підставі аналізу і систематизації існуючих способів нами 

запропоновано нові способи захисту учасників корпоративних відносин в 

господарських товариствах від зловживання правом на підставі вивчення 

правозастосовчої судової практики при розгляді корпоративних спорів. 

Відзначається, що проблема розробки та прийняття правових норм, що 

дозволяють знизити кількість випадків зловживання правом в Україні, стоїть 

вкрай гостро. Судова практика служить свого роду лакмусовим папером, який 

вказує на найбільш поширені недоліки і прогалини законодавства, акцентуючи 

увагу влади (як виконавчої, так і законодавчої) на необхідності внесення змін та 

доповнень до чинних законів та прийняття нових нормативних актів. 

Розглядаючи питання вдосконалення корпоративного законодавства, 

наголошується, що сучасна наукова думка в галузі юриспруденції як правило 

існує окремо від практики. Випадки, коли при прийнятті того чи іншого 

судового рішення суддя керується правовою доктриною щодо спірного питання 

є дуже поодинокими і не врегульованим безпосередньо законодавцем. 

Проблеми, пов’язані зі зловживанням правом в корпоративних 

відносинах в господарських товариствах, виникають по багатьом причинам, 

головними із яких є недоліки законодавства і слабкий стан розвитку в Україні 

інститутів громадянського суспільства і нігілістичному відношенні громадян до 

закону. Недовіра, неповагу народу до влади проявляється в його небажанні 

дотримуватися встановлених державою законів. Дана проблема в’їлася в 

свідомість наших громадян, оскільки є дуже давньою і повинні пройти 

десятиліття, перш ніж у свідомості громадян відбудуться зміни і суспільство 

захоче і навчиться впливати на владу, контролюючи як якість прийнятих нею 

законів, так і порядок їх виконання. 

Одним із пріоритетних завдань розвитку системи правового регулювання 

корпоративних відносин в Україні є захист цивільних прав їх учасників від 

зловживань правом. Це завдання має бути реалізовано шляхом розвитку 

способів захисту права власності та інших майнових прав та інтересів 

господарських товариств і їх учасників. 
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Універсальним способом захисту залишається судовий захист. Важливим 

питанням захисту прав від зловживань правом в корпоративних відносинах в 

господарських товариствах є захист прав міноритарних учасників. 

Одним із пріоритетних способів захисту майнових прав учасника 

господарського товариства є забезпечення відновлення та захисту прав 

учасників (акціонерів) при припиненні їх участі в господарському товаристві 

внаслідок недобросовісних дій третіх осіб. 

Важлива роль тут повинна відводитися запобіганню конфліктів: 

насамперед шляхом створення законодавчих механізмів взаємного контролю, 

взаємодії та відповідальності органів управління господарського товариства, 

заохоченням процедури посередництва та інших легітимних форм позасудового 

врегулювання спорів. 

Захист прав учасників корпоративних відносин повинен мати так звану 

загальноправову спрямованість щодо попередження, припинення та 

відновлення оскаржених або порушених прав. Разом з тим, захист повинен 

здійснюватися виходячи з реально існуючих інтересів окремих груп учасників 

господарських товариств. 

На противагу зловживанню правом у господарському товаристві повинні 

формуватися ефективні методи профілактики і захисту від нього. Чинне 

законодавство не гарантує захист від зловживання правом. Тому застосування 

захисних заходів залежить від правильної і продуманої поведінки самого 

господарського товариства та його статутних та інших документів, які 

регулюють ці відносини. 

З урахуванням зроблених теоретичних висновків систематизовані 

способи захисту від зловживання правом і запропоновані додаткові способи 

захисту. 

Першу групу позасудових способів захисту від зловживання правом в 

господарських товариствах складають розробка установчих та корпоративних 

документів, що включають в себе превентивні методи захисту. У їх числі: 

особливий порядок обрання органів управління та виконавчих органів 

господарського товариства, порядок регулювання ціни акції (частки) у 
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статутному капіталі, встановлення юридично збалансованої процедури 

придбання акцій (часток) в господарському товаристві або заборона на їх 

продаж третім особам, укладання трудових договорів, в яких встановлюються 

великі компенсації (різного ступеню «парашути») в разі дострокового 

звільнення працівників виконавчих органів. 

Наступну групу способів захисту від зловживання правом в 

корпоративних відносинах в господарських товариствах складають економічні 

способи захисту – реструктуризація активів господарських товариств, 

моніторинг кредиторської заборгованості, ретельний контроль за діями 

керівників структурних підрозділів господарського товариства, злиття з 

дружніми господарськими товариствами та іншими корпораціями, створення 

контрольованої кредиторської заборгованості. 

Рекомендується винятковий спосіб захисту від зловживання правом в 

господарських товариствах, що представляє собою комплекс правових 

захисних заходів, протидіючих особі яка зловживає правом, з метою запобігати 

його поведінці і не суперечать цивільному законодавству. Даний спосіб 

включає наступні дії: багаторазове відкладання судових засідань; пред’явлення 

формальних позовів до особи, активна подача скарг та заяв в правоохоронні, 

податкові, антимонопольні органи та ін. з метою проведення перевірок 

діяльності такої особи. Комплекс правових захисних заходів не виходить за 

рамки принципів цивільного законодавства, оскільки метою зазначених дій 

буде виключно захист від зловживання правом недобросовісними особами. 

Застосування того чи іншого способу захисту від зловживання правом 

має бути обов’язково обґрунтованим, не суперечити українському 

законодавству, не порушувати права інших осіб. Вибір способу захисту від 

зловживання правом залежить від конкретної ситуації, яка склалася в 

господарському товаристві і від обраної форми зловживання правом, та вимагає 

індивідуального підходу. 
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ВИСНОВКИ 

 

Узагалюнюючи теоретичні здобутки, виявлені ризики та проаналізовані 

підходи до регулювання зловживання правом у сфері корпоративних відносин, 

перспективи подальшого вдосконалення національного законодавства 

неможливо окреслити без дослідження системи та узагальнення існуючих 

підходів до матеріально-правового регулювання недопущення зловживання 

правом у сфері корпоративних відносин у доктрині, законодавстві та судовій 

практиці держав континентальної системи права, до якої генетично належить 

правова система України. 

Збільшення випадків зловживання правом у досліджуваній сфері в 

Україні пов’язано із високим ступенем фрагментації та неузгодженості 

існуючого правового регулювання, перериванням у традиції розвитку 

приватного права за радянських часів та динамічністю процесів глобалізації в 

умовах накопичення капіталу при переході від планової до ринкової економіки. 

За цих умов також дається в знаки відсутність сталої культури корпоративних 

відносин, тривала існуюча за радянських часів по суті державна монополія на 

підприємництво, заснування юридичних осіб та пов’язані з цим корпоративні 

права. 

У такій ситуації стабільність та правова визначеність регулювання 

корпоративних відносин є як запорукою подальшої інтеграції України у світове 

співтовариство, так і необхідною передумовою отримання тих переваг, що 

можуть мати її фізичні та юридичні особи за сучасного рівня глобалізації 

світової економіки. 

Розвиток цивільного права (починаючи від римського права до 

сьогодення) супроводжувався потребою ефективно перешкоджати можливим 

зловживанням правом з боку суб’єктів відносин. Частково, з історичної точки 

зору, можливі зловживання правом та відомі історії випадки мали місце при 

застосуванні застарілих, але ще діючих норм права, у нових правових реаліях 

відносин, що розвивалися. Застосування позовів «доброї совісті» (римське 

право), посилання на «добрі звичаї» як заперечення недозволеного здійснення 
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права, обґрунтування категорії «дух закону» (французька доктрина), «право 

справедливості» (країни загального права), свідчать про постійні спроби 

встановлювати у приватному (цивільному) відповідні правові конструкції, як 

запобіжники використання права на шкоду іншим суб’єктам відносин, які вони 

були покликані регулювати. Отже, зловживання правом частіше пов’язувалося 

із несумлінним використання права в умовах правової невизначеності. 

На сучасному етапі існуюче законодавство України є доволі 

суперечливим, тому що більша частина правових норм, які регулюють 

корпоративні відносини, запозичені з різних джерел, які не завжди 

відповідають реаліям економічного розвитку України або вступають у 

протиріччя на концептуальному рівні (побудовані на різних підходах: 

нормативістські, неонормативістські, ліберальні, природні теорії тощо). 

В науці цивільного (приватного) права немає єдності поглядів на 

юридичну природу феномена зловживання правом (дії суб’єкта зловживання 

правом визнаються як правопорушенням, так і формою реалізації права; намір – 

як умисним так і необережним; шкода – матеріальна і нематеріальна). У зв’язку 

з цим відсутнє уніфіковане наукове визначення поняття «зловживання 

корпоративним правом» та не достатньо приділено уваги дослідженню форм та 

видів зловживання правом в корпоративних відносинах. Продовжуються 

дискусії про умови застосування наслідків (відмова в захисті) за зловживання 

особою своїм правом у корпоративних відносинах через недостатнє вивчення 

та юридичну формалізацію суб’єктивних меж здійснення цивільних прав в 

господарських товариствах з точки зору критеріїв сумлінності, розумності та 

справедливості тощо. 

Історію появи та застосування поняття «зловживання правом» слід 

розпочинати з часів Стародавнього Риму (VIII ст. до н.е. - VIII ст. н.е.) з 

утвердження принципу «malitiis non est indulgendum» (лат. - зловживання 

непробачно). Пізніше поняття «зловживання правом» набуло подальшого 

розвитку в законодавчих актах Західної Європи (XVIII - XX ст.) будучи 

оформленим у вигляді принципу: не допускається здійснення права тільки з 
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метою завдання шкоди іншій особі (класичним є приклад §226 Німецького 

цивільного уложення, ст. 2 Цивільного уложення Швейцарії). 

За радянських часів та в перші роки незалежності України поняття 

«зловживання правом» мало політичне забарвлення, оскільки під зловживанням 

правом розумілось здійснення цивільних прав усупереч їх соціально-

господарському призначенню (ст. 1 ЦК УРСР від 16.12.1922 р.) та призначенню 

цих прав у соціалістичному суспільстві в період будівництва комунізму (ст. 5 

ЦК УРСР від 18.07.1963 р.). 

Наступний етап пов’язаний із законодавчим закріпленням поняття 

«зловживання правом» у частині 3 статті 13 ЦКУ, відповідно до якої не 

допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а 

також зловживання правом в інших формах. 

З точки зору реалізації корпоративних прав та визначення сутності 

зловживання правом, її відмежування від звичайної реалізації приватних прав в 

Україні було вперше введено у ст. 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 

31.12.1992 р. «Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької 

діяльності, створених за участю державних підприємств» без визначення 

самого поняття корпоративних прав. Законодавче закріплення корпоративних 

прав відбулося в ЗУ від 28.12.1994 р. «Про оподаткування прибутку 

підприємств» та збережено в подальших редакціях. Законодавець визначав 

корпоративні права як право власності на статутний фонд (капітал) юридичної 

особи або його частку (пай), включаючи певні правомочності. Продовження, з 

точки зору наповнення, категорія «корпоративні права» набула у зв’язку із 

прийняттям ГКУ від 16.01.2003 р., відповідно до норми ст. 167 якого, 

корпоративні права вже розглядаються як права особи, частка якої визначається 

в статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають певні 

правомочності, визначені законом. Визначення корпоративних прав акціонерів 

знайшло своє закріплення в п. 8 ч. 1. ст. 2 ЗУ «Про акціонерні товариства», 

згідно з яким корпоративні права акціонера розглядаються як множинність 

суб’єктивних прав, що належать особі ‒ власникові акцій («сукупність 

майнових і немайнових прав»), у той час як у ГКУ закріплено підхід до 
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корпоративних прав як універсальної єдності певних правомочностей особи, 

частка якої визначається в статутному капіталі (майні) господарської 

організації. 

В силу найбільшої популярності в Україні та світі організаційно-правової 

форми у вигляді публічного (відкритого) акціонерного товариства серед 

господарських товариств, переважна більшість корпоративних спорів та 

випадків зловживання корпоративними правами, пов’язаних з їх 

функціонуванням, має місце через законодавчу неузгодженість відносин, що 

складаються між суб’єктами корпоративних прав та їх нормативним 

закріпленням, як на рівні закону, так і установчих документів. 

Проведений аналіз наукових досліджень свідчить про необхідність 

вироблення універсальних способів захисту прав та інтересів добросовісних 

учасників правовідносин від безрозсудної і несумлінної поведінки окремих 

уповноважених осіб, що використовують норми права не у відповідності з її 

внутрішнім призначенням. При цьому однією з пріоритетних задач розвитку 

системи правового регулювання відносин, що виникають у господарських 

товариствах, є захист цивільних прав їх учасників від зловживання правом. 

Вона може бути реалізована шляхом розвитку механізмів захисту права 

власності та інших майнових прав учасників господарських товариств та 

забезпечення балансу їх інтересів. 

Вирішення проблеми захисту прав учасників господарських товариств від 

зловживання правом з боку інших учасників та органів управління 

господарських товариств забезпечить ефективну, реальну участь в управлінні 

справами товариств і поліпшить зміст прийнятих органами управління рішень. 

Проведене дослідження доводить наявність функціональної єдності 

використовуваних закордоном категорій «доброї совісті», «добрих звичаїв» та 

зловживання правом. Це, по суті, однопорядкові «відповіді», які дають різні 

національні правові системи на запитання про те, чи може закон бути 

досконалий взагалі, та у регулюванні корпоративних відносин зокрема. 

Проте при їх функціональній єдності виявляється, що у понять 

зловживання правом та добрих звичаїв відсутня самостійна, відмінна від 



185 

принципу доброї совісті, юридична природа. Вони по суті служать лише 

провідником ідей, духу природного права, якій не знайшов належного 

закріплення у формі закону чи певного корпоративного акту. Тому видається 

доцільним зробити наступний крок в рамках науки ‒ відмовитись від 

паралельного застосування дублюючих одна іншу категорій. 

Нами було запропоновано, у загальнотеоретичному сенсі, під 

зловживанням правом розуміти здійснення особою суб’єктивного права у 

відсутності інтересу, що визначається законом, або якщо здійснення права 

входитиме в протиріччя з метою, яку намагався досягти законодавець, 

приймаючи норму права, з якої витікає наявність суб’єктивного права. 

Як факультативну ознаку зловживання правом слід розглядати наявність 

шкоди, яка повинна досліджуватися судом після встановлення всіх 

кваліфікуючих ознак зловживання. Факт спричинення шкоди при здійсненні 

суб’єктивного права не дає достатніх підстав порушувати питання про 

зловживання правом в корпоративних відносинах. 

Ми дійшли висновку, що правова природа зловживання правом має інші 

межі здійснення приватних (цивільних) прав, ніж сумлінність і розумність. 

Зазначені принципи приватного (цивільного) права є універсальними та 

системоутворюючими. В розумінні нашого дослідження поняття 

недобросовісної поведінки ширше, ніж поняття зловживання правом. При 

кваліфікації зловживання правом необхідно використовувати максимально 

формалізовані та об’єктивні критерії, щоб звузити можливості суддівського 

розсуду. Критерії сумлінності і розумності такими не є та потребують 

деталізації у сфері корпоративних відносин. 

Розглядаючи численні наукові дискусії встановлено, що у світі найбільш 

адекватно описують наявну правову дійсність представники саме 

непозитивістської лібертарно-юридичної школи права. Саме тому її можна 

визнати як в якості дескриптивної теорії, що описує явище зловживання правом 

в корпоративних відносинах, загальні підходи та пояснює причини їх 

існування, так і в якості прескриптивної, що надає суддям максимально чітке 

розуміння принципу доброї совісті, яке вони мають вкладати при застосуванні 
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на практиці відповідних клаузул. Всі інші теорії не змогли повною мірою 

уникнути логічної несуперечності, наукової строгості і відповідності сучасним 

реаліям, якого ми можемо досягти в рамках юридичного лібертаризму. 

Наприклад з позитивістської точки зору добра совість позбавлена 

нормативного змісту. Закон має містити відповідні моделі поведінки, 

відхилення від яких у діях чи бездіяльності має корегуватися судом. Це 

породжує відповідну казуїстику у тексті нормативних документів та змушує 

вказувати нескінченну кількість можливих приватних випадків. 

Натомість, добру совість необхідно розглядати не як норму права, і навіть 

не як його принцип, а в якості генеральної клаузули, яка відіграє роль 

інструмента, завдяки якому суддя, у виняткових випадках, може коректувати 

формулювання законів, які мають високий рівень абстракції, задля винесення 

рішення щодо окремої справи. Тобто суддя формулює нову правову норму, 

керуючись саме генеральною клаузулою принципу доброї совісті. 

З іншого боку, добра совість не підкріплена випадками із судової 

практики є не більше ніж формою, порожньою посудиною, наповнити змістом 

яку зможе лише суддя, адже законодавець цього зробити не в змозі. Певну 

аналогію можна провести із законом, природа якого відмінна та незалежна від 

права. Закон не може бути правомірним чи неправомірним, оскільки ці його 

характеристики залежать від того, який зміст привнесе до закону законодавець. 

Так само і добра совість не має ознаки юридичності, оскільки відсутня правова 

норма, яка буде визначати її зміст. 

Правове формування соціальних норм відбувається в процесі судової 

практики, і саме такі конкретні норми, сформульовані на основі загальної 

практики, повинні піддаватися юридичній оцінці. Такий підхід створює єдиний 

простір, у якому можуть конкурувати ті чи інші соціальні цінності. Автор 

притримується думки про те, що, приймаючи рішення суддя, звернувшись до 

генеральної клаузули доброї совісті, повинен приймати рішення, керуючись в 

основному принципом формальної рівності. Очевидно, що цей алгоритм не є 

універсальним, адже не всі судді притримуватимуться певних соціальних норм 

і, відповідно, не завжди звертаються до них у процесі розгляду справи. Проте 
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це не означає, що з точки зору юридичного лібертаризму, необхідно 

відмовитися від закріплення загальної клаузули доброї совісті. 

На сьогоднішній день відсутній ефективний спосіб забезпечення повного 

домінування принципу формальної рівності не лише у прийнятті судових 

рішень, а і в законодавчих актах. Найбільшого наближення та втілення даного 

підходу у Україні вдалося досягти, наприклад, у Постанові Пленуму 

Верховного Суду України «Про практику застосування судами цивільного 

процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» №9 

від 22.12.2006 р., зокрема щодо заходів по забезпеченню позову судам 

рекомендовано враховувати та слідкувати за тим, щоб вжиті заходи не 

перешкоджали господарській діяльності юридичної особи. 

Проте добра совість, як і закон, є заручниками загальної культури 

суспільства. Якщо культура певної спільноти схиляється до правового полюсу, 

то як і законодавець, так і суддя, призначені у рамках однієї демократично-

політичної процедури, будуть працювати виключно над правовими нормами. 

Якщо ж культура тяжіє до неправого полюсу, то норми, що формуватимуться у 

процесі практики, будуть часто порушувати принцип правової рівності та 

будуть мати довільний характер. 

Крім того у правовідносинах між учасником і господарським 

товариством, ознакою зловживання правом з боку учасника також має 

вважатися факт здійснення суб’єктивного права без мети задоволення власного 

законного інтересу як учасника товариства, або якщо в результаті здійснення 

права буде порушений баланс приватного і загально корпоративного інтересів. 

У зв’язку з цим, суди можуть відмовити в захисті права учасника 

товариства, у випадку якщо дії останнього направлені не на задоволення 

власних корпоративних інтересів, а на спричинення шкоди господарському 

товариству. 

Аналогічно, всі дії органів господарського товариства, які формально 

досконалі і здійснені в межах змісту права, але порушують корпоративні 

інтереси учасників, можуть бути позбавлені судом правового захисту. 
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Наслідком зловживання правом має бути відмова в його захисті, оскільки 

жодних інших спеціальних наслідків законом досі не передбачено. Вважаємо це 

наслідком обережного відношення законодавця до вирішення цієї проблеми. 

Разом з тим відповідно до п. 4 ст. 1166 ЦКУ шкода, завдана 

правомірними діями, відшкодовується у випадках, встановлених ЦКУ та 

іншими законами. Таким чином, законом можуть бути закріплені винятки, і до 

їх числа завжди може бути віднесено зловживання правом у корпоративних 

відносинах. 

Також ми дійшли висновку про можливість застосування виключення 

учасника товариства, як способу захисту товариства у випадку зловживання 

учасником своїми власними правами, у тому числі правом голосу. 

За результатами вивчення форм і видів зловживань правами, як з боку 

учасників, так і з боку органів товариства, ми можемо констатувати незмінність 

загальних способів зловживання правом, що дозволяє судовим органам за 

наявності відповідних критеріїм без особливих складностей класифікувати та 

запобігати спробам зловживання правом у корпоративних відносинах. 

Однак необхідно застерегти від поверхневого застосування положень 

статті 13 ЦКУ, так як сама конструкція зловживання правом, будучи складною 

для розуміння навіть вчених-правознавців, при неправильному застосуванні 

здатна стати знаряддям доведення по суті права до абсурду, похитнути основи 

законності. 

Зловживання правом в корпоративних відносинах це завжди умисна, 

усвідомлена, дія яка не може бути вчинена внаслідок необачності, 

необережності чи недбалості. Якщо для застосування правових заходів при 

недобросовісності в її суб’єктивному сенсі психічне ставлення особи до свого 

вчинку байдуже, то при зловживанні правом в корпоративних відносинах 

прямий умисел є виною порушника, а несумлінність проявляється в прихованій 

експлуатації норм корпоративного права, у перекрученні змісту, наданих 

учаснику правових можливостей, під прикриттям реалізації власного 

суб’єктивного права. 
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Недобросовісна в даному випадку поведінка учасника корпоративних 

відносин – це дія чи бездіяльність, що виражається в невиконанні суб’єктом 

правовідносин соціального обов’язку дбати про дотримання прав і законних 

інтересів інших учасників, порушення принципу формальної рівності. 

Нерозумною слід вважати поведінку учасника корпоративних відносин, 

яка при нормальному розвитку причинно-наслідкових зв’язків не має логічної 

обґрунтованості або корисності з точки зору досягнення правового результату 

від реалізації відповідного права. 

Зловживання правом в корпоративних відносинах – це особлива форми 

реалізації права, що представляє собою вольову поведінку учасників 

корпоративних відносин, в супереч принципам розумності та добросовісності, 

які здійснюють права і виконують обов’язки в рамках законодавства, що 

регулює корпоративні відносини. 

Така поведінка характеризується прямою або непрямою метою на 

заподіяння шкоди у штучному створенні нерівності між учасниками 

корпоративних відносин господарського товариства та/або самим товариством і 

тягне для учасників негативні наслідки у вигляді певних позбавлень і обмежень 

прав: на участь в управлінні господарським товариством, на отримання 

інформації про діяльність господарського товариства, на отримання частини 

прибутку господарського товариства, на отримання ліквідаційної квоти тощо. 

На нашу думку такий підхід дає можливість застосовувати існуючі 

правові конструкції правового регулювання корпоративних відносин як 

матеріального так і процесуального права із дотриманням балансу інтересів 

всіх учасників. 

Зважаючи на особливості корпоративних відносин слід передбачити 

можливість застосування превентивних спеціальних засобів захисту від 

зловживання правом, а саме: застосування особливого порядоку обрання 

органів управління та виконавчих органів господарського товариства, 

встановлення спеціального порядку регулювання ціни акції (частки) 

господарського товариства, встановлення юридично збалансованої процедури 

придбання акцій (часток) в господарському товаристві або заборони чи 
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особливого порядку їх продажу третім особам, внесення положень у трудові 

договори на випадок дострокового звільнення виконавчих органів 

господарського товариства. Застосування превентивних засобів захисту має 

бути в єдиному зв’язку з групою спеціальних засобів захисту, зокрема: 

спеціальний порядок реструктуризації активів і пасивів господарського 

товариства, обов’язковий моніторинг кредиторської заборгованості, 

корпоративний контроль за діями керівників структурних підрозділів 

господарського товариства тощо. 

Підсумком всіх наукових досліджень стали також пропозиції щодо 

вдосконалення чинного законодавства, шляхом внесення змін та доповнень до 

п.3 ст.13 ЦКУ, ст.143 ЦКУ, п.4 ст.57 ГКУ, ч.1 ст.29 ЗУ «Про акціонерні 

товариства», ч.3 ст.10 ЗУ «Про господарські товариства», ч.2 ст.122 ЦПКУ 

підпунктом 6, які ґрунтуються на розумінні того, що відмова у захисті права 

при встановленні зловживання корпоративними правами є системним 

охоронним заходом (санкцією) корпоративного права, гарантією недопущення 

зловживань учасників за допомогою засобів (форм) самого корпоративного 

права і може застосовуватися (в тому числі з власної ініціативи суду) як до 

позивача, так і до відповідача. 

Відмова у захисті права має розглядатися як системний захисний засіб 

корпоративного права, що містить у собі можливість суду обмежити охоронну 

складову суб’єктного корпоративного права з метою припинення зловживання 

корпоративними правами чи обов’язками. 

Проте, незважаючи на останні наукові розвідки та існуючу судову 

практику в цьому напрямку, питання правової характеристики відносин, що 

виникають між учасниками господарських товариств та органами управління 

господарських товариств у зв’язку із виходом за межі здійснення суб’єктивних 

прав та цілковите усвідомлення того, що ніщо, включаючи юридичний 

формалізм та недоліки закону, не може бути визнано підставою 

недобросовісного використання прав та обов’язків, залишається одним із 

найбільш дискусійних питань теорії та практики приватного права. 
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Додаток №1 

Проект 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо запобігання випадкам зловживання правом  

у сфері корпоративних відносин) 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

2003, №№ 40-44, ст.356 із наступними змінами): 

 

1) у статті 13: 

пункт 3 викласти в наступній редакції: 

«Не допускається недобросовісна реалізація особою власного суб’єктивного 

права, всупереч його призначенню, принципам добросовісності, розумності та 

справедливості, яка прямо чи опосередковано направлена на заподіяння шкоди 

іншим учасникам правовідносин у вигляді певних позбавлень і обмежень 

майнового і немайнового характеру, а також зловживання правом в інших 

формах.» 

 

2) у статті 143: 

частину 1 викласти в наступній редакції: 

«Статут товариства з обмеженою відповідальністю крім відомостей, 

передбачених статтею 88 цього Кодексу, має містити відомості про: розмір 

статутного капіталу, з визначенням частки кожного учасника; склад та 

компетенцію органів управління і порядок прийняття ними рішень; розмір і 

порядок формування резервного фонду; порядок передання (переходу) часток у 

статутному капіталі, положення про дії, як товариства, так і його учасника у 

випадку встановлення факту зловживання правом.» 

 

2. У Господарському кодексі України ((Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144 із наступними змінами): 

1) у статті 57: 

пункт 4 викласти в наступній редакції: 

«4. Статут суб’єкта господарювання повинен містити відомості про його 

найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення 

статутного капіталу та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, 
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про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та 

ліквідації суб’єкта господарювання, положення про дії, як суб’єкта 

господарювання, так і його учасника у випадку встановлення факту 

зловживання правом, способи захисту суб’єкту господарювання та його 

учасників від недобросовісних дій (зловживання правом), а також інші 

відомості, пов’язані з особливостями організаційної форми суб’єкта 

господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші 

відомості, що не суперечать законодавству.» 

 

3. У Законі України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2003, N 31-32, ст.263 із наступними змінами): 

1) у статті 29: 

частину першу доповнити підпунктом: 

«не використовувати власні корпоративні права, всупереч їх призначенню, з 

прямою чи опосередкованою метою заподіяти шкоду іншим учасникам 

товариства або самому товариству.» 

 

4. У Законі України «Про господарські товариства» ( Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 1991, N 49, ст.682 із наступними змінами): 

1) у статті 10: 

доповнити частиною 3 у наступній редакції: 

«Забороняється використовувати права передбачені частиною 1-2 цієї статі, 

всупереч їх призначенню, з прямою чи опосередкованою метою заподіяти 

шкоду іншим учасникам товариства або самому товариству.» 

 

5. У Цивільному процесуальному кодексі України ((Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492 із наступними змінами): 

1) статтю 122: 

доповнити частину 2 підпунктом 6 наступного змісту: 

«6) відповідно до отриманої інформації судом буде встановлено факт 

зловживання учасником юридичної особи правом на звернення до суду, або 

факт блокування діяльності юридичної особи.» 

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

Народний депутат України 
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

 

до проекту Закону України  

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запобігання випадкам 

зловживання правом у сфері  

корпоративних відносин)» 

 

Чинний Закон Пропозиції Проект 

Цивільний кодекс України 

Стаття 13. Межі 

здійснення цивільних прав 

1. Цивільні права особа 

здійснює у межах, наданих 

їй договором або актами 

цивільного законодавства. 

2. При здійсненні своїх 

прав особа зобов’язана 

утримуватися від дій, які 

могли б порушити права 

інших осіб, завдати шкоди 

довкіллю або культурній 

спадщині. 

3. Не допускаються дії 

особи, що вчиняються з 

наміром завдати шкоди 

іншій особі, а також 

зловживання правом в 

інших формах. 

4. При здійсненні 

цивільних прав особа 

повинна додержуватися 

моральних засад 

суспільства. 

5. Не допускаються 

використання цивільних 

прав з метою 

неправомірного обмеження 

конкуренції, зловживання 

монопольним становищем 

на ринку, а також 

недобросовісна 

конкуренція. 

6. У разі недодержання 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-- 

- 

- 

- 

- 

-1) пункт 3 викласти в 

наступній редакції: 

«Не допускається 

недобросовісна реалізація 

особою власного 

суб’єктивного права, 

всупереч його 

призначенню, принципам 

добросовісності, 

розумності та 

справедливості, яка прямо 

чи опосередковано 

направлена на заподіяння 

шкоди іншим учасникам 

правовідносин у вигляді 

певних позбавлень і 

обмежень майнового і 

немайнового характеру, а 

також зловживання правом 

в інших формах.» 

 

Стаття 13. Межі здійснення 

цивільних прав 

1. Цивільні права особа 

здійснює у межах, наданих їй 

договором або актами 

цивільного законодавства. 

2. При здійсненні своїх прав 

особа зобов’язана утримуватися 

від дій, які могли б порушити 

права інших осіб, завдати 

шкоди довкіллю або культурній 

спадщині. 

3. Не допускається 

недобросовісна реалізація 

особою власного суб’єктивного 

права, всупереч його 

призначенню, принципам 

добросовісності, розумності та 

справедливості, яка прямо чи 

опосередковано направлена на 

заподіяння шкоди іншим 

учасникам правовідносин у 

вигляді певних позбавлень і 

обмежень майнового і 

немайнового характеру, а також 

зловживання правом в інших 

формах. 

4. При здійсненні цивільних 

прав особа повинна 

додержуватися моральних засад 

суспільства. 

5. Не допускаються 

використання цивільних прав з 

метою неправомірного 
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особою при здійсненні 

своїх прав вимог, які 

встановлені частинами 

другою – п’ятою цієї 

статті, суд може 

зобов’язати її припинити 

зловживання своїми 

правами, а також 

застосувати інші наслідки, 

встановлені законом. 

 

обмеження конкуренції, 

зловживання монопольним 

становищем на ринку, а також 

недобросовісна конкуренція. 

6. У разі недодержання особою 

при здійсненні своїх прав 

вимог, які встановлені 

частинами другою – п’ятою цієї 

статті, суд може зобов’язати її 

припинити зловживання своїми 

правами, а також застосувати 

інші наслідки, встановлені 

законом. 

 

Стаття 143. Статут 

товариства з обмеженою 

відповідальністю 

1. Установчим 

документом товариства з 

обмеженою 

відповідальністю є 

статут. 

Статут товариства з 

обмеженою 

відповідальністю крім 

відомостей, передбачених 

статтею 88 цього 

Кодексу, має містити 

відомості про: розмір 

статутного капіталу, з 

визначенням частки 

кожного учасника; склад 

та компетенцію органів 

управління і порядок 

прийняття ними рішень; 

розмір і порядок 

формування резервного 

фонду; порядок 

передання (переходу) 

часток у статутному 

капіталі. 

2. Статут товариства з 

обмеженою 

відповідальністю зі всіма 

наступними змінами 

- 

 

 

2) частину 1 викласти в 

наступній редакції: 

«Статут товариства з 

обмеженою 

відповідальністю крім 

відомостей, передбачених 

статтею 88 цього Кодексу, 

має містити відомості про: 

розмір статутного капіталу, 

з визначенням частки 

кожного учасника; склад та 

компетенцію органів 

управління і порядок 

прийняття ними рішень; 

розмір і порядок 

формування резервного 

фонду; порядок передання 

(переходу) часток у 

статутному капіталі, 

положення про дії, як 

товариства, так і його 

учасника у випадку 

встановлення факту 

зловживання правом.» 

 

Стаття 143. Статут товариства з 

обмеженою відповідальністю 

1. Статут товариства з 

обмеженою відповідальністю 

крім відомостей, передбачених 

статтею 88 цього Кодексу, має 

містити відомості про: розмір 

статутного капіталу, з 

визначенням частки кожного 

учасника; склад та компетенцію 

органів управління і порядок 

прийняття ними рішень; розмір 

і порядок формування 

резервного фонду; порядок 

передання (переходу) часток у 

статутному капіталі, положення 

про дії, як товариства, так і його 

учасника у випадку 

встановлення факту 

зловживання правом. 

2. Статут товариства з 

обмеженою відповідальністю зі 

всіма наступними змінами 

зберігається в органі, що 

здійснив державну реєстрацію 

товариства, і є відкритим для 

ознайомлення. 
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зберігається в органі, що 

здійснив державну 

реєстрацію товариства, і є 

відкритим для 

ознайомлення. 

Господарський кодекс України 

Стаття 57. Установчі 

документи 

1. Установчими 

документами суб’єкта 

господарювання є рішення 

про його утворення або 

засновницький договір, а у 

випадках, передбачених 

законом, статут 

(положення) суб’єкта 

господарювання. 

2. В установчих 

документах повинні бути 

зазначені найменування 

суб’єкта господарювання, 

мета і предмет 

господарської діяльності, 

склад і компетенція його 

органів управління, 

порядок прийняття ними 

рішень, порядок 

формування майна, 

розподілу прибутків та 

збитків, умови його 

реорганізації та ліквідації, 

якщо інше не передбачено 

законом. 

3. У засновницькому 

договорі засновники 

зобов’язуються утворити 

суб’єкт господарювання, 

визначають порядок 

спільної діяльності щодо 

його утворення, умови 

передачі йому свого майна, 

порядок розподілу 

прибутків і збитків, 

управління діяльністю 

суб’єкта господарювання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 57. Установчі документи 

1. Установчими документами 

суб’єкта господарювання є 

рішення про його утворення або 

засновницький договір, а у 

випадках, передбачених 

законом, статут (положення) 

суб’єкта господарювання. 

2. В установчих документах 

повинні бути зазначені 

найменування суб’єкта 

господарювання, мета і предмет 

господарської діяльності, склад 

і компетенція його органів 

управління, порядок прийняття 

ними рішень, порядок 

формування майна, розподілу 

прибутків та збитків, умови 

його реорганізації та ліквідації, 

якщо інше не передбачено 

законом. 

3. У засновницькому договорі 

засновники зобов’язуються 

утворити суб’єкт 

господарювання, визначають 

порядок спільної діяльності 

щодо його утворення, умови 

передачі йому свого майна, 

порядок розподілу прибутків і 

збитків, управління діяльністю 

суб’єкта господарювання та 

участі в ньому засновників, 

порядок вибуття та входження 

нових засновників, інші умови 

діяльності суб’єкта 

господарювання, які 

передбачені законом, а також 

порядок його реорганізації та 

ліквідації відповідно до закону. 
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та участі в ньому 

засновників, порядок 

вибуття та входження 

нових засновників, інші 

умови діяльності суб’єкта 

господарювання, які 

передбачені законом, а 

також порядок його 

реорганізації та ліквідації 

відповідно до закону. 

4. Статут суб’єкта 

господарювання повинен 

містити відомості про 

його найменування, мету 

і предмет діяльності, 

розмір і порядок 

утворення статутного 

капіталу та інших фондів, 

порядок розподілу 

прибутків і збитків, про 

органи управління і 

контролю, їх 

компетенцію, про умови 

реорганізації та ліквідації 

суб’єкта господарювання, 

а також інші відомості, 

пов’язані з 

особливостями 

організаційної форми 

суб’єкта господарювання, 

передбачені 

законодавством. Статут 

може містити й інші 

відомості, що не 

суперечать 

законодавству. 

Положенням 

визначається 

господарська 

компетенція органів 

державної влади, органів 

місцевого 

самоврядування чи 

інших суб’єктів у 

випадках, визначених 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) пункт 4 викласти в 

наступній редакції: 

«4. Статут суб’єкта 

господарювання повинен 

містити відомості про його 

найменування, мету і 

предмет діяльності, розмір 

і порядок утворення 

статутного капіталу та 

інших фондів, порядок 

розподілу прибутків і 

збитків, про органи 

управління і контролю, їх 

компетенцію, про умови 

реорганізації та ліквідації 

суб’єкта господарювання, 

положення про дії, як 

суб’єкта господарювання, 

так і його учасника у 

випадку встановлення 

факту зловживання 

правом, способи захисту 

суб’єкту господарювання 

та його учасників від 

недобросовісних дій 

(зловживання правом), а 

також інші відомості, 

пов’язані з особливостями 

організаційної форми 

суб’єкта господарювання, 

передбачені 

законодавством. Статут 

може містити й інші 

відомості, що не 

суперечать законодавству.» 

4. Статут суб’єкта 

господарювання повинен 

містити відомості про його 

найменування, мету і предмет 

діяльності, розмір і порядок 

утворення статутного капіталу 

та інших фондів, порядок 

розподілу прибутків і збитків, 

про органи управління і 

контролю, їх компетенцію, про 

умови реорганізації та ліквідації 

суб’єкта господарювання, 

положення про дії, як суб’єкта 

господарювання, так і його 

учасника у випадку 

встановлення факту 

зловживання правом, способи 

захисту суб’єкту 

господарювання та його 

учасників від недобросовісних 

дій (зловживання правом), а 

також інші відомості, пов’язані 

з особливостями організаційної 

форми суб’єкта 

господарювання, передбачені 

законодавством. Статут може 

містити й інші відомості, що не 

суперечать законодавству.5. 

Статут (положення) 

затверджується власником 

майна (засновником) суб’єкта 

господарювання чи його 

представниками, органами або 

іншими суб’єктами відповідно 

до закону. 
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законом. 

5. Статут (положення) 

затверджується власником 

майна (засновником) 

суб’єкта господарювання 

чи його представниками, 

органами або іншими 

суб’єктами відповідно до 

закону. 

 

Закон України «Про акціонерні товариства» 

Стаття 29. Обов’язки 

акціонерів  

1. Акціонери зобов’язані:  

 

дотримуватися статуту, 

інших внутрішніх 

документів акціонерного 

товариства; 

виконувати рішення 

загальних зборів, інших 

органів товариства; 

виконувати свої 

зобов’язання перед 

товариством, у тому числі  

пов’язані з майновою 

участю;  

 оплачувати акції у розмірі, 

в порядку та засобами, що 

передбачені статутом 

акціонерного товариства; 

не розголошувати 

комерційну таємницю та 

конфіденційну інформацію 

про діяльність товариства.  

Статутом товариства може 

бути передбачена 

можливість укладення 

договору між акціонерами, 

за яким на акціонерів 

покладаються додаткові 

обов’язки, у тому числі 

обов’язок участі у 

загальних зборах, і 

передбачається 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) частину першу 

доповнити підпунктом: 

«не використовувати 

власні корпоративні права, 

всупереч їх призначенню, з 

прямою чи 

опосередкованою метою 

заподіяти шкоду іншим 

учасникам товариства або 

Стаття 29. Обов’язки акціонерів  

1. Акціонери зобов’язані:  

 

дотримуватися статуту, інших 

внутрішніх документів 

акціонерного товариства; 

виконувати рішення загальних 

зборів, інших органів 

товариства; виконувати свої 

зобов’язання перед 

товариством, у тому числі  

пов’язані з майновою участю;  

 оплачувати акції у розмірі, в 

порядку та засобами, що 

передбачені статутом 

акціонерного товариства; 

не розголошувати комерційну 

таємницю та конфіденційну 

інформацію про діяльність 

товариства.  

не використовувати власні 

корпоративні права, всупереч 

їх призначенню, з прямою чи 

опосередкованою метою 

заподіяти шкоду іншим 

учасникам товариства або 

самому товариству. 

Статутом товариства може бути 

передбачена можливість 

укладення договору між 

акціонерами, за яким на 

акціонерів покладаються 

додаткові обов’язки, у тому 

числі обов’язок участі у 
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відповідальність за його 

недотримання. 

2. Акціонери можуть також 

мати інші обов’язки, 

встановлені цим та іншими 

законами. 

 

самому товариству.» 

 

загальних зборах, і 

передбачається 

відповідальність за його 

недотримання. 

2. Акціонери можуть також 

мати інші обов’язки, 

встановлені цим та іншими 

законами. 

 

Закон України «Про господарські товариства» 

Стаття 10. Права учасників 

товариства  

Учасники товариства 

мають право:  

а) брати участь в 

управлінні справами 

товариства в порядку, 

визначеному в установчих 

документах, за винятком 

випадків, передбачених 

цим Законом; 

б) брати участь у розподілі 

прибутку товариства та 

одержувати його частку 

(дивіденди). Право на 

отримання частки 

прибутку (дивідендів) 

пропорційно частці 

кожного з учасників мають 

особи,які є учасниками 

товариства на початок 

строку виплати дивідендів;  

в) вийти в установленому 

порядку з товариства;  

г) одержувати інформацію 

про діяльність товариства. 

На вимогу учасника 

товариство зобов’язане 

надавати йому для 

ознайомлення річні 

баланси, звіти товариства 

про його діяльність, 

протоколи зборів;  

д) здійснити відчуження 

часток у статутному 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) доповнити частиною 3 у 

наступній редакції: 

Стаття 10. Права учасників 

товариства  

Учасники товариства мають 

право:  

а) брати участь в управлінні 

справами товариства в порядку, 

визначеному в установчих 

документах, за винятком 

випадків, передбачених цим 

Законом; 

б) брати участь у розподілі 

прибутку товариства та 

одержувати його частку 

(дивіденди). Право на 

отримання частки прибутку 

(дивідендів) пропорційно частці 

кожного з учасників мають 

особи,які є учасниками 

товариства на початок строку 

виплати дивідендів;  

в) вийти в установленому 

порядку з товариства;  

г) одержувати інформацію про 

діяльність товариства. На 

вимогу учасника товариство 

зобов’язане надавати йому для 

ознайомлення річні баланси, 

звіти товариства про його 

діяльність, протоколи зборів;  

д) здійснити відчуження часток 

у статутному (складеному) 

капіталі товариства, цінних 

паперів, що засвідчують участь 

у товаристві, в порядку, 

встановленому законом.  



214 

(складеному) капіталі 

товариства, цінних паперів, 

що засвідчують участь у 

товаристві, в порядку, 

встановленому законом.  

Учасники можуть мати 

також інші права, 

передбачені 

законодавством і 

установчими документами 

товариства. 

 

«Забороняється 

використовувати права 

передбачені частиною 1-2 

цієї статі, всупереч їх 

призначенню, з прямою чи 

опосередкованою метою 

заподіяти шкоду іншим 

учасникам товариства або 

самому товариству.» 

 

Учасники можуть мати також 

інші права, передбачені 

законодавством і установчими 

документами товариства. 

Забороняється 

використовувати права 

передбачені частиною 1-2 цієї 

статі, всупереч їх 

призначенню, з прямою чи 

опосередкованою метою 

заподіяти шкоду іншим 

учасникам товариства або 

самому товариству. 

Цивільний процесуальний кодекс України 

Стаття 122. Відкриття 

провадження у справі 

1. Суддя відкриває 

провадження у цивільній 

справі не інакше як на 

підставі заяви, поданої і 

оформленої в порядку, 

встановленому цим 

Кодексом. 

2. Суддя відмовляє у 

відкритті провадження у 

справі, якщо: 

1) заява не підлягає 

розгляду в судах у порядку 

цивільного судочинства; 

2) є таке, що набрало 

законної сили, рішення чи 

ухвала суду про закриття 

провадження у справі у 

зв’язку з відмовою 

позивача від позову або 

укладенням мирової угоди 

сторін у спорі між тими 

самими сторонами, про той 

самий предмет і з тих 

самих підстав. Відмова від 

позову не позбавляє другу 

сторону права пред’явити 

такий самий позов до 

особи, яка відмовилась від 

позову; 

3) у провадженні цього чи 

іншого суду є справа із 

спору між тими самими 

сторонами, про той самий 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-6) доповнити частину 2 

підпунктом 6 наступного 

змісту: 

«6) відповідно до 

отриманої інформації 

судом буде встановлено 

факт зловживання 

учасником юридичної 

особи правом на звернення 

до суду, або факт 

блокування діяльності 

юридичної особи.» 

 

 

Стаття 122. Відкриття 

провадження у справі 

1. Суддя відкриває провадження 

у цивільній справі не інакше як 

на підставі заяви, поданої і 

оформленої в порядку, 

встановленому цим Кодексом. 

2. Суддя відмовляє у відкритті 

провадження у справі, якщо: 

1) заява не підлягає розгляду в 

судах у порядку цивільного 

судочинства; 

2) є таке, що набрало законної 

сили, рішення чи ухвала суду 

про закриття провадження у 

справі у зв’язку з відмовою 

позивача від позову або 

укладенням мирової угоди 

сторін у спорі між тими самими 

сторонами, про той самий 

предмет і з тих самих підстав. 

Відмова від позову не позбавляє 

другу сторону права пред’явити 

такий самий позов до особи, яка 

відмовилась від позову; 

3) у провадженні цього чи 

іншого суду є справа із спору 

між тими самими сторонами, 

про той самий предмет і з тих 

самих підстав; 

4) є рішення третейського суду, 

прийняте в межах його 

компетенції, щодо спору між 

тими самими сторонами, про 

той самий предмет і з тих самих 
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предмет і з тих самих 

підстав; 

4) є рішення третейського 

суду, прийняте в межах 

його компетенції, щодо 

спору між тими самими 

сторонами, про той самий 

предмет і з тих самих 

підстав, за винятком 

випадків, коли суд 

відмовив у видачі 

виконавчого листа на 

примусове виконання 

рішення третейського суду 

або скасував рішення 

третейського суду і розгляд 

справи в тому ж 

третейському суді 

виявився неможливим; 

5) після смерті фізичної 

особи, а також у зв’язку з 

припиненням юридичної 

особи, які є однією із 

сторін у справі, спірні 

правовідносини не 

допускають 

правонаступництва. 

3. У разі якщо 

відповідачем у позовній 

заяві, поданій і оформленій 

у порядку, встановленому 

цим Кодексом, вказана 

фізична особа, що не є 

суб’єктом підприємницької 

діяльності, суд не пізніше 

двох днів з дня 

надходження позовної 

заяви до суду звертається 

до відповідного органу 

реєстрації місця 

перебування та місця 

проживання особи щодо 

надання інформації про 

зареєстроване місце 

проживання (перебування) 

такої фізичної особи. 

Інформація про місце 

проживання (перебування) 

фізичної особи має бути 

надана протягом трьох днів 

з моменту отримання 

відповідним органом 

підстав, за винятком випадків, 

коли суд відмовив у видачі 

виконавчого листа на 

примусове виконання рішення 

третейського суду або скасував 

рішення третейського суду і 

розгляд справи в тому ж 

третейському суді виявився 

неможливим; 

5) після смерті фізичної особи, а 

також у зв’язку з припиненням 

юридичної особи, які є однією 

із сторін у справі, спірні 

правовідносини не допускають 

правонаступництва. 

6) відповідно до отриманої 

інформації судом буде 

встановлено факт 

зловживання учасником 

юридичної особи правом на 

звернення до суду, або факт 

блокування діяльності 

юридичної особи. 

3. У разі якщо відповідачем у 

позовній заяві, поданій і 

оформленій у порядку, 

встановленому цим Кодексом, 

вказана фізична особа, що не є 

суб’єктом підприємницької 

діяльності, суд не пізніше двох 

днів з дня надходження 

позовної заяви до суду 

звертається до відповідного 

органу реєстрації місця 

перебування та місця 

проживання особи щодо 

надання інформації про 

зареєстроване місце 

проживання (перебування) 

такої фізичної особи. 

Інформація про місце 

проживання (перебування) 

фізичної особи має бути надана 

протягом трьох днів з моменту 

отримання відповідним органом 

реєстрації місця проживання та 

перебування особи відповідного 

звернення суду. 

Якщо за результатами 

отриманої судом інформації 

буде встановлено, що справа не 

підсудна цьому суду, суд 
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реєстрації місця 

проживання та 

перебування особи 

відповідного звернення 

суду. 

Якщо за результатами 

отриманої судом 

інформації буде 

встановлено, що справа не 

підсудна цьому суду, суд 

повертає позовну заяву на 

підставі пункту 4 частини 

третьої статті 121 цього 

Кодексу. 

У разі якщо отримана 

судом інформація не дає 

можливості встановити 

зареєстроване у 

встановленому законом 

порядку місце проживання 

(перебування) фізичної 

особи, суд вирішує 

питання про відкриття 

провадження у справі. 

Подальший виклик такої 

особи як відповідача у 

справі здійснюється через 

оголошення у пресі. 

4. Питання про відкриття 

провадження у справі або 

про відмову у відкритті 

провадження у справі 

суддя вирішує не пізніше 

трьох днів з дня 

надходження заяви до суду 

або закінчення строку, 

встановленого для 

усунення недоліків, та не 

пізніше наступного дня 

після отримання судом у 

порядку, передбаченому 

частиною третьою цієї 

статті, інформації про 

місце проживання 

(перебування) фізичної 

особи. 

5. Про відкриття 

провадження у справі чи 

відмову у відкритті 

провадження у справі 

суддя постановляє ухвалу. 

В ухвалі про відкриття 

повертає позовну заяву на 

підставі пункту 4 частини 

третьої статті 121 цього 

Кодексу. 

У разі якщо отримана судом 

інформація не дає можливості 

встановити зареєстроване у 

встановленому законом 

порядку місце проживання 

(перебування) фізичної особи, 

суд вирішує питання про 

відкриття провадження у 

справі. Подальший виклик такої 

особи як відповідача у справі 

здійснюється через оголошення 

у пресі. 

4. Питання про відкриття 

провадження у справі або про 

відмову у відкритті 

провадження у справі суддя 

вирішує не пізніше трьох днів з 

дня надходження заяви до суду 

або закінчення строку, 

встановленого для усунення 

недоліків, та не пізніше 

наступного дня після отримання 

судом у порядку, 

передбаченому частиною 

третьою цієї статті, інформації 

про місце проживання 

(перебування) фізичної особи. 

5. Про відкриття провадження у 

справі чи відмову у відкритті 

провадження у справі суддя 

постановляє ухвалу. В ухвалі 

про відкриття провадження у 

справі зазначаються: 

1) найменування суду, прізвище 

та ініціали судді, який відкрив 

провадження у справі, номер 

справи; 

2) ким і до кого пред’явлено 

позов; 

3) зміст позовних вимог; 

4) час і місце попереднього 

судового засідання, якщо суддя 

вирішив, що його проведення є 

необхідним, або час і місце 

судового розгляду справи, якщо 

суддя вирішив, що проведення 

попереднього судового 

засідання у справі не є 
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провадження у справі 

зазначаються: 

1) найменування суду, 

прізвище та ініціали судді, 

який відкрив провадження 

у справі, номер справи; 

2) ким і до кого 

пред’явлено позов; 

3) зміст позовних вимог; 

4) час і місце попереднього 

судового засідання, якщо 

суддя вирішив, що його 

проведення є необхідним, 

або час і місце судового 

розгляду справи, якщо 

суддя вирішив, що 

проведення попереднього 

судового засідання у справі 

не є необхідним; 

5) пропозиція відповідачу 

подати в зазначений строк 

письмові заперечення 

проти позову та посилання 

на докази, якими вони 

обґрунтовуються. 

6. Ухвала про відмову у 

відкритті провадження у 

справі повинна бути 

невідкладно надіслана 

позивачеві разом із заявою 

та всіма доданими до неї 

документами. 

7. Відмова у відкритті 

провадження у справі 

перешкоджає повторному 

зверненню до суду з таким 

самим позовом. 

необхідним; 

5) пропозиція відповідачу 

подати в зазначений строк 

письмові заперечення проти 

позову та посилання на докази, 

якими вони обґрунтовуються. 

6. Ухвала про відмову у 

відкритті провадження у справі 

повинна бути невідкладно 

надіслана позивачеві разом із 

заявою та всіма доданими до неї 

документами. 

7. Відмова у відкритті 

провадження у справі 

перешкоджає повторному 

зверненню до суду з таким 

самим позовом. 
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Пояснювальна записка 

до проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо запобігання випадкам зловживання правом  

у сфері корпоративних відносин)» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

 

Метою прийняття Закону, що пропонується, є врегулювання низки 

проблем, які виникли у зв’язку із зростанням кількості конфліктів в системі 

корпоративного права України, через зловживання корпоративними правами як 

з боку учасників господарських товариств так і з боку самих господарських 

товариств.  

Через активну недобросовісну діяльність особи, які зловживають своїми 

корпоративними правами, намагаються реалізувати наміри пов’язані із 

завданням шкоди правам та інтересам господарського товариства та його 

учасників шляхом використання таких засобів як корпоративний шантаж, 

незаконне поглинання, захоплення, отримання конкурентних переваг тощо. 

У зв’язку із стрімким процесом розвитку сучасного світу у напрямку 

глобальної економіки, суб’єкти господарювання вимушені шукати надійні 

шляхи об’єднання потенціалів в боротьбі за виживання і ринкове 

співробітництво 

Існуюче законодавство України є доволі суперечливим, тому що більша 

частина правових норм, які регулюють корпоративне право в Україні 

запозичені з тих чи інших «іноземних» законів, які не завжди відповідають 

реаліям економічного розвитку України. 

Значне поширення явища зловживання правом в корпоративних 

відносинах створює негативний імідж України перед іноземними інвесторами, 

та як наслідок на економічний розвиток держави в цілому. 

Відсутність у законодавстві України поняття зловживання правом та його 

характерних ознак позбавляє учасників господарських товариств та його 

учасників належного захисту гарантованого Конституцією України та іншими 

нормативними актами. 

При вирішені більшості корпоративних спорів судді вимушені 

застосовувати загальну норму про неприпустимість зловживання цивільними 

правами, яка закріплена в ч. 3 ст. 13 Цивільного кодексу України та відповідно 

до змісту якої не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати 

шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. Застосування 

у практичній діяльності положень законів України, які стосуються зловживання 

корпоративними правами ускладнюється відсутністю чітких критеріїв для 

класифікації поведінки особи, як зловживання корпоративними правами, 
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визначення правових наслідків зловживання корпоративними правами і 

відповідно, застосування правових санкцій до осіб, що вчинили зловживання 

корпоративними правами. 

Законопроект передбачає врегулювання цих проблем та встановлює 

вимоги до статутних документів юридичної особи, якими буде встановлено 

обов’язкові умови для захисту учасників юридичної особи та власне юридичної 

особи у випадку встановлення факту зловживання правом. 

 

2. Цілі і завдання прийняття проекту 

 

Основними завданнями законопроекту є створення на законодавчому 

рівні критеріїв для встановлення перепон для зловживання корпоративними 

правами з метою блокування діяльності юридичної особи.  

 

3. Загальна характеристика та основні положення проекту 

 

Законопроект передбачає внесення змін до пункту 3 статті 13 глави 2 

розділу І Цивільного кодексу України яким встановлюються критерії до 

встановлення зловживання правом, частини 1 статті 143 глави 8 підрозділу 2 

Цивільного кодексу України, якою на законодавчому рівні встановлюються 

обов’язкові відомості у статуті товариства з обмеженою відповідальністю для 

захисту від зловживання правом, до пункту 4 статті 57 глави 6 розділу ІІ 

Господарського кодексу України про загальні обов’язкові положення у статуті 

суб’єкта господарювання з метою захисту суб’єкта господарювання та його 

учасників від недобросовісних дій (зловживання правом), частини 1 статті 29 

Закону України «Про акціонерні товариства» про заборону використання 

учасником товариства власних корпоративних прав, всупереч їх призначенню, з 

прямою чи опосередкованою метою заподіяти шкоду іншим учасникам 

товариства або самому товариству, частини 3 статті 10 Закону України «Про 

господарські товариства» про заборону учаснику товариства використовувати 

права на участь в управлінні товариством та розподілі прибутку товариства з 

прямою чи опосередкованою метою заподіяти шкоду іншим учасникам 

товариства або самому товариству, до частини 2 підпункту 6 статті 122 

Цивільного процесуального кодексу України про право судді відмовити у 

відкритті провадження у справі, при встановленні факту зловживання 

учасником юридичної особи права на звернення до суду, або факту звернення 

до суду з метою блокування діяльності юридичної особи. 

Запропоновані законопроектом зміни до вищевказаних законодавчих 

актів направлені на встановлення додаткового захисту прав як учасників 

юридичних осіб так юридичних осіб. 
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4. Фінансово-економічне обгрунтування реалізації Закону 

 

Реалізація Закону не потребуватиме додаткових витрат із Державного 

бюджету України. 

 

5. Стан нормативно-правової бази  

в даній сфері правового регулювання 

 

Регулювання правовідносин у цій сфері здійснюється Конституцією 

України, Цивільним кодексом України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Законами України "Про акціонерні товариства", "Про господарські 

товариства", "Про статус депутатів місцевих рад", Господарським кодексом 

України. 

 

6. Прогноз соціально-економічних  

та інших наслідків прийняття Закону 

 

Прийняття Закону " Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо запобігання випадкам зловживання правом у сфері 

корпоративних відносин)" сприятиме добросовісному здійсненню учасниками 

юридичних осіб своїх прав та обов’язків, буде створювати позитивний імідж 

України перед іноземними інвесторами, та як наслідок буде впливати на 

покращення економічного розвитку держави в цілому. 

 

 

Народний депутат України 


