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ЗА ГА ЛЬ НА ХА РА К ТЕ РИ С ТИ КА РО БО ТИ

Ак ту а ль ність те ми.  Од ним із най ва ж ли ві ших за со бів за без пе чен ня 
ін ди ві ду а ль ної сво бо ди лю ди ни є пра во вла с но с ті на зе ме ль ну ді ля н ку. 
Скла д ність про бле ма ти ки до б ро су сід с т ва обу мо в лю єть ся, з од но го бо ку, 
не об хід ні с тю по єд нан ня ви клю ч но с ті вла ди вла с ни ка зе ме ль ної ді ля н ки на 
та ку ді ля н ку, а з ін шо го бо ку – об ме жен ня та ко го пра ва в ін те ресах су сі да. 
Пра во ве ре гу лю ван ня до б ро су сід с т ва в Укра ї ні є да ле ким від до с ко на ло с ті. 
Стат тя 103 ЗК, що бу ла по к ли ка на вре гу лю ва ти це пи тан ня, є над то уза-
галь не ною і ма ло схо жою на пра во ву но р му, на га ду ю чи, ско рі ше, уза галь-
не не, не при да т не для прак ти ч ної ре а лі за ції га с ло. Та ка си ту а ція не га ти в но 
по з на ча єть ся на га ра н то ва но с ті пра ва вла с но с ті, ста бі ль но с ті та про гно зо-
ва но с ті пра во во го ре гу лю ван ня ви ко ри с тан ня зе мель. 

На ґру н ті над то уза галь не но го і ма ло при да т но го для пра во за сто со в-
ної прак ти ки пра во во го ре гу лю ван ня на би рає ро з ма ху за сил ля пі дза кон-
но го пра во во го ре гу лю ван ня та фо р ма лізм у су до вій прак ти ці. Остан ній, 
не ма ю чи ні чо го спі ль но го із за кон ні с тю і за без пе чен ням пра во по ряд ку, є 
тим фо ном, на тлі яко го ро з го р та єть ся прак ти ка при йн ят тя не спра ве д ли вих 
рі шень, які при цьо му ви да ють ся за зра з ки бо ро ть би за пра во по ря док і за-
кон ність. 

Не до с ко на лість пра во во го ре гу лю ван ня до б ро су сід с т ва та не об хід ність 
вдо с ко на лен ня прак ти ки ре а лі за ції і за хи с ту пра ва вла с но с ті ро б лять до с-
лі джен ня пра во во го ре гу лю ван ня до б ро су сід с т ва над зви чай но ак ту а ль ним. 

Ак ту а ль ність до с лі джен ня пра во во го ре гу лю ван ня до б ро су сід с т ва по-
яс ню єть ся та кож тим, що пра во ві но р ми, що ді ють в Укра ї ні, за крі п лю ють 
про це ду ри, які мо г ли б слу гу ва ти за со ба ми за без пе чен ня до б ро су сід с т ва. 
Для то го, аби ці про це ду ри ви ко ну ва ли та ку фу н к цію, їх слід пра ви ль но 
за сто со ву ва ти. На жаль, прак ти ка сві д чить про не пра ви ль не ро зу мін ня 
зна чен ня та ких про це дур і, як на слі док, їх нє не пра ви ль не ви ко ри с тан ня. 
У зв’я з ку з цим ви ни кає на га ль на не об хід ність осми с ли ти зна чен ня та ких 
про це дур, як оці н ка впли ву на до вкіл ля (да лі – ОВД) та ви да ча до зво лу на 
ви ки ди за бру д ню ва ль них ре чо вин ста ці о на р ни ми дже ре ла ми (да лі – До звіл 
на ви ки ди) як про це ду ри у хо ді яких фо р му ють ся пра ви ла до б ро су сід с т ва. 

Не зва жа ю чи на те, що пра во ве ре гу лю ван ня до б ро су сід с т ва та об ме-
жень пра ва вла с но с ті на зе ме ль ну ді ля н ку в ін те ресах вла с ни ків су сі д ніх 
зе ме ль них ді ля нок вже бу ли пре д ме та ми мо но г ра фі ч них до с лі джень (мо-
но г ра фі ч ні та ди се р та цій ні ро бо ти Д. В. Бу су йок, Д. М. Ко ло мій це вої, 
І. В. Ми ро не н ка), ци ми до с лі джен ня ми не ви че р па ні пра во ві про бле ми до б-
ро су сід с т ва. Зо к ре ма, не сфо р мо ва но си с те му кри те рі їв до б ро су сід с т ва; не 
до с лі дже но пра во ве зна чен ня про це дур ОВД та про це ду ри ви да чі До зво лів 
на ви ки ди для фо р му ван ня пра вил до б ро су сід с т ва; над зви чай но дис ку сій-
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ним за ли ша єть ся ко ло су б’єк тів, пра ва яких мо жуть бу ти по ру ше ни ми в 
ре зуль та ті по ру шен ня пра вил до б ро су сід с т ва; спі р ною за ли ша єть ся пра во-
ва при ро да кри те рії до б ро су сід с т ва, які за крі п ле ні у но р ма ти в но- пра во вих 
ак тах; не роз в’я за ним та кож за ли ша єть ся пи тан ня усу ван ня не ви пра в да них 
не зру ч но с тей, ство рен ня яких не по ру шує по ка з ни ки не га ти в но го впли ву, 
які за крі п ле ні у но р ма ти в но- пра во вих ак тах то що.

Те о ре ти ч ною ос но вою цьо го до с лі джен ня бу ли пра ці укра ї н сь ких на 
вче них- пра в ни ків, спе ці а лі с тів у сфе рі зе ме ль но го та еко ло гі ч но го пра ва: 
В. І. Ан д рей це ва, В. Л. Бре ді хі ної, О. В. Бу р це ва, А. М. Бу ра ко вої,  Д. В. Бу-
су йок, О. А. Ві в ча ре н ка, А. П. Ге ть ма на, В. К. Гу рев сь ко го, О. І. За єць, 
Н. В. Іль ків, І. І. Ка ра ка ша, Н. Р. Ко бе ць кої, Т. О. Ко ва ле н ко, С. М. Кра в че-
н ко, Д. В. Ко ло мій це вої, Н. О. Ку зь ме н ко, П. Ф. Ку ли ни ча, О. П. Ку ли нич, 
Д. В. Ку п че н ко, О. А. Ло бо ва, Н. Р. Ма ли ше вої, Р. І. Ма ру се н ка, І. В. Ми-
ро не н ка, А. М. Мі ро ш ни че н ка, В. Мо ро за, В. В. Но сі ка, О. О. По г рі б но го, 
Б. В. По по ва, Т. Та жи ро ва, І. М. Ша р ко вої, Ю. С. Ше м шу че н ка, М. В. Шу-
ль ги та ін ших.

Осо б ли во с ті пре д ме та та об’є к та до с лі джен ня обу мо ви ли не об хід-
ність ви ко ри с тан ня ро біт укра ї н сь ких вче них, що спе ці а лі зу ють ся у сфе рі 
ци ві ль но го пра ва, зо к ре ма: О. А. Бе ля не вич, Д. В. Бо б ро вої, О. І. Дзе ри, 
Н. С. Ку з нє цо вої, Р. А. Май да ни ка, Ю. Г. Ма т вє є ва, О. О. От ра д но вої, 
О. А. Пі до п ри го ри, С. О. По г рі б но го, Ю. Ю. По по ва, Р. О. Сте фа н чу ка, 
В. В. Цю ри, Т. Є. Ха ри то но вої, Г. Г. Ха р че н ка та ін ших.

У ди се р та цій но му до с лі джен ні та кож бу ли ви ко ри с та ні пра ці іно зе м-
них вче них, що до с лі джу ва ли про бле ми зе ме ль но го та еко ло гі ч но го пра-
ва, зо к ре ма: Ю. М. Ан д рє є ва, А. Ю. Амі нє вої, А. П. Ані сі мо ва, М. І. Ва-
 си ль є вої, Ю. В. Ві ні че н ко, В. П. Ка ми шан сь ко го, В. М. Ка ц не ль со на, 
В. В. Ко в’я зі на, О. М. Ко зир, С. В. Ко ро льо ва, В. М. Ко ря кі на, М. І. Кра с -
нов, М. В. Кра с но вої, О. І. Кра со ва, В. І. Ку р ді нов сь ко го, А. Ю. Ма ра-
ку лі на, Р. А. Пан кра то ва, В. Ро дже р са, В. І. Си най сь кий, Р. І. Сє рі ков, 
Л. С. Скво р цо вої, Д. С. Сма ков сь ко го, А. Ю. Су ю н ду ко вої, О. В. Ух ло вої, 
Ю. П. Шу бі на та ін ших. 

Те о ре ти ч ну ба зу до с лі джен ня та кож скла ли ро бо ти за ру бі ж них ав-
то рів, що до с лі джу ва ли про бле ми ци ві ль но го пра ва, зо к ре ма: К. Н. Ан-
не н ко ва, Ю. Ба ро на,  В. А. Бє ло ва, Р. С. Бе в зе н ка, Є. В. Ва сь ков сь ко го, 
В. В. Ві т рян сь ко го, С. М. Вла ді мі ро ва, П. М. Вла се н ко, В. М. Го р до на, 
І. Го ро но ви ча, А. М. Гу ля ев, Г. Де р н бу р га, Д. В. До ж дє ва, М. С. Ду ра со ва, 
І. О. Єме ль кі ної, А. А. Жи во ва, К. П. Змі р ло ва, Б. В. Єль я ше ви ча І. О. Єме-
ль кі ної, Р. Іє ри н га, Т. І. Іл ла рі о но вої, В. Л. Іса че н ка, О. С. Йо ф фе, В. В. Иса-
че н ка, В. А. Ко д ло ва, А. В. Ко пи ло ва, Т. С. Кра с но вої, В. А. Кра с но ку т с-
ко го, Є. А. Кра ше нін ні ко ва,  Ю. Д. Ку р ма є вої, Д. І. Мейе ра, І. Б. Но ви ць-
ко го, Т. П. По д ши ва ло ва, Б. І. Пу гін сь ко го, Г. Ф. Пу х ти, О. А. Ру за ко вої, 
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Ф. К. фон Са ві нь’ї, К. І. Склов сь ко го, Р. Ці ме р ма на, К. Ф. Чи ла р жа, Л. Щен-
ні ко вої та ін ших.

Не зва жа  ю чи на про ве де ні до с лі джен ня, си с те ма те о ре ти ч них по ло жень 
що до си с те ми кри те рі їв до б ро су сід с т ва ще не отри ма ла за ве р ше но го до с-
лі джен ня і по т ре бує по да ль шо го ана лі зу. Та кий ана ліз по ви нен пе ред ба ча-
ти фо р му ван ня си с те ми кри те рі їв до б ро су сід с т ва, ви вчен ня осо б ли во с тей 
вста но в лен ня та ких кри те рі їв у но р ма ти в но- пра во вих ак тах, до с лі джен ня 
ад мі ні с т ра ти в но- пра во вих про це дур фо р му ван ня кри те рії до б ро су сід с т ва, 
вста но в лен ня спів від но шен ня об ме жень, які вни ка ють в ре зуль та ті дії пра-
вил до б ро су сід с т ва та об ме жень, що є ре зуль та та ми вста но в лен ня зе ме ль-
них сер ві ту тів. 

Ви кла де не сві д чить про ак ту а ль ність те ми та іс то т не те о ре ти ч не і прак-
ти ч не зна чен ня про ве ден ня до с лі джен ня зе ме ль но- пра во во го ре гу лю ван ня 
до б ро су сід с т ва в Укра ї ні. 

Зв’я з ок з на у ко ви ми про гра ма ми, пла на ми, те ма ми. Ди се р та цій не 
до с лі джен ня ви ко на не ві д по ві д но до дер жа в ної бю дже т ної на у ко во- до с лі д-
ної ро бо ти за те ма ми «Те о рія та прак ти ка ада п та ції за ко но дав ст ва Укра ї ни 
до за ко но дав ст ва ЄС» (но мер дер жа в ної ре єст ра ції № 16 БФ 042-01, з 1 сі ч-
 ня 2016 ро ку ‒ 31 гру д ня 2018 ро ку) та «Ро з ро б ка си с те м но го вчен ня про 
ос но в ні пра ва лю ди ни з ме тою вті лен ня в Укра ї ні єв ро пей сь ких пра во вих 
цін но с тей у кон текс ті ро з бу до ви гро ма дян сь ко го су с пі ль с т ва» (но мер дер-
жа в ної ре єст ра ції № 1205-32 від 29.12.2018 з 1 сі ч ня 2019 ‒ 31 гру д ня 2021 
ро ку), які ви ко ну ють ся в Ін сти ту ті пра ва Ки їв сь ко го на ці о на ль но го уні вер-
си те ту іме ні Та ра са Ше в че н ка.

Ме та і за вдан ня до с лі джен ня. Ме та до с лі джен ня по ля гає у ро з ро б ці 
на у ко во- те о ре ти ч них за сад до пу с ти мо го впли ву на су сі д ні зе ме ль ні ді ля н-
ки у ме ха ні з мі пра во во го ре гу лю ван ня зе ме ль них ві д но син до б ро су сід с т ва 
на ос но ві здій с нен ня пра ва вла с но с ті та ін ших ре че вих прав на зе ме ль ні 
ді ля н ки в Укра ї ні та ін ших дер жа вах.   

Ві д по ві  д но до по с та в ле ної  ме ти бу ли ви зна че ні та кі за вдан ня:
‒ ро з к ри ти ево лю цію і на цій ос но ві ви зна чи ти об’є к ти в ні за ко но мі р но с-

ті у зе ме ль них ві д но си нах до б ро су сід с т ва крізь при з му ви зна чен ня кри те рі їв 
до пу с ти мо го впли ву у  здій с нен ні пра ва вла с но с ті та ін ших ре че вих прав на 
зе ме ль ні ді ля н ки в Укра ї ні та ін ших дер жа вах рі з них пра во вих си с тем; 

‒ сфо р му лю ва ти ме то до ло гі ч ні і те о ре ти ч ні за са ди ви зна чен ня до пу с-
ти мо го впли ву на су сі д ні зе ме ль ні ді ля н ки у пра во во му ре гу лю ван ні зе ме-
ль них ві д но син;

‒ ро з к ри ти юри ди ч ну при ро ду до б ро су сід с т ва крізь при з му ін сти ту-
цій но- пра во во го ме ха ні з му ви зна чен ня мо ж ли вих і до пу с ти мих кри те рі їв 
впли ву на су сі д ні зе ме ль ні ді ля н ки у здій с нен ні пра ва вла с но с ті та ін ших 
ре че вих прав на зе ме ль ні ді ля н ки; 
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‒ про ве с ти по рі в ня ль но- пра во вий ана ліз за ко но да в чих мо де лей ви зна-
чен ня до пу с ти мо го впли ву на су сі д ні зе ме ль ні ді ля н ки у ві д но си нах до б-
ро су сід с т ва у дер жа вах рі з них пра во вих си с тем і на цій ос но ві до с лі ди ти 
су час ний стан і пе р с пе к ти ви пра во во го ре гу лю ван ня зе ме ль них ві д но син у 
цій сфе рі в Укра ї ні;

‒ ро з к ри ти ін сти ту цій но- пра во ву си с те му та юри ди ч ні про це ду ри вста-
но в лен ня і за сто су ван ня мо ж ли вих кри те рі їв оці н ки до пу с ти мо го впли ву 
на су сі д ні зе ме ль ні у здій с нен ні пра ва вла с но с ті та ін ших ре че вих прав 
на зе ме ль ні ді ля н ки у ме ха ні з мі пра во во го ре гу лю ван ня до б ро су сід с т ва в 
Укра ї ні;

‒ вста но ви ти те о ре ти ч ні за са ди за сто су ван ня про це дур оці н ки впли ву 
на до вкіл ля та  про це ду ри ви да чі до зво лу на ви ки ди за бру д ню ва ль них ре-
чо вин ста ці о на р ни ми дже ре ла ми як про це дур фо р му ван ня пра вил до б ро-
су сід с т ва;

‒ ви зна чи ти ме то до ло гі ч ні за са ди вста но в лен ня кри те рі їв до пу с ти мо-
го впли ву на су сі д ні зе ме ль ні ді ля н ки за до по мо гою но р ма ти в но- пра во вих 
ак тів;

‒ сфо р му ва ти те о ре ти ч ні по ло жен ня що до ви зна чен ня при йн я т но с ті 
впли ву на су сі д ню зе ме ль ну ді ля н ку у ви па д ку, ко ли кри те рії до б ро су сід-
с т ва не вста но в ле ні у но р ма ти в но- пра во вих ак тах та ад мі ні с т ра ти в них рі-
шен нях;

‒ ви зна чи ти ме то до ло гі ч ні за са ди ро з ме жу ван ня пра вил до б ро су сід с т-
ва та зе ме ль них сер ві ту тів;

‒ сфо р му лю ва ти те о ре ти ч ні за са ди юрис ди к цій но го за хи с ту пра ва вла с-
но с ті та ін ших ре че вих прав на зе м лю у ві д но си нах до б ро су сід с т ва в Укра ї ні;

‒ ро з к ри ти те о ре ти ч ні за са ди юрис ди к цій но го за хи с ту пра ва вла с но с ті 
та ін ших ре че вих прав за до по мо гою ви знан ня не за кон ни ми ад мі ні с т ра ти-
в них рі шень;

вста но ви ти те о ре ти ч ні за са ди за хи с ту пра ва вла с но с ті на зе ме ль ну ді-
ля н ку, по ру ше но го у ви па д ку на кла дан ня меж двох зе ме ль них ді ля нок у 
зе ме ль них пра во від но си нах до б ро су сід с т ва;

‒ ви зна чи ти те о ре ти ч ні за са ди за хи с ту пра ва вла с но с ті на зе ме ль ну ді-
ля н ку та ін ші ре че ві пра ва, по ру ше ні в ре зуль та ті са мо ві ль но го за нят тя зе-
ме ль ної ді ля н ки у зе ме ль них пра во від но си нах до б ро су сід с т ва;

‒ сфо р му лю ва ти на у ко во- пра к ти ч ні ре ко ме н да ції з удо ско на лен ня за-
ко но дав ст ва  з пи тань до пу с ти мо го впли ву на су сі д ні зе ме ль ні ді ля н ки у 
здій с нен ні пра ва вла с но с ті на  ін ших ре че вих прав на зе м лю.  

Об’є к том до с лі джен ня є су с пі ль ні зе ме ль ні ві д но си ни у сфе рі здій с-
нен ня та юрис ди к цій но го за хи с ту пра ва вла с но с ті та ін ших ре че вих прав. 

Пре д ме том до с лі джен ня є те о ре ти ч ні про бле ми зе ме ль но- пра во во го 
ре гу лю ван ня до б ро су сід с т ва в Укра ї ні.
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Ме то ди до с лі джен ня. У про це сі до с лі джен ня зе ме ль но- пра во во го ре-
гу лю ван ня до б ро су сід с т ва у цій ро бо ті бу ло ви ко ри с та но як за га ль ні, за-
га ль но на у ко ві, так і спе ці а ль ні юри ди ч ні ме то ди пі знан ня. За га ль ни ми 
ме то да ми ми с лен ня, що бу ли за сто со ва ні у цій ро бо ті, є ме то ди ана лі зу, 
си н те зу, аб с т ра гу ван ня, уза галь нен ня, ін ду к ції, де ду к ції, ана ло гії, за га ль ні 
ме то ди ви ко ри с то ву ють ся для будь- яко го пі знан ня, вклю ч но з на у ко вим, 
то му во ни бу ли ви ко ри с та ні  у всіх ро з ді лах ці єї ро бо ти.  

По ряд із за га ль ни ми ме то да ми ми с лен ня в юри ди ч ній лі те ра ту рі ви о к-
ре м лю ють за га ль но на у ко ві ме то ди пі знан ня. До пе ре лі ку за га ль но на у ко-
вих ме то дів вклю ча ють: іс то ри ч ний ме тод, си с те м ний ме тод, фу н к ці о на ль-
ний ме тод, си не р ге ти ч ний ме тод, стру к ту р ний ме тод, ін сти ту ці о на ль ний 
ме тод. 

Іс то ри ч ний ме тод бу ло ви ко ри с та но для до с лі джен ня іс то ри ч но го ро з-
ви т ку пра во во го ре гу лю ван ня до б ро су сід с т ва (під роз діл 1.2.). За сто су ван ня 
цьо го ме то ду до зво ли ло по яс ни ти при чи ни та умо ви, на я в них на сьо го д ні 
пра вил до б ро су сід с т ва та прак ти ки їх но вої ре а лі за ції в Укра ї ні. За сто су ван-
ня іс то ри ч но го ме то ду до зво ли ло ро з г ля ну ти мо де лі пра во во го ре гу лю ван ня 
ви ко ри с тан ня вла с ни ка ми сво їх зе ме ль них ді ля нок, ви яви ти при чи ни їх ньої 
ефе к ти в но с ті чи не е фе к ти в но с ті, що до зво ли ло сфо р му ва ти ни з ку про по зи-
цій для вдо с ко на лен ня пра во во го ре гу лю ван ня до б ро су сід с т ва. 

 Си с те м ний ме тод по ля гає у до с лі джен ні дер жа в но- пра во вих явищ як 
си с тем та/чи як еле ме н тів си с тем. Ви ко ри с тан ня си с те м но го ме то ду до-
зво ли ло ви яви ти зв’я з ки пра вил до б ро су сід с т ва з до ку ме н та ми до зві ль но-
го ха ра к те ру, до с лі ди ти про це ду ри ви да чі цих до ку ме н тів як про це ду ри 
вста но в лен ня пра вил до б ро су сід с т ва. До с лі джен ня си с те м них зв’я з ків пра-
во вих норм, вста но в ле них до ку ме н та ми до зві ль но го ха ра к те ру, з ін ши ми 
еле ме н та ми си с те ми пра во вих норм (пра во вих норм, вста но в ле них ін ши ми 
пра во ви ми ак та ми), до зво ли ло вста но ви ти мі с це норм про до б ро су сід с т во, 
вста но в ле них у до ку ме н тах до зві ль но го ха ра к те ру, в іє ра р хії кри те рі їв до-
б ро су сід с т ва.  

По г ляд на су ку п ність чин них в Укра ї ні пра во вих норм, що мі с тять пра-
ви ла до б ро су сід с т ва, як на си с те му до зво лив ви бу ду ва ти іє ра р хію кри те-
рі їв до б ро су сід с т ва і цим за про по ну ва ти пра во за сто со в ній прак ти ці ни з ку 
при йо мів та ме то дів ви рі шен ня ко лі зій та про га лин, що не зна хо дять од на-
ко во го ви рі шен ня на прак ти ці і ство рю ють не аби які тру д но щі для су дів. 

Фу н к ці о на ль ний ме тод бу ло ви ко ри с та но під час до с лі джен ня кри те-
рі їв до б ро су сід с т ва, що вста но в ле ні пі дза кон ни ми но р ма ти в но- пра во ви ми 
ак та ми. Мо ж ли вість вста но в лен ня цих кри те рі їв та ки ми ак та ми за ле жить 
від фу н к цій ві д по ві д них ор га нів та від то го, чи на ді ле ні ор га ни, що вста-
но в лю ють пра ви ла до б ро су сід с т ва, пра вом ви ко ну ва ти но р мо т во р чу фу н к -
цію. 
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Ви ко ри с тан ня фу н к ці о на ль но го ме то ду бу ло за сто со ва но під час до-
с лі джен ня мо ж ли во с ті при му со во го вста но в лен ня зе ме ль них сер ві ту тів у 
су до во му по ряд ку.  

Ін сти ту ці о на ль ний ме тод був ви ко ри с та ний для до с лі джен ня обо в’я з ку 
усу нен ня не ви пра в да них не зру ч но с тей як од но го із кри те рі їв до б ро су сід-
с т ва. 

Окрім за га ль но на у ко вих ме то дів у ро бо ті та кож бу ли за сто со ва ні спе-
ці а ль ні юри ди ч ні ме то ди. Од ним із та ких ме то дів є по рі в ня ль но- пра во вий 
ме тод. Йо го бу ло ви ко ри с та но під час до с лі джен ня мо де лей пра во во го ре-
гу лю ван ня до б ро су сід с т ва у кра ї нах ро ма но- ге р ман сь кої пра во вої си с те-
ми (ФРН, Швей цар сь ка Кон фе де ра ція), кра їн ан г ло са к сон сь кої пра во вої 
си с те ми (на при к ла ді США), а та кож прак ти ки Єв ро пей сь ко го су ду з прав 
лю ди ни. До с лі джен ня цих мо де лей пе ред ба ча ло спі в с та в лен ня їх із пра во-
вим ре гу лю ван ням до б ро су сід с т ва в Укра ї ні та ви яв лен ня вад укра ї н сь ко го 
за ко но дав ст ва, а та кож фо р му ван ня про по зи цій що до вдо с ко на лен ня чин-
но го за ко но дав ст ва та прак ти ки йо го за сто су ван ня. 

Спе ці а ль ним юри ди ч ним ме то дом, що був за сто со ва ний у цій ро бо ті, є 
ме тод тлу ма чен ня пра во вих норм. 

На у  ко ва но ви з на оде р жа них ре зуль та тів по ля гає у то му, що впе р-
ше у на у ці зе ме ль но го пра ва Укра ї ни здій с не но ком пле к с не на у ко ве до с лі-
джен ня те о ре ти ч них за сад ін сти ту ційно- пра во во го ме ха ні з му за без пе чен ня 
до пу с ти мо го впли ву на су сі д ні зе ме ль ні ді ля н ки у здій с нен ні пра ва вла с-
но с ті та ін ших ре че вих прав на зе м лю у ме ха ні з мі пра во во го ре гу лю ван ня 
до б ро су сід с т ва в Укра ї ні.

Впе р ше:
1) об ґру н то ва но, що на бут тя і ре а лі за ція пра ва вла с но с ті та ін ших ре-

че вих прав на су сі д ні зе ме ль ні ді ля н ки має здій с ню ва ти ся з до де р жан ням 
но р ма ти в но ви зна че них кри те рі їв та ін сти ту цій но- пра во вих про це дур до-
пу с ти мо го впли ву на зе ме ль ні ді ля н ки та ме жі здій с нен ня су б’єк ти в них 
прав у ві д но си нах до б ро су сід с т ва;

2) вста но в ле но, що од ні єю з іс то т них ознак юри ди ч ної при ро ди до б ро-
су сід с т ва у зе ме ль них ві д но си нах є до де р жан ня су сі д ні ми вла с ни ка ми зе-
мель ін сти ту цій но- пра во вих про це дур та ви ко нан ня обо в’я з ків що до кри-
те рі їв до пу с ти мо го впли ву на су сі д ні зе ме ль ні ді ля н ки у здій с нен ні пра ва 
вла с но с ті та ін ших ре че вих прав на зе ме ль ні ді ля н ки;

3) до ве де но, що до б ро су сід с т во у зе ме ль но му пра ві мо же здій с ню ва ти-
ся ли ше між вла с ни ка ми зе ме ль них ді ля нок і не по ши рю єть ся на зе ме ль ні 
ві д но си ни у сфе рі здій с нен ня пра ва оре н ди та ін ших прав на ко ри с ту ван ня 
зе ме ль ни ми ді ля н ка ми;

4) об ґру н то ва но си с те му кри те рі їв до б ро су сід с т ва, яка вклю чає в се бе 
та кі стру к ту р ні еле ме н ти: по ка з ни ки не га ти в но го впли ву чи ви мо ги до б ро-
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су сід с т ва, вста но в ле ні но р ма ти в но- пра во ви ми ак та ми; по ка з ни ки не га ти в-
но го впли ву чи ви мо ги до б ро су сід с т ва, вста но в ле ні ак та ми ін ди ві ду а ль ної 
дії; обо в’я зок ді я ти оба ч но і дбай ли во за д ля уни к нен ня не зру ч но с тей (шко-
ди) су сі до ві; обо в’я зок не спри чи ня ти «не ро зу м них» не зру ч но с тей; 

5) до ве де но, що ін сти ту цій но- пра во вий ме ха нізм за без пе чен ня до пу с-
ти мо го впли ву на су сі д ні зе ме ль ні ді ля н ки у здій с нен ні пра ва вла с но с ті та 
ін ших ре че вих прав на зе м лю має пе ред ба ча ти ро з ро б ку і впро ва джен ня у 
прак ти ку ре гу лю ван ня зе ме ль них ві д но син но р ма ти в них про це дур оці н ки 
впли ву на до вкіл ля та отри ман ня до зво лу на ви ки ди за бру д ню ва ль них ре-
чо вин ста ці о на р ни ми дже ре ла ми;

6) до ве де но, що за сто су ван ня ви клю ч но ад мі ні с т ра ти в них про це дур у 
ме ха ні з мі пра во во го ре гу лю ван ня до пу с ти мо го впли ву на су сі д ні зе ме ль ні 
ді ля н ки у ві д но си нах до б ро су сід с т ва мо же ма ти мі с це ли ше у тих ви па-
д ках, ко ли у но р ма ти в но му по ряд ку не мо ж на ви зна чи ти кри те рії до пу с-
ти мо го впли ву на су сі д ні зе ме ль ні ді ля н ки чи ме жі здій с нен ня  прав на 
зе ме ль ні ді ля н ки.

Удо ско на ле но по ло жен ня: 
7) що до про це ду ри оці н ки впли ву на до вкіл ля та про це ду ри ви да чі до-

зво лу на ви ки ди за бру д ню ва ль них ре чо вин ста ці о на р ни ми дже ре ла ми, які 
ро з г ля да ють ся у ро бо ті як про це ду ри вста но в лен ня пра вил до б ро су сід с т ва 
між вла с ни ком уста но в ки, що спри чи ня ти ме шкі д ли вий вплив на су сі д ню 
зе ме ль ну ді ля н ку та вла с ни ка ми су сі д ніх зе ме ль них ді ля нок. Та кий пі д хід 
до ро зу мін ня змі с ту за зна че них про це дур впли ває на осо б ли во с ті їх про-
ве ден ня, осо б ли во с ті вра ху ван ня ре зуль та тів гро мад сь ко го об го во рен ня 
то що;

8) сто со в но про це ду ри при йн ят тя пі дза кон них но р ма ти в но- пра во вих 
ак тів, зо к ре ма об ґру н то ва но не кон с ти ту цій ність за га ль но го де ле гу ван ня 
по в но ва жень ор га нам ви ко нав чої вла ди прий ма ти обо в’я з ко ві до ви ко нан-
ня но р ма ти в но- пра во ві ак ти та не мо ж ли вість пі дза кон ни ми но р ма ти в ни ми 
ак та ми, що при йн я ті не на ро з ви ток за ко нів вста но в лю ва ти пра ви ла до б ро-
су сід с т ва; 

9) у ча с ти ні до го во ру оре н ди зе ме ль ної ді ля н ки, зо к ре ма бу ло об ґру н-
 то ва но шкі д ли вість пе ре т во рен ня до го во ру оре н ди зе ме ль ної ді ля н ки на 
рі з но вид до го во ру про вста но в лен ня од но го із ре че вих прав на зе ме ль ну 
ді ля н ку та на дан ня оре н да рям мо ж ли во с ті зве р та ти ся з ре че во- пра во ви ми 
по зо ва ми про при пи нен ня тре тьою осо бою пра вил до б ро су сід с т ва.

На бу ли по да ль шо го ро з ви т ку по ло жен ня:
10) у ча с ти ні на с лід ків по ру шен ня пра вил до б ро су сід с т ва. Зо к ре ма, 

по ру шен ня пра вил до б ро су сід с т ва озна чає ли ше по ру шен ня пра ва вла с но-
с ті або ін шо го ре че во го пра ва на зе ме ль ну ді ля н ку. Пра во оре н ди не по ру-
шу єть ся не до три ман ням пра вил до б ро су сід с т ва, у зв’я з ку з чим оре н дар 
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по ви нен ви ко ри с то ву ва ти спо со би за хи с ту, що ви пли ва ють з йо го до го ві р-
них пра во від но син з оре н до да в цем. 

11) сто со в но по ло жень, ви сло в ле них у рі шен нях Єв ро пей сь ко го су ду з 
прав лю ди ни у ча с ти ні пра во го зна чен ня по ру шен ня са ні та р них пра вил та 
но р ма ти вів еко ло гі ч ної без пе ки. Єв ро пей сь кий суд з прав лю ди ни за сто-
со вує спро с то в ну пре зу м п цію по ру шен ня пра ва на по ва гу до при ва т но го 
та сі мей но го жит тя у ра зі по ру шен ня са ні та р них но р ма ти вів без пе ки. При 
цьо му не зна ч не по ру шен ня са ні та р них норм та не га ти в ний вплив на до-
вкіл ля, які не ство рю ють ри зи ку для здо ро в’я чи вла с но с ті лю ди ни, не вва-
жа ють ся по ру шен ня ми пра ва на по ва гу до при ва т но го та сі мей но го жит тя;

12) сто со в но ро зу мін ня по ло жен ня, що знай ш ли за крі п лен ня у прак ти ці 
Єв ро пей сь ко го су ду з прав лю ди ни що до ро лі до ку ме н тів до зві ль но го ха ра к-
 те ру у за без пе чен ні до три ман ня пра вил до б ро су сід с т ва. Зо к ре ма, прак ти ка 
Єв ро пей сь ко го су ду з прав лю ди ни три ма єть ся ду м ки, згі д но з якою дер жа-
ва зо бо в’я за на за без пе чу ва ти не до то р ка ність пра ва вла с но с ті за до по мо гою 
вста но в лен ня умов здій с нен ня шкі д ли вої ді я ль но с ті. Та кі умо ви вста но в лю-
ють ся шля хом ух ва лен ня ак тів ін ди ві ду а ль но го ха ра к те ру (до зво лів, на при-
клад), а та кож шля хом при йн ят тя но р ма ти в но- пра во вих ак тів (ге не ра ль них 
пла нів на се ле них пу н к тів, рі з но ма ні т них пра вил то що). От же, по ря док на-
дан ня до зво лів чи при йн ят тя ін ших рі шень, яки ми упо в но ва же ний ор ган 
вста но в лює умо ви по да ль шо го здій с нен ня не бе з пе ч ної ді я ль но с ті, є про це-
ду рою ре а лі за ції пра ва вла с но с ті по те н цій но за ін те ре со ва них осіб;

13) у ча с ти ні ро з ме жу ван ня сер ві ту тів та пра вил до б ро су сід с т ва. Пра-
ви ла ми до б ро су сід с т ва є пра ви ла, що ре г ла ме н ту ють за бру д нен ня чу жої 
зе ме ль ної ді ля н ки, ство рен ня шу му та ін ші  впли ви, що не га ти в но го впли-
ва ють на здо ро в’я лю ди ни чи до вкіл ля. Не об хід ність ві д не сен ня цих пра-
вил до пра вил до б ро су сід с т ва та не по ши рен ня на них ре жи му сер ві ту тів 
по яс ню єть ся тим, що ці впли ви мо жуть ма ти не пе ред ба чу ва них на с лід ків 
не ли ше для су сі дів, а і для ін ших осіб або для су с пі ль с т ва в ці ло му;

14) сто со в но по ряд ку вста но в лен ня зе ме ль них сер ві ту тів на ко ристь 
при ва т них вла с ни ків зе ме ль них ді ля нок. Сер ві ту ти на чу жу зе ме ль ну ді ля-
н ку на ко ристь при ва т них вла с ни ків зе ме ль них ді ля нок ма ють вста но в лю-
ва ти ся як пра ви ло у до го ві р но му по ряд ку і ли ше за зго дою вла с ни ка об тя-
же ної зе ме ль ної ді ля н ки. Прак ти ка при му со во го вста но в лен ня сер ві ту ту у 
су до во му по ряд ку є бру та ль ним по ру шен ням пра ва вла с но с ті на зе ме ль ні 
ді ля н ки і має бу ти при пи не на.

15) що до по ряд ку за хи с ту пра ва вла с но с ті на зе ме ль ну ді ля н ку у  ви-
па д ку са мо ві ль но го за нят тя її ча с ти ни або зе ме ль ної ді ля н ки в ці ло му. У 
та ко му ви па д ку вла с ник зе ме ль ної ді ля н ки має зве р та ти ся з ві н ди ка цій ним 
по зо вом, оскі ль ки по ру ш ник при пи няє фа к ти ч не во ло дін ня зе ме ль ною ді-
ля н кою.
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Прак ти ч не зна чен ня оде р жа них ре зуль та тів. Ре зуль та ти цьо го ди-
се р та цій но го до с лі джен ня мо жуть бу ти ви ко ри с та ні для по да ль ших те о ре-
ти ч них до с лі джень: пи тань ре а лі за ції та за хи с ту пра ва вла с но с ті та ін ших 
ре че вих прав на зе ме ль ні ді ля н ки; об ме жень пра ва вла с но с ті на зе ме ль ні 
ді ля н ки; змі с ту та по ряд ку вста но в лен ня зе ме ль них сер ві ту тів; пра во вої 
при ро ди ад мі ні с т ра ти в них ак тів, що слу гу ють га ра н ті я ми пра ва вла с но с ті; 
про це ду ри ОВД та про це ду ри ви да чі До зво лу на ви ки ди; пи тан ням за сто-
су ван ня спо со бів за хи с ту пра ва вла с но с ті та ін ших ре че вих прав на зе ме-
ль ні ді ля н ки.

Оде р жа ні під час ви ко нан ня цьо го до с лі джен ня ре зуль та ти мо жуть бу-
ти та кож ви ко ри с та ни ми під час вдо с ко на лен ня пра во за сто со в ної прак ти-
ки. За зна че не вдо с ко на лен ня мо же ві д бу ти ся за ра ху нок ві д мо ви від прак-
ти ки за га ль но го де ле гу ван ня по в но ва жень ор га нам ви ко нав чої вла ди із за-
твер джен ня пра вил до б ро су сід с т ва. Іс то т но го вдо с ко на лен ня мо же за зна ти 
про це ду ра ОВД, за умо ви, як що і ор га ни ви ко нав чої вла ди, що про во дять 
та ку про це ду ру і за ін те ре со ва на гро мад сь кість.

Ре зуль та ти ди се р та цій но го до с лі джен ня та кож мо жуть бу ти ви ко ри с-
та ни ми для вдо с ко на лен ня чин но го за ко но дав ст ва, що вста но в лює об ме-
жен ня  пра ва вла с но с ті на зе ме ль ні ді ля н ки в ін те ресах вла с ни ків чи су б’єк-
тів ін ших ре че вих прав на зе ме ль ну ді ля н ку.

Отри ма ні в хо ді цьо го ди се р та цій но го до с лі джен ня ре зуль та ти мо жуть 
бу ти ви ко ри с та ни ми у осві т ньо му про це сі, під час ви кла дан ня ку р сів «Зе-
ме ль не пра во Укра ї ни», «Ци ві ль не пра во Укра ї ни», а та кож спец ку р сів, 
при с вя че них ре че вим пра вам на зе ме ль ні ді ля н ки. 

А п ро ба ція ре зуль та тів ди се р та ції. Ре зуль та ти ди се р та цій но го дослі-
джен ня бу ли опри лю д не ні на та ких на у ко вих кон фе ре н ці ях: Мі ж ре гі о на-
ль ній на у ко во- пра к ти ч ній кон фе ре н ції «Т е н де н ції ро з ви т ку за ко но дав ст ва 
та удо ско на лен ня пра во во за с то со в чої прак ти ки в су час них умо вах» (мі с то 
Іва но- Фра н ківськ, 26 бе ре з ня 2015 р.);  Мі ж на ро д ній на у ко во- пра к ти ч ній 
кон фе ре н ції «Ак ту а ль ні пи тан ня дер жа во т во рен ня в Укра ї ні», (Ки їв, 22 
тра в ня 2015 ро ку); Мі ж на ро д но му мі ж ди с ци п лі на р но му сим по зі у мі «П ра-
ва лю ди ни і до вкіл ля у но вій Укра ї ні: на честь про фе со ра С.М. Кра в че н ко», 
(Львів, 20–21 ве ре с ня 2014 ро ку); Кру г ло му сто лі, при с вя че но му па м’я ті 
ві до мо го укра ї н сь ко го вче но го- пра во з на в ця, чле на- ко ре с по н де н та НАН 
Укра ї ни, ака де мі ка НА ПрН Укра ї ни В.І. Се м чи ка, (Ки їв, 9 гру д ня 2015); 
Кру г ло му сто лі «Кон сти ту цій ні за са ди аг ра р но го, зе ме ль но го та еко ло гі ч-
но го пра ва: 20 ро ків ро з ви т ку», (м. Ки їв, 27 тра в ня 2016 ро ку); VII мі ж на-
ро д ній на у ко во- пра к ти ч ній кон фе ре н ції, (Ки їв, Ін сти тут дер жа ви і пра ва 
іме ні В. М. Ко ре ць ко го, 17 ли с то па да 2016 ро ку); VIІІ мі ж на ро д ній на у-
ко во- пра к ти ч ній кон фе ре н ції, (Ки їв, 23 ли с то па да 2017); Все ук ра їн сь кій 
на у ко во- пра к ти ч ній кон фе ре н ції «Від пра во вої охо ро ни при ро ди Укра ї н-
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сь кої РСР до еко ло гі ч но го пра ва Укра ї ни», (м. Ки їв, 26 тра в ня 2017 ро ку); 
Мі ж на ро д ній на у ко во- пра к ти ч ній кон фе ре н ції «Ро з ви ток аг ра р но го, зе ме-
ль но го та еко ло гі ч но го пра ва та зла мі ти ся чо літь», (м. Ки їв, 18–19 тра в ня 
2018); Мі ж на ро д ній на у ко во- пра к ти ч ній кон фе ре н ції «Тре тє зі б ран ня фа-
хі в ців спо рі д не них ка федр що до об го во рен ня стра те гії ево лю ції аг ра р них, 
зе ме ль них, еко ло гі ч них та при ро до ре су р с них пра во від но син у кон текс-
ті ін те г ра цій но го ро з ви т ку  Укра ї ни», (м. Оде са, 7–10 че р в ня 2018 ро ку); 
Все ук ра їн сь ко му кру г ло му сто лі «Зе ме ль не, еко ло гі ч не, аг ра р не пра во: 
оці н ка впли ву на до вкіл ля», (м. Ки їв, 18 че р в ня 2018); Мі ж на ро д ній на у ко во- 
пра к ти ч ній кон фе ре н ції «Еко ло го- пра во вий ста тус лю ди ни і гро ма дя ни на: 
ре т ро спе к ти в ний та пе р с пе к ти в ний по г ля ди», (м. Ки їв, 31 тра в ня 2019 ро-
ку).

Пу б лі ка ції. Ос но в ні те о ре ти ч ні по ло жен ня та ви сно в ки ди се р та цій но-
го до с лі джен ня опу б лі ко ва ні у три дця ти чо ти рьох пу б лі ка ці ях, се ред яких: 
мо но г ра фія, шістнадцять статей у фахових виданнях України, сім ста тей 
у іно зе м них ви дан нях, шіст на дцять ста тей у фа хо вих ви дан нях, де сять тез  
ви сту пів та кон фе ре н ці ях, кру г лих сто лах та сим по зі у мах. 

Стру к ту ра ди се р та ції обу мо в ле на пре д ме том, ме тою і за вдан ня ми ди-
се р та цій но го до с лі джен ня. Ди се р та ція скла да єть ся з всту пу, чо ти рьох ро-
з ді лів, які вклю ча ють в се бе чо тир на д цять під роз ді лів, ви сно в ків, спи с ку 
ви ко ри с та них дже рел, до да ток. За га ль ний об сяг ди се р та ції ста но вить 425 
сто рі н ки, з них ос но в но го те к с ту 337 сто рі н ки. Спи сок ви ко ри с та них дже-
рел на лі чує 648 на ймену вань і за ймає 76 сто рі нок, до да ток на 5 сто рі н ках. 

ОС НО В НИЙ ЗМІСТ РО БО ТИ

У всту пі об ґру н то ва но ак ту а ль ність те ми ди се р та цій но го до с лі джен ня, 
ви сві т ле но зв’я зок те ми ди се р та ції з на у ко ви ми пла на ми, про гра ма ми та 
те ма ми, ви зна че но ме ту та за вдан ня до с лі джен ня, йо го об’єкт та пре д мет, 
опи са ні ме то до ло гі ч ні за са ди ди се р та цій но го до с лі джен ня, ви зна че но на-
у ко ву но ви з ну по ло жень ди се р та ції та їх нє прак ти ч не зна чен ня, на ве де но 
ві до мо с ті про ап ро ба цію та опу б лі ку ван ня оде р жа них ре зуль та тів ди се р та-
ції, її об сяг і стру к ту ру. 

Ро з діл 1 «На у ко во- те о ре ти ч ні за са ди пра во во го ре гу лю ван ня зе ме-
ль них ві д но син до б ро су сід с т ва в Укра ї ні» скла да єть ся з трьох під роз ді-
лів. 

У під  роз ді лі 1.1. «Те о ре ти ч ні ос но ви зе ме ль них ві д но син до б ро су сід с-
т ва у пра во вих до к т ри нах зе ме ль но го та ін ших га лу зей пра ва Укра ї ни та 
ін ших дер жав» по ка за но сту пінь до с лі джен ня пи тань пра во во го ре гу лю-
ван ня до б ро су сід с т ва та ви о к ре м ле но пи тан ня, які на ду м ку ав то ра ди се р-
та цій ної ро бо ти є не до слі дже ни ми або не до ста т ньо до с лі дже ни ми, або ж на 
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ду м ку ав то ра ди се р та цій ної ро бо ти, отри ма ні в хо ді по пе ре д ніх до с лі джень 
ре зуль та ти є дис ку сій ни ми.

У цій ди се р та цій ній ро бо ті ви ді ле но та кі про бле ми пра во во го ре гу лю-
ван ня до б ро су сід с т ва, які є не до ста т ньо до с лі дже ни ми у юри ди ч ній лі те-
ра ту рі: 

 ‒ пи тан ня пра во во го ре гу лю ван ня ОВД та про це ду ри отри ман ня До-
зво лу на ви ки ди як про це дур вста но в лен ня пра вил до б ро су сід с т ва і по шу ку 
«ро зу м но го» ба ла н су ін те ресів рі з них вла с ни ків зе ме ль них ді ля нок;

‒ не сфо р мо ва но си с те му кри те рії до б ро су сід с т ва; 
‒  не об ґру н то ва но іє ра р хію кри те рії до б ро су сід с т ва. 
 До пи тань, ви рі шен ня яких у юри ди ч ній лі те ра ту рі є дис ку сій ним, мо-

ж на ві д не с ти тве р джен ня про не до пу с ти мість іє ра р хії кри те рі їв до б ро су-
сід с т ва. 

У під роз ді лі 1.2. «Ево лю ція пра во во го ре гу лю ван ня зе ме ль них ві д но син 
до б ро су сід с т ва на те ри то рії Укра ї ни» ро з г ля ну ті три пе рі о ди в ро з ви т ку 
зе ме ль но- пра во го ре гу лю ван ня до б ро су сід с т ва на те ри то рі ях, що на сьо-
го д ні на ле жать до те ри то рії Укра ї ни. У ди се р та ції ро з г ля ну ті ті іс то ри ч ні 
пе рі о ди, в яких бу ло вже сфо р мо ва не ро з ви ну те пра во ве ре гу лю ван ня до-
б ро су сід с т ва. Та ки ми пе рі о да ми є: пе рі од ро з ви т ку за ко но дав ст ва Укра ї ни 
про до б ро су сід с т во під час пе ре бу ван ня Укра ї ни в скла ді Ро сій сь кої ім пе рії 
(з 13.01.1835 по 08.11.1917), ра дян сь кий пе рі од у ро з ви т ку за ко но дав ст ва 
Укра ї ни про до б ро су сід с т во; пе рі од з 13.03.1992 по 01.01.2002.

У під роз ді лі 1.3. «Юри ди ч на при ро да до б ро су сід с т ва у зе ме ль но му 
пра ві Укра ї ни» ро з г ля ну то по нят тя до б ро су сід с т ва та сфо р мо ва но ав тор сь-
ке ви зна чен ня до б ро су сід с т ва. До б ро су сід с т во ро з г ля да єть ся як по ве ді н ка 
вла с ни ків су сі д ніх зе ме ль них ді ля нок, яка не при з во дить до ство рен ня не-
ви пра в да них пе ре ш код для вла с ни ків чи су б’єк тів ін шо го ре че во го пра ва 
на су сі д ню зе ме ль ну ді ля н ку.

У ро бо ті пра ви ла до б ро су сід с т ва ро з г ля да ють ся як ча с ти на ін сти ту-
ту пра ва вла с но с ті та ін ших ре че вих прав на зе ме ль ні ді ля н ки. У зв’я з ку 
з цим, ав тор кри ти ч но ста вить ся до кон це п ції «су б’єк ти в но го пра ва до б-
ро су сід с т ва» чи «су б’єк ти в них прав до б ро су сід с т ва». Ро з ро б лен ня но во-
го су б’єк ти в но го пра ва бу ло б ви пра в да ним ли ше за умо ви, як що си с те ма 
су б’єк ти в них прав, що вже іс нує, не до зво ляє за хи с ти якісь ва ж ли ві при ва-
т ні ін те реси. Ін сти тут пра ва вла с но с ті та ін ших ре че вих прав на зе ме ль ні 
ді ля н ки до зво ляє за хи с ти ти усі ва ж ли ві за кон ні ін те реси, у зв’я з ку з цим 
ви да єть ся те о ре ти ч но не ви пра в да ним фо р му ван ня но во го су б’єк ти в но го 
пра ва на до б ро су сід с т во. 

Ро з г ля ну то пи тан ня про те, пра ва якої осо би є по ру ше ни ми у ра зі по ру-
шен ня пра вил до б ро су сід с т ва. В ре зуль та ті про ве де но го до с лі джен ня ав тор 
при хо дить до ви сно в ку про те, що у ра зі по ру шен ня пра вил до б ро су сід с т ва 
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по ру шу ють ся пра ва вла с ни ка зе ме ль ної ді ля н ки чи пра ва су б’єк тів ін ших 
ре чо вих прав на зе ме ль ну ді ля н ку.

На ду м  ку ав то ра ди се р та цій но го до с лі джен ня, оре н дар не є осо бою, яка 
має пра во зве р та ти ся з не га то р ним по зо вом до вла с ни ка су сі д ньої зе ме ль-
ної ді ля н ки, який по ру шує пра ви ла до б ро су сід с т ва. З та ким по зо вом має 
пра во зве р та ти ся ли ше вла с ник або су б’єкт ін шо го ре че во го пра ва на зе ме-
ль ну ді ля н ку. Пе ре ш ко ди у ко ри с ту ван ні зе ме ль ною ді ля н кою, які ви ни к ли 
для оре н да ря, озна ча ють, що оре н до да вець не ви ко нав свій обо в’я зок за 
до го во ром оре н ди.

Ро з діл 2. «Пра во ве ре гу лю ван ня зе ме ль них ві д но син до б ро су сід с т-
ва у дер жа вах рі з них пра во вих си с тем» скла да єть ся з трьох під роз ді лів. 

У під роз ді лі 2.1. «Пра во ве ре гу лю ван ня зе ме ль них ві д но син до б ро су-
сід с т ва у ан г ло- са к сон сь кій пра во ві й си с те мі (на при к ла ді США)». В ре-
зуль та ті до с лі джен ня, про ве де но го у цьо му ро з ді лі, ди се р тант при хо дить 
до ви сно в ку про те, що у пра ві США де лі к ти по ді ля ють ся на не дба лість 
(negligence), ство рен ня не ви пра в да них не зру ч но с тей (nuisance) та по ру-
шен ня ви клю ч но с ті пра ва вла с но с ті (trespass). Не дба лість (negligence) має 
мі с це у ви па д ку, ко ли ві д по ві да чем не за без пе че но на ле ж но го рі в ня дбай-
ли во с ті або ін ши ми сло ва ми ко ли не вжи то всіх за хо дів, яких мо г ла б вжи-
ти дбай ли ва та оба ч на лю ди на.  

На ві д мі ну від не дба ло с ті (negligence), ство рен ня не ви пра в да них не-
зру ч но с тей (nuisance) мо же ма ти мі с це і то ді, ко ли на ле ж но го рі в ня дбай-
ли во с ті за без пе че но, про те вплив є «неро зу м ним» (unreasonable). Та ким 
чи ном, не про по р цій ність шко ди від та ко го впли ву та не зна ч на ко ристь 
від ньо го то му, хто йо го спри чи няє, до зво ляє ква лі фі ку ва ти спри чи нен ня 
впли ву як ство рен ня не ви пра в да них не зру ч но с тей (nuisance) і ви ма га ти йо-
го усу нен ня. 

По ру шен ням ви клю ч но с ті пра ва вла с но с ті (trespass) дає пра во ви ма га-
ти усу нен ня та ко го по ру шен ня не за ле ж но від то го, чи є ство ре ні не зру ч но-
с ті ро зу м ни ми та чи вжи то до с та т ніх за хо дів для не до пу щен ня по ру шен ня 
ви клю ч но с ті пра ва вла с но с ті. 

Під роз діл 2.2. «Пра во ве ре гу лю ван ня ві д но син до б ро су сід с т ва у кра ї-
нах ко н ти не н та ль но го пра ва (Фе де ра ти в на Ре с пу б лі ка Ні ме ч чи на, Швей-
цар сь ка Кон фе де ра ція)» при с вя че ний осо б ли во с тям пра во во го ре гу лю-
ван ня ві д но син до б ро су сід с т ва у кра ї нах ко н ти не н та ль ної си с те ми пра ва. 
За за ко но дав ст вом Фе де ра ти в ної Ре с пу б лі ки Ні ме ч чи на та Швей цар сь кої 
Кон фе де ра ції кри те рі я ми  при йн я т но с ті не га ти в но го впли ву є: ви мо ги за-
ко но дав ст ва; ви мо ги до зво лів, що вста но в лю ють умо ви для шкі д ли вої ді я-
ль но с ті; по ка з ник впли ву, що є зви чай ним у пе в ній мі с це во с ті. 

За за ко но дав ст вом Фе де ра ти в ної Ре с пу б лі ки Ні ме ч чи на та Швей цар сь-
кої Кон фе де ра ції кри те рі я ми  при йн я т но с ті не га ти в но го впли ву є: ви мо ги 
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за ко но дав ст ва; ви мо ги до зво лів, що вста но в лю ють умо ви для шкі д ли вої ді-
я ль но с ті; по ка з ник впли ву, що є зви чай ним у пе в ній мі с це во с ті. 

За ко но дав ст во ФРН вста но в лює рі з ні пра во ві на с лід ки по ру шен ня та 
до три ман ня на ве де них ви ще ви мог. По ру шен ня ви мог за ко но дав ст ва чи 
до зво лів на дає по те р пі ло му пра во ви ма га ти при пи нен ня та ко го впли ву, 
про те до три ман ня цих ви мог до зво ляє по те р пі ло му ли ше ви ма га ти вжи ти 
«ро зу м них» за хо дів для по м’я к шен ня та ко го впли ву. До три ман ня ж усіх 
на ве де них ви мог дає пра во по те р пі ло му ли ше на ком пе н са цію шко ди, од-
нак не до зво ляє йо му ви ма га ти вжит тя за хо дів зі зни жен ня не га ти в но го 
впли ву.

У під роз ді лі 2.3. «Пра ви ла до б ро су сід с т ва, що ви пли ва ють з по ло жень 
Кон ве н ції про за хист прав лю ди ни і ос но во по ло ж них сво бод»  ро з г ля ну ті 
кри те рії до б ро су сід с т ва, що ви пли ва ють із по ло жень Кон ве н ції про за хист 
прав лю ди ни і ос но во по ло ж них сво бод. Осо б ли ву ува гу ав тор при ді лив до с-
лі джен ню прак ти ки Єв ро пей сь ко го су ду з прав лю ди ни (да лі – ЄСПЛ). Ана-
ліз ці єї прак ти ки до зво ляє стве р джу ва ти, що ЄСПЛ за сто со вує пра ви ло, згі-
д но з яким дер жа ва по ру ши ла свій обо в’я зок за без пе чу ва ти пра ва лю ди ни, 
пе ред ба че ні Кон ве н ці єю про за хист прав лю ди ни і ос но во по ло ж них сво бод, 
ли ше у ви па д ку, ко ли во на не вжи ла всіх не об хід них за хо дів для на ле ж но го 
ви ко нан ня сво го зо бо в’я зан ня га ра н ту ва ти за я в ни ко ві йо го пра ва. 

ЄСПЛ за сто со вує спро с то в ну пре зу м п цію по ру шен ня пра ва на по ва гу 
до при ва т но го та сі мей но го жит тя у ра зі по ру шен ня са ні та р них но р ма ти-
вів без пе ки. При цьо му не зна ч не по ру шен ня са ні та р них норм та не га ти в-
ний вплив на до вкіл ля, які не ство рю ють ри зи ку для здо ро в’я чи вла с но с ті 
лю ди ни, не вва жа ють ся по ру шен ня ми пра ва на по ва гу до при ва т но го та 
сі мей но го жит тя.

Ана ліз прак ти  ки ЄСПЛ до зво ляє стве р джу ва ти, що Кон ве н ція про за-
хист прав лю ди ни і ос но во по ло ж них сво бод по ро джує обо в’я зок дер жа ви 
за без пе чу ва ти не до то р ка ність пра ва вла с но с ті за до по мо гою вста но в лен ня 
умов здій с нен ня шкі д ли вої ді я ль но с ті. Та кі умо ви вста но в лю ють ся шля-
хом ух ва лен ня ак тів ін ди ві ду а ль но го ха ра к те ру (до зво лів, на при клад), а 
та кож шля хом при йн ят тя но р ма ти в но- пра во вих ак тів (ге не ра ль них пла нів 
на се ле них пу н к тів, рі з но ма ні т них пра вил то що). От же, по ря док на дан ня 
до зво лів чи при йн ят тя ін ших рі шень, яки ми упо в но ва же ний ор ган вста но-
в лює умо ви по да ль шо го здій с нен ня не бе з пе ч ної ді я ль но с ті, є про це ду рою 
ре а лі за ції пра ва вла с но с ті по те н цій но за ін те ре со ва них осіб.

Ро з діл 3. «Ін сти ту цій но- пра во ві про це ду ри ре г ла ме н та ції до пу с ти-
мо го впли ву у зе ме ль них ві д но си нах до б ро су сід с т ва в Укра ї ні» скла да-
єть ся з чо ти рьох під роз ді лів.

У під роз ді лі 3.1. «Но р ма ти в но- пра во ве за без пе чен ня не га ти в но го впли-
ву та пра вил без пе ч ної по ве ді н ки у здій с нен ні пра ва вла с но с ті та ін ших 
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ре че вих прав на зе ме ль ні ді ля н ки» до с лі дже ні про бле ми вста но в лен ня кри-
те рі їв до б ро су сід с т ва за до по мо гою пі дза кон них но р ма ти в но- пра во вих ак-
тів, вклю ч но з са ні та р ни ми пра ви ла ми та дер жа в ни ми бу ді ве ль ни ми но-
р ма ми. Осо б ли ву ува гу ав тор при с вя тив про бле мі вста но в лен ня пра вил 
до б ро су сід с т ва у пі дза кон них ак тах, як що та кі пра ви ла вста но в ле ні не на 
ро з ви ток та де та лі за цію пра вил вста но в ле них у за ко нах, а є са мо с тій ни ми 
пра ви ла ми у зе ме ль них ві д но си нах до б ро су сід с т ва.

В ре зуль та ті про ве де но го до с лі джен ня ав тор при хо дить до ви сно в ку 
про те, що де ле гу ван ня у за ко нах за га ль но го пра ва ор га нам ви ко нав чої вла-
ди прий ма ти за га ль но о бо в’я з ко ві но р ма ти в но- пра во ві ак ти у зе ме ль них ві-
д но си нах у до б ро су сід с т ві є по ру шен ням прин ци пу ро з по ді лу дер жа в ної 
вла ди на за ко но да в чу, ви ко нав чу та су до ву. 

Пра ви ла до б ро су сід с т ва, що іс то т но впли ва ють на пра во вла с но с ті на 
зе ме ль ну ді ля н ку, вза га лі не мо жуть бу ти вста но в ле ні пі дза кон ни ми но р-
ма ти в но- пра во ви ми ак та ми, їх мо ж на вста но ви ти ли ше за ко на ми. 

На ду м ку ав то ра ди се р та цій ної ро бо ти, пра ви ла до б ро су сід с т ва, що не 
впли ва ють сут тє во на пра во вла с но с ті на зе ме ль ну ді ля н ку, мо жуть бу ти 
вста но в ле ні пі дза кон ни ми но р ма ти в но- пра во ви ми ак та ми. При цьо му Па р-
ла мент по ви нен на ле ж ним чи ном де ле гу ва ти та ке по в но ва жен ня ор га ну ви-
ко нав чої вла ди. За зна че не по в но ва жен ня бу де вва жа ти ся на ле ж ним чи ном 
де ле го ва ним, як що у за ко ні у за га ль ні фо р мі опи са но що і як має вре гу лю-
ва ти ор ган ви ко нав чої вла ди у зе ме ль них ві д но си нах у до б ро су сід с т ві. Пра-
во ве ре гу лю ван ня ор га ну ви ко нав чої вла ди має ли ше ви ко на ти за зна че ні 
вка зі в ки Па р ла ме н ту у зе ме ль них ві д но си нах у до б ро су сід с т ві. Ви хо ди ти 
за ці ме жі, ор га ни ви ко нав чої вла ди не ма ють пра ва.

По ка з ни ки не га ти в но го впли ву, за фі к со ва ні в са ні та р них но р мах та 
дер жа в них бу ді ве ль них но р мах, що вже при йн я ті, у зе ме ль них ві д но си нах 
у до б ро су сід с т ві мо жуть ви ко ри с то ву ва ти ся в су ді як дже ре ла ін фо р ма ції 
та пи сь мо ві до ка зи то го, що вплив на су сі д ню зе ме ль ну ді ля н ку є не ви-
пра в да ним, од нак пі дза кон ні но р ма ти в но- пра во ві ак ти не мо жуть ви ко ри-
с то ву ва тись як ак ти, що вста но в лю ють обо в’я з ко ві до ви ко нан ня пра ви ла 
до б ро су сід с т ва. 

Пра ви ла до б ро су сід с т ва, за крі п ле ні у но р ма ти в но- пра во вих ак тах у 
ви гля ді кон к ре т них по ка з ни ків впли ву на до вкіл ля чи су сі д ню зе ме ль ну 
ді ля н ку або у ви гля ді пра вил ро з та шу ван ня спо руд чи ін ших бу ді ве ль них 
чи са ні та р них пра вил по т рі б но за сто со ву ва ти як спро с то в ну пре зу м п цію. 

Но р ма ти ви яко с ті до вкіл ля як рі з но ви ди пра вил до б ро су сід с т ва утво-
рю ють но р му пра ва ли ше у по єд нан ні з пра ви лом «вжи ва ти всіх за ле ж них 
від се бе за хо дів для уни к нен ня не зру ч но с тей (шко ди) су сі до ві.

Пра ви ла до б ро су сід с т ва, за крі п ле ні у но р ма ти в но- пра во вих ак тах у ви-
гля ді кон к ре т них по ка з ни ків впли ву на до вкіл ля чи су сі д ню зе ме ль ну ді ля н -
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ку, або у ви гля ді пра вил ро з та шу ван ня спо руд чи ін ших бу ді ве ль них чи 
са ні та р них пра вил ма ють ви щу юри ди ч ну си лу у по рі в нян ні з обо в’я з ком 
вжи ва ти всіх за ле ж них від зо бо в’я за но го су б’єк та за хо дів для ві д ве р нен ня 
шко ди вла с но с ті ін шим у зе ме ль них ві д но си нах у до б ро су сід с т ві.

Під роз діл 3.2. «Пу б лі ч не ад мі ні с т ру ван ня не га ти в но го впли ву та пра-
вил без пе ч ної по ве ді н ки у здій с нен ні пра ва вла с но с ті та ін ших ре че вих прав 
на зе ме ль ні ді ля н ки» при с вя че ний до с лі джен ня про це дур при йн ят тя рі шень 
ор га нів пу б лі ч ної ад мі ні с т ра ції, в хо ді яких вста но в лю ють ся пра ви ла до б-
ро су сід с т ва. На ду м ку ав то ра, про це ду ра уча с ті гро мад сь ко с ті у про це сі 
при йн ят тя рі шень ор га нів пу б лі ч ної ад мі ні с т ра ції, що мо жуть ма ти не га ти-
в ний вплив на до вкіл ля є, по ряд з ін шим, та кож і про це ду рою у якій фо р-
му ють ся і за твер джу ють ся пра ви ла до б ро су сід с т ва.

На ду м ку ди се р та н та, про це ду ра уча с ті гро мад сь ко с ті у про це сі при йн-
ят тя рі шень ор га нів пу б лі ч ної ад мі ні с т ра ції, що мо жуть ма ти не га ти в ний 
вплив на до вкіл ля є, по ряд з ін шим, та кож і про це ду рою у якій фо р му ють-
ся і за твер джу ють ся пра ви ла до б ро су сід с т ва. Пра во вла с ни ків зе ме ль них 
ді ля нок бра ти участь у про це ду рах гро мад сь ко го об го во рен ня є ло гі ч ним 
про до в жен ням їх пра ва вла с но с ті на ці зе ме ль ні ді ля н ки, а са ма про це ду ра 
гро мад сь ко го об го во рен ня од ні єю із форм ре а лі за ції пра ва вла с но с ті на зе-
ме ль ні ді ля н ки. 

Вла с ни ки зе ме ль них ді ля нок, вплив на які до зво ле но рі шен ням ор га нів 
пу б лі ч ної ад мі ні с т ра ції, ма ють пра во не те, щоб у за зна че но му рі шен ні бу-
ли вста но в ле ні ли ше ви пра в да ні об ме жен ня йо го пра ва вла с но с ті. Вла с ник 
зе ме ль ної ді ля н ки, з якої бу де здій с ню ва ти ся не га ти в ний вплив, має пра во, 
щоб ор ган пу б лі ч ної ад мі ні с т ра ції вста но вив ли ше ви пра в да ні об ме жен ня 
пра ва здій с ню ва ти го с по дар сь ку ді я ль ність, що спри чи ня ти ме не га ти в ний 
вплив на йо го зе ме ль ну ді ля н ку. По ру шен ня цих пра ва є по ру шен ням пра ва 
вла с но с ті на зе ме ль ну ді ля н ку і дає пра во зве р та ти ся до су ду за йо го за хи-
с том.

Ро зу мін ня про це ду ри ОВД як про це ду ри вста но в лен ня пра вил до б ро су-
сід с т ва (ре жи му пра ва вла с но с ті на зе ме ль ні ді ля н ки та де які ін ші об’є к ти) 
ви клю чає мо ж ли вість при йн ят тя ос та то ч но го рі шен ня у про це ду рі ОВД (да-
лі – Ос та то ч не рі шен ня) шля хом го ло су ван ня за ін те ре со ва ної гро мад сь ко с ті. 

У ре зуль та ті до с лі джен ня пра во вої при ро ди Ос та то ч но го рі шен ня і До з-
во лу на ви ки ди, ав тор до хо дить ви сно в ку, згі д но з яким, ці два рі шен ня ж 
ба га то с то рон ні ми пра во чи на ми (до го во ра ми) у зе ме ль них ві д но си нах до б-
ро су сід с т ва, що до зво ляє за сто со ву ва ти за га ль ні по ло жен ня про пра во чи-
ни, зо бо в’я зан ня та до го во ри до про це ду ри при йн ят тя Ос та то ч но го рі шен-
ня та До зво лу на ви ки ди у зе ме ль них ві д но си нах у до б ро су сід с т ві.

Під роз діл 3.3. «Юри ди ч на при ро да обо в’я з ків з не до пу щен ня не га ти в-
но го впли ву на су сі д ню зе ме ль ну ді ля н ку та усу нен ня не ви пра в да них не зру ч-
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 но с тей у зе ме ль них ві д но си нах до б ро су сід с т ва». У цьо му під роз ді лі ав тор 
при хо дить до ви сно в ку, що будь- які не зру ч но с ті для вла с ни ка су сі д ньої 
зе ме ль ної ді ля н ки є шко дою. От же, пі д с та ви для ві д ш ко ду ван ня шко ди мо-
жуть слу гу ва ти кри те рі єм ве ли чи ни не зру ч но с тей (шко ди), яку осо ба, що її 
спри чи ни ла, по вин на цю шко ду усу ну ти. На ду м ку ав то ра ди се р та цій но го 
до с лі джен ня, вин ною є по ве ді н ка осо би, яка ма ла обо в’я зок не ство рю ва ти 
не зру ч но с тей, ма ла мо ж ли вість їх не ство рю ва ти і ство ри ла не зру ч но с ті 
у зе ме ль них пра во від но си нах до б ро су сід с т ва. Та ке ро зу мін ня ви ни як пі-
д с та ви для усу нен ня не зру ч но с тей озна чає, що  ви на має мі с це у ви па ду 
не ви ко нан ня за га ль но го обо в’я з ку ді я ти оба ч но і дбай ли во у зе ме ль них ві-
д но си нах до б ро су сід с т ва. При ви зна че ні до с та т ньо го рі в ня оба ч ли во с ті і 
дбай ли во с ті у зе ме ль них ві д но си нах до б ро су сід с т ва слід бра ти ста н дарт 
по ве ді н ки, що вла с ти вий се ре д ньо му дбай ли во му го с по да рю. В ре зуль та ті 
ди се р та цій но го до с лі джен ня йо го ав тор до хо дить ви сно в ку, згі д но з яким 
за зна че ний ви ще обо в’я зок ді я ти оба ч но і дбай ли во є од ним із кри те рі їв 
до б ро су сід с т ва. 

За зна че ний кри те рій до б ро су сід с т ва по сі дає тре тю схо ди н ку і «ви ті с-
ня єть ся» ви мо га ми до б ро су сід с т ва вста но в ле ни ми у но р ма ти в но- пра во вих 
ак тах та до ку ме н тах до зві ль но го ха ра к те ру. Ін ши ми сло ва ми, у ви па д ку ко-
ли є ви мо ги но р ма ти в но- пра во во го ак та чи до ку ме н та до зві ль но го ор га на, 
то суд по ви нен за сто со ву ва ти не ви мо ги цих пра во вих ак тів, а не ста н дарт 
по ве ді н ки, що вла с ти вий се ре д ньо му дбай ли во му го с по да рю у зе ме ль них 
ві д но си нах до б ро су сід с т ва. Остан ній за сто со ву єть ся у си ту а ції, ко ли не має 
ви мог до б ро су сід с т ва, вста но в ле них но р ма ти в но- пра во ви ми ак та ми чи до-
ку ме н та ми до зві ль но го ха ра к те ру. При цьо му в обох ви па д ках ві д по ві да ль-
ність за по ру шен ня пра вил до б ро су сід с т ва бу де на ста ва ти ли ше у ви па д ку, 
ко ли су б’єкт мав ре а ль ну мо ж ли вість не до пу с ти ти ви ни к нен ня не зру ч но-
с тей. Од не ли ше фо р ма ль не по ру шен ня норм пра ва не мо же вва жа ти ся по-
ру шен ням пра вил до б ро су сід с т ва. 

На ду м ку ав то ра ди се р та  цій но го до с лі джен ня обо в’я зок во ло ді ль ців 
дже рел пі д ви ще ної не бе з пе ки ві д ш ко до ву ва ти за вда ні зби т ки не за ле ж но 
від ви ни є ні чим не ви пра в да ним і по ру шує ба ланс ін те ресів вла с ни ків і ко-
ри с ту ва чів зе ме ль них ді ля нок та су пе ре чить ви мо гам Кон ве н ції про за хист 
прав л ю ди ни і ос но во по ло ж них сво бод.

Осо ба, що спри чи няє «не ро зу м ні» не зру ч но с ті у зе ме ль них ві д но си нах 
у до б ро су сід с т ві, зо бо в’я за на їх усу ну ти, на віть як що спри чи нен ня та ких 
не зру ч но с тей не по ру шує ви мог за ко но дав ст ва, ви мог до ку ме н тів до зві ль-
но го ха ра к те ру. Ви ко нан ня обо в’я з ку «вжи ва ти всіх за ле ж них за хо дів» та-
кож не по вин но зві ль ня ти від обо в’я з ку усу ва ти «не ро зу м ні» не зру ч но с ті.

Під роз діл 3.4 «Те о ре ти ч ні за са ди пра во во го за без пе чен ня впли ву на су-
сі д ні зе ме ль ні ді ля н ки у здій с нен ні пра ва вла с но с ті та ін ших ре че вих прав 
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на зе ме ль ні ді ля н ки та зе ме ль них сер ві ту тів» при с вя че ний ро з ме жу ван ню 
пра вил до б ро су сід с т ва та зе ме ль них сер ві ту тів. У ре зуль та ті про ве де но го 
до с лі джен ня, ди се р тант при хо дить до ви сно в ку, згі д но з яким ро з ме жу ва ти 
пра ви ла до б ро су сід с т ва та зе ме ль ні сер ві ту ти мо ж на та ким чи ном. По т рі б-
но при пу с ти ти, що пе ред на ми се ре д ній дбай ли вий вла с ник зе ме ль ної ді ля-
н ки, який зво дить на сво їй зе ме ль ній ді ля н ці бу ді в лі за кон но і екс плу а тує 
їх ві д по ві д но до норм чин но го за ко но дав ст ва та ви мог ро зу м но с ті. Як що 
при цьо му ви ни ка ють об ме жен ня йо го пра ва вла с но с ті, які або вза га лі не 
до зво ля ють ви ко ри с то ву ва ти на ле ж ну йо му зе ме ль ну ді ля н ку, або іс то т-
но ускла д ню ють та ке ви ко ри с тан ня, то ви ма га ти усу ва ти та кі не зру ч но с ті 
є за сто су ван ням пра вил до б ро су сід с т ва. Як що ж вла с ник ба жає ство ри ти 
со бі до да т ко ві мо ж ли во с ті або не мо ж ли вість за без пе чи ти на ле ж не об слу-
го ву ван ня чи ви ко ри с тан ня бу ді вель чи зе ме ль ної ді ля н ки є на с лід ком йо-
го вла с них не за кон них чи не ро зу м них дій (на при клад, не пра ви ль но ро з та-
шо ва ний са рай і для йо го об слу го ву ван ня по т рі б но за хо ди ти на зе ме ль ну 
ді ля н ку су сі да), то у та ко му ра зі для усу нен ня та ких об ме жень для вла с -
ни ка зе ме ль ної ді ля н ки по т рі бен зе ме ль ний сер ві тут на чу жу зе ме ль ну ді-
ля н ку.

Сер ві ту ти на чу жу зе ме ль ну ді ля н ку на ко ристь при ва т них вла с ни ків 
зе ме ль них ді ля нок ма ють вста но в лю ва ти ся як пра ви ло у до го ві р но му по-
ряд ку і ли ше за зго дою вла с ни ка об тя же ної зе ме ль ної ді ля н ки. Прак ти ка 
при му со во го вста но в лен ня сер ві ту ту у су до во му по ряд ку є по ру шен ням 
пра ва вла с но с ті на зе ме ль ні ді ля н ки і має бу ти при пи не на. Ви ня т ком з пра-
ви ла про вста но в лен ня сер ві ту ту ви клю ч но за зго дою вла с ни ка об тя же ної 
зе ме ль ної ді ля н ки мо же бу ти ли ше вста но в лен ня сер ві ту ту з мо ти вів су с-
пі ль ної не об хід но с ті. При цьо му по ря док вста но в лен ня сер ві ту тів у та ко му 
ви па д ку має ві д по ві да ти ви мо гам ча с ти ни 5 стат ті 41 Кон сти ту ції  Укра ї-
ни (тоб то за сто со ву ва ти ся як ви ня ток з мо ти вів су с пі ль ної не об хід но с ті за 
умо ви по пе ре д ньо го і по в но го ві д ш ко ду ван ня ва р то с ті об ме жен ня у ви ко-
ри с тан ні зе ме ль ної ді ля н ки, а з на сту п ним ві д ш ко ду ван ня ва р то с ті об ме-
жен ня зе ме ль ної ді ля н ки ли ше за умо ви во єн но го чи над зви чай но го ста ну). 
У ра зі при му со во го вста но в лен ня сер ві ту ту з мо ти вів су с пі ль ної не об хід-
но с ті за вла с ни ком зе ме ль ної ді ля н ки має бу ти збе ре же но пра во ви ма га ти 
ви ку пу всі єї зе ме ль ної ді ля н ки.

Од ні єю з пі д с тав ви ни к нен ня зе ме ль них сер ві ту тів має бу ти на бу ва ль-
на да в ність. Най більш ви пра в да ним є по ря док на бут тя сер ві ту тів за на бу-
ва ль ною да в ні с тю, за яким, на цій пі д с та ві сер ві тут мо жуть на бу ти ли ше 
осо би, що не зна ли і не мо г ли зна ти про те, що сер ві тут у них не ви ник.

Ро з діл 4. Юрис ди к цій ний за хист пра ва вла с но с ті та ін ших ре че вих 
прав на су сі д ні зе ме ль ні ді ля н ки у зе ме ль них ві д но си нах до б ро су сід с т-
ва в Укра ї ні скла да єть ся з чо ти рьох під роз ді лів. 



18

У під роз ді лі 4.1 «При пи нен ня дії як спо сіб за хи с ту по ру ше них пра ва 
вла с но с ті та ін ших ре че вих прав на зе ме ль ні ді ля н ки у ві д но си нах до б ро су-
сід с т ва» ди се р тант при хо дить до ви сно в ку, згі д но з яким, при пи нен ня дії, 
що по ру шує пра во, за сто со ву ють у ра зі, як що по ру шен ня пра ва на зе ме ль-
 ну ді ля н ку у ві д но си нах до б ро су сід с т ва ві д бу ва єть ся си с те ма ти ч но (ре гу -
ля р но).

Та кий спо сіб за хи с ту, як при пи нен ня дії, що по ру шує пра во у ві д но-
си нах до б ро су сід с т ва, не мо же бу ти ви ко ри с та ний для по пе ре джен ня вчи-
нен ня май бу т ніх дій у зе ме ль них ві д но си нах до б ро су сід с т ва. У ви па д ку ви-
ни к нен ня за гро зи по ру шен ня пра ва на зе ме ль ну ді ля н ку у май бу т ньо му у 
зе ме ль них ві д но си нах до б ро су сід с т ва по зи ва че ві за ле ж но від си ту а ції слід 
ви ко ри с то ву ва ти ви знан ня пра ва.

За бо ро на вчи ня ти пе в ні дії у май бу т ньо му у ві д но си нах до б ро су сід с т ва 
ні чим на ві д рі з ня єть ся від ви знан ня обо в’я з ку, не вчи ня ти та кі в май бу т-
ньо му, а спо со би за хи с ту, які пе ред ба ча ють вчи нен ня пе в них дій чи утри-
ман ня від їх ньо го вчи нен ня, ні чим не від рі з ня ють ся від рі шен ня, яке пі д т-
ве р джує пра во по зи ва ча на їх вчи нен ня так обо в’я зок ві д по ві да ча вчи ни ти 
та кі дії у ві д но си нах до б ро су сід с т ва.

У під роз ді лі 4.2 «Ви знан ня не за кон ни ми рі шень, дій чи без ді я ль но с ті 
ор га нів ви ко нав чої вла ди чи ор га нів мі с це во го са мо в ря ду ван ня як спо сіб за-
хи с ту пра ва вла с но с ті та ін ших ре че вих прав на су сі д ні зе ме ль ні ді ля н ки 
у ві д но си нах до б ро су сід с т ва» до с лі дже но ви знан ня не за кон ни ми рі шень 
дій чи без ді я ль но с ті ор га нів ви ко нав чої вла ди та ор га нів мі с це во го са мо в-
ря ду ван ня. По рі в нян ня ви знан ня не дій с ни ми рі шень, дій чи без ді я ль но с ті 
ор га нів ви ко нав чої вла ди чи ор га нів мі с це во го са мо в ря ду ван ня у ві д но си-
нах до б ро су сід с т ва з ін ши ми спо со ба ми за хи с ту пра ва вла с но с ті чи ін ших 
ре че вих прав на зе ме ль ну ді ля н ку у ві д но си нах до б ро су сід с т ва дає пі д с та-
ви вва жа ти, що за зна че ний спо сіб за хи с ту не є окре мим спо со бом за хи с ту і 
са мо с тій но го зна чен ня не має у ві д но си нах до б ро су сід с т ва. 

Пи тан ня про за кон ність чи не за кон ність то го чи ін шо го пра во во го ак та 
під час за хи с ту пра ва на зе ме ль ну ді ля н ку по т рі б не для ви зна чен ня прав і 
обо в’я з ків, які ма ють по зи вач і ві д по ві дач пі с ля при йн ят тя рі шен ня ор га-
нів ви ко нав чої вла ди чи ор га нів мі с це во го са мо в ря ду ван ня у ві д но си нах 
до б ро су сід с т ва. За хист цих прав мо же без будь- якої шко ди для по зи ва ча та 
су с пі ль с т ва здій с ню ва ти ся шля хом за сто су ван ня ін ших спо со бів за хи с ту у 
ві д но си нах до б ро су сід с т ва.

У під роз ді лі 4.3 «За сто су ван ня ци ві ль но- пра во вих спо со бів за хи с ту 
пра ва вла с но с ті та ін ших ре че вих прав на су сі д ні зе ме ль ні ді ля н ки у ві-
д но си нах до б ро су сід с т ва» ди се р тант до хо дить ви сно в ку, згі д но з яким у 
ра зі по ру шен ня пра ва вла с но с ті на зе ме ль ну ді ля н ку шля хом її са мо ві ль но-
го за йнят тя не об хід но зве р та ти ся з ві н ди ка цій ним по зо вом до по ру ш ни ка, 
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оскі ль ки остан ній при пи няє фа к ти ч не во ло дін ня зе ме ль ною ді ля н кою у ві-
д но си нах до б ро су сід с т ва. 

Пра во вим пі д ґ ру н тям по се со р но го за хи с ту (за хи с ту фа к ти ч но го во ло-
дін ня) є за бо ро на са мо у п рав с т ва під час за хи с ту прав осо би у ві д но си нах 
до б ро су сід с т ва. У зв’я з ку з цим на с лід ком впро ва джен ня кон це п ції «кни-
ж но го во ло дін ня» та кою мі рою, що во на уне мо ж ли вить за хист фа к ти ч но го 
во ло дін ня, є лі к ві да ція по се со р но го за хи с ту у ві д но си нах до б ро су сід с т ва. 

Не по ши рен ня стро ків по зо в ної да в но с ті на та кі ви мо ги є об ґру н то ва-
ним. При цьо му по ло жен ня про те, що на по зо ви про зві ль нен ня са мо ві-
ль но за йня тих зе ме ль них ді ля нок не по ши рю ють ся пра ви ла про по зо в ну 
да в ність, має бу ти за крі п ле но у за ко ні.

Під роз діл 4.4 «Про бле ми за хи с ту пра ва вла с но с ті на зе ме ль ну ді ля н ку 
у ви па д ку на кла дан ня меж зе ме ль них ді ля нок» при с вя че ний те о ре ти ч ним 
про бле мам за хи с ту пра ва вла с но с ті на зе ме ль ні ді ля н ки у пра во від но си нах 
до б ро су сід с т ва, які по ру ше ні у ре зуль та ті на кла дан ня меж од ні єї зе ме ль ної 
ді ля н ки та ме жі ін шої зе ме ль ної ді ля н ки. В ре зуль та ті про ве де но го до с лі-
джен ня ав тор до хо дить ви сно в ку, згі д но з яким  ви рі шен ня спо ру про на-
кла дан ня меж зе ме ль ної ді ля н ки за до по мо гою ви знан ня не дій с ним рі шен-
ня ор га ну ви ко нав чої вла ди чи ор га ну мі с це во го са мо в ря ду ван ня про пе-
ре да чу зе ме ль ної ді ля н ки у вла с ність та йо го ска су ван ня є не прий ня т ним, 
адже як пра ви ло на кла дан ня меж обу мо в ле но тим, що ма ли мі с це по ми л ки 
при вста но в лен ні меж у про е к тах зе м ле у с т рою що до ві д ве ден ня обох зе-
ме ль них ді ля нок, ме жі яких на кла да ють ся. У зв’я з ку з цим по к ла дан ня не-
га ти в них на с лід ків не пра ви ль но го ви зна чен ня ко ор ди нат обох зе ме ль них 
ді ля нок на вла с ни ка од ні єї зе ме ль ної ді ля н ки бу ло б не спра ве д ли вим.

Вла с ни ка, ча с ти на зе ме ль ної ді ля н ки яко го опи ни ла ся у па ну ван ні йо го 
су сі да вна слі док не пра ви ль но го вста но в лен ня ко ор ди нат по во ро т них то чок 
меж зе ме ль ної ді ля н ки (чи зе ме ль них ді ля нок), не мо ж на вва жа ти та ким, 
що втра тив во ло дін ня, а осо бу, у сфе рі па ну ван ня якої опи ни ла ся та ча с ти-
на зе ме ль ної ді ля н ки, на якій має мі с це на кла дан ня меж зе ме ль них ді ля нок, 
не мо ж на вва жа ти во ло ді ль цем ці єї ча с ти ни зе ме ль ної ді ля н ки. Оскі ль ки 
пра ви ла про на бу ва ль ну да в ність ді ють ли ше що до осо би, яка за во ло ді ла 
чу жою зе ме ль ною ді ля н кою, то ін сти тут на бу ва ль ної да в но с ті не мо же бу-
ти ви ко ри с та ний для за хи с ту прав вла с но с ті на зе ме ль ну ді ля н ку, у ви па д-
ку на кла дан ня меж зе ме ль них ді ля нок в ре зуль та ті не пра ви ль но го вста но в-
лен ня ко ор ди нат по во ро т них то чок ме жі чи меж зе ме ль них ді ля нок.

ВИ СНО В КИ

У ди се р та ції зроб ле но те о ре ти  ч не уза галь нен ня та но ве ви рі шен ня на у-
ко вої про бле ми кри те рі їв не га ти в но го впли ву на су сі д ню зе ме ль ну ді ля н ку. 
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До ос но в них на у ко во об ґру н то ва них ре зуль та тів про ве де но го до с лі джен ня 
на ле жать зо к ре ма та кі по ло жен ня. 

Зе ме ль но- пра во ве до б ро су сід с т во – це по ве ді н ка вла с ни ків су сі д ніх зе-
ме ль них ді ля нок, яка не при з во дить до ство рен ня не ви пра в да них пе ре ш код 
для вла с ни ків чи су б’єк тів ін шо го ре че во го пра ва на су сі д ню зе ме ль ну ді-
ля н ку.

По ру шен ням пра вил до б ро су сід с т ва по ру шу єть ся ли ше пра во вла с но-
с ті або ін ше ре че ве пра во. Оре н дар не має пра ва зве р та ти ся до по ру ш ни ка 
пра вил до б ро су сід с т ва з не га то р ним чи ін шим ре че во- пра во вим по зо вом. 
Ви ни к нен ня пе ре ш код у ко ри с ту ван ні зе ме ль ної ді ля н ки (на віть як що їх 
спри чи нив не оре н до да вець) озна чає по ру шен ня оре н до да в цем сво їх обо-
в’я з ків, вста но в ле них до го во ром оре н ди зе ме ль ної ді ля н ки, пе ред оре н да-
рем.

За ко но дав ст во Ро сій сь кої ім пе рії не мі с ти ло за га ль но го пра ви ла про 
до б ро су сід с т во. Пра во ве ре гу лю ван ня цьо го пи тан ня здій с ню ва ло ся за ра-
ху нок норм, що сто су ва ли ся ву зь ких кон к ре т них пи тань. Зга да не за ко но-
дав ст во за сто со ву ва ло ін сти тут «пра ва при ва т ної уча с ті», що об’є д ну ва ло 
в со бі пра ви ла про сер ві ту ти та пра ви ла до б ро су сід с т ва. 

Про тя гом ра дян сь ко го пе рі о ду за хист прав ко ри с ту ва чів зе ме ль них ді-
ля нок здій с ню ва в ся як шля хом за хи с ту пра ва ко ри с ту ван ня зе ме ль ною ді-
ля н кою, так і шля хом за сто су ван ня пра вил про со ці а лі с ти ч не спів жит тя. 
За сто су ван ня пра вил со ці а лі с ти ч но го спів жит тя для за по бі ган ня по ру шен-
ням пра вил до б ро су сід с т ва по яс ню ва ло ся тим, що ча с то по ру шен ня пра-
вил до б ро су сід с т ва од но ча с но бу ло по ру шен ням пра вил со ці а лі с ти ч но го 
спів жит тя, то му зве р нен ня до ор га нів мі лі ції зі ска р га ми про при пи нен ня 
та ких по ру шень бу ло од ним із за со бів за хи с ту прав ко ри с ту ва чів бу ди н ків, 
ква р тир чи зе ме ль них ді ля нок від по ру шень пра вил до б ро су сід с т ва. 

Зе ме ль ний ко декс Укра ї ни у ре да к ції 13.03.1992 не ви зна чав рі з них пі-
д с тав ви ни к нен ня сер ві ту т них пра во від но син та пра во від но син до б ро су-
сід с т ва, чим бу ло іс то т но по с ла б ле но га ра н тії пра ва зе м ле ко ри с ту ван ня та 
пра ва вла с но с ті на зе ме ль ну ді ля н ку. 

У ро бо ті сфо р му льо ва но кри те рії при йн я т но с ті впли ву су б’єк та ре че-
вих прав од ні єї зе ме ль ної ді ля н ку на ін шу у ві д но си нах до б ро су сід с т ва. 
Окре мі кри те рії до б ро су сід с т ва бу ло до с лі дже но у рі з них під роз ді лах да ної 
ро бо ти. Для то го, аби по да ти ці лі с не ба чен ня всі єї си с те ми за зна че них кри-
те рі їв, си с те му кри те рі їв до б ро су сід с т ва бу де на ве де но ни ж че.

Пра ви ла зе ме ль но- пра во во го до б ро су сід с т ва є ло гі ч ним про до в жен ня 
пра ва вла с но с ті та ін ших ре че вих прав на зе ме ль ну ді ля н ку. Ці пра ви ла 
опо се ре д ко ву ють ві д но си ни, що скла да ють ся між су сі да ми вла с ни ка ми чи 
су б’єк та ми ін ших ре че вих прав на зе ме ль ні ді ля н ки. Рі в ність пра ва вла-
с но с ті чи ін ших ре че вих прав од но го су б’єк та пра ву вла с но с ті та ін шим 
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ре че вим пра вам ін шо го обу мо в лює вста но в лен ня спра ве д ли вої ме жі між 
ци ми пра ва ми на зе ме ль ну ді ля н ку рі з них су б’єк тів. Та ка ме жа мо же бу ти 
ви зна че на за до по мо гою вста но в лен ня ро зу м но го ба ла н су між пра ва ми, що 
кон ку ру ють, рі з них су б’єк тів.

Про ве де не до с лі джен ня до зво ляє стве р джу ва ти про іс ну ван ня іє ра р-
хії кри те рі їв до б ро су сід с т ва, яка ли ше ча с т ко во спів па дає з іє ра р хі єю пра-
во вих норм за їх юри ди ч ною си лою (ве р ти ка ль ною іє ра р хі єю пра во вих 
норм). Да на іє ра р хія має та кий ви гляд: 

1) по ка з ни ки не га ти в но го впли ву чи ви мо ги до б ро су сід с т ва, вста но в-
ле ні но р ма ти в но- пра во ви ми ак та ми; 

2) по ка з ни ки не га ти в но го впли ву чи ви мо ги до б ро су сід с т ва, вста но в-
ле ні ак та ми ін ди ві ду а ль ної дії;

3) обо в’я зок ді я ти оба ч но і дбай ли во за д ля уни к нен ня не зру ч но с тей 
(шко ди) су сі до ві;

4) обо в’я зок не спри чи ня ти не ви пра в да них не зру ч но с тей.
На ве де ні ви ще кри те рії за сто со ву ють ся по с лі до в но, по чи на ю чи з пер-

шо го. Як що не га ти в ний вплив пе ре ви щує один із на ве де них ви ще кри те рі-
їв, то має мі с це по ру шен ня пра вил до б ро су сід с т ва і ре че во го пра ва. Як що, 
на при клад, кри те рій 1 не пе ре ви ще но, то за сто со ву єть ся на сту п ний і т. д.

Стрижнем усі єї си с те ми кри те рі їв зе ме ль но- пра во во го до б ро су сід с т ва 
є обо в’я зок су б’єк тів ре че вих прав на зе ме ль ну ді ля н ку ді я ти з до с та т ньою 
оба ч ні с тю і дбай ли ві с тю за д ля уни к нен ня не зру ч но с тей для су сі да. Те о-
ре ти ч ним пі д ґ ру н тям цьо го кри те рію є обо в’я зок ві д ш ко до ву ва ти зби т ки, 
за вда ні в ре зуль та ті вин но с ті ді янь за по ді ю ва ча у ві д но си нах до б ро су сід с-
т ва. Не зру ч но с ті, ство ре ні вла с ни ко ві зе ме ль ної ді ля н ки, є шко дою, от же, 
пі д с та ви для ві д ш ко ду ван ня шко ди мо жуть бу ти за сто со ва ни ми для вста-
но в лен ня рі в ня при йн я т но го впли ву на су сі д ню зе ме ль ну ді ля н ку. Од ні єю 
з та ких пі д с тав є ви на за по ді ю ва ча шко ди у ві д но си нах до б ро су сід с т ва. Ви-
на має мі с це то ді, ко ли за по ді ю вач шко ди не за без пе чив на ле ж но го рі в ня 
оба ч но с ті і дбай ли во с ті за д ля уни к нен ня шко ди (не зру ч но с тей) для су сі да. 
У та ко му ро зу мін ні ви на пе ре т во рю єть ся на за га ль ний обо в’я зок вжи ва ти 
всіх за ле ж них за хо дів для не до пу щен ня не зру ч но с тей у ві д но си нах до б ро-
су сід с т ва. Та кий за га ль ний обо в’я зок і є од ним із кри те рі їв до б ро су сід с т ва.

До с лі джен ня пе р ших двох еле ме н тів опи са ної ви ще си с те ми кри те рі-
їв до б ро су сід с т ва (кри те рі їв до б ро су сід с т ва, вста но в ле них за до по мо гою 
но р ма ти в но- пра во вих ак тів та рі шень ор га нів пу б лі ч ної ад мі ні с т ра ції) до-
зво ли ло дій ти та ких ви сно в ків. По ру шен ня пра ва вла с но с ті чи ін ших ре че-
вих прав на зе ме ль ну ді ля н ку має мі с це не то ді, ко ли по ру ше но но р ма ти ви 
ГДВ чи ін ші но р ма ти ви, а ви клю ч но то ді, ко ли та ке по ру шен ня є ре зуль та-
том не в жит тя всіх за ле ж них від по ру ш ни ка за хо дів у ві д но си нах до б ро су-
сід с т ва. Са ме за та ких умов по те р пі лий має пра во ви ма га ти при пи ни ти чи 
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усу ну ти не га ти в ний на ньо го вплив. Як що пе ре ви щен ня но р ма ти вів тра пи-
ло ся у ви па д ку, ко ли за по ді ю вач вжив всіх за ле ж них від ньо го за хо дів, то у 
та ко му ра зі має мі с це не пе ре бо р на си ла і пра во по те р пі ло го не по ру ше но. 

Слід при цьо му ма ти на ува зі, що но р ма ти ви гра ни ч но- до з во ле них ви ки-
дів до сить ча с то слу гу ють по ка з ни ком на ле ж но го рі в ня дбай ли во с ті й оба ч-
но с ті у ві д но си нах до б ро су сід с т ва.  Як що та кий но р ма тив по ру ше но, то діє 
пре зу м п ція, що по ру ше но обо в’я зок ді я ти до с та т ньо оба ч но і дбай ли во. 

Як що до три ма но по ка з ни ків при йн я т но с ті не га ти в но го впли ву, вста-
но в ле но го за ко ном або до зво лом чи ін шим рі шен ням ор га нів пу б лі ч ної ад-
мі ні с т ра ції, або та ких по ка з ни ків про с то не вста но в ле но, то за сто со ву єть ся 
обо в’я зок ді я ти оба ч но і дбай ли во (вжи ва ти всіх за ле ж них за хо дів для не-
до пу щен ня не зру ч но с тей (шко ди) су сі до ві). Як що та ко го обо в’я з ку не до-
три ма но, тоб то су б’єкт ре че во го пра ва спри чи няє не зру ч но с ті, яких мо ж на 
бу ло б уни к ну ти, як би він ді яв до с та т ньо оба ч но і дбай ли во, та кий су б’єкт 
по ви нен усу ва ти та кі не зру ч но с ті. 

По ру шен ня пра вил до б ро су сід с т ва озна чає по ру шен ня ли ше пра ва вла-
с но с ті або ін шо го ре че во го пра ва. При цьо му оре н дар не має пра ва зве р-
та ти ся до по ру ш ни ка пра вил до б ро су сід с т ва з не га то р ним чи ін шим ре-
че во- пра во вим по зо вом. Ви ни к нен ня пе ре ш код у ко ри с ту ван ні зе ме ль ної 
ді ля н ки (на віть як що їх спри чи нив не оре н до да вець) озна чає по ру шен ня 
оре н до да в цем сво їх обо в’я з ків, вста но в ле них до го во ром оре н ди зе ме ль ної 
ді ля н ки, пе ред оре н да рем.

До с лі джен ня кри те рі їв до б ро су сід с т ва, які ви пли ва ють з прак ти ки 
ЄСПЛ, да ло пі д с та ви для та ких ви сно в ків. ЄСПЛ за сто со вує пра ви ло, згі-
д но з яким дер жа ва по ру ши ла свій обо в’я зок за без пе чу ва ти пра ва лю ди ни, 
пе ред ба че ні Кон ве н ці єю про за хист прав лю ди ни і ос но во по ло ж них сво-
бод, ли ше у ви па д ку, ко ли во на не вжи ла всіх не об хід них за хо дів для на ле-
ж но го ви ко нан ня сво го зо бо в’я зан ня га ра н ту ва ти за я в ни ко ві йо го пра ва у 
ві д но си нах до б ро су сід с т ва. 

ЄСПЛ за сто со вує спро с то в ну пре зу м п цію по ру шен ня пра ва на по ва гу 
до при ва т но го та сі мей но го жит тя у ра зі по ру шен ня са ні та р них но р ма ти-
вів без пе ки. При цьо му не зна ч не по ру шен ня са ні та р них норм та не га ти в-
ний вплив на до вкіл ля, які не ство рю ють ри зи ку для здо ро в’я чи вла с но с ті 
лю ди ни, не вва жа ють ся по ру шен ня ми пра ва на по ва гу до при ва т но го та 
сі мей но го жит тя. 

Ана ліз прак ти ки ЄСПЛ за сві д чує обо в’я зок дер жа ви за без пе чу ва ти не-
до то р ка ність пра ва вла с но с ті за до по мо гою вста но в лен ня умов здій с нен ня 
шкі д ли вої ді я ль но с ті. Та кі умо ви вста но в лю ють ся шля хом ух ва лен ня ак тів 
ін ди ві ду а ль но го ха ра к те ру (до зво лів, на при клад), а та кож шля хом при й-
н ят тя но р ма ти в но- пра во вих ак тів (ге не ра ль них пла нів на се ле них пу н к тів, 
рі з но ма ні т них пра вил то що). От же, по ря док на дан ня до зво лів чи при й-
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н ят тя ін ших рі шень, яки ми упо в но ва же ний ор ган вста но в лює умо ви по да-
ль шо го здій с нен ня не бе з пе ч ної ді я ль но с ті, є про це ду рою ре а лі за ції пра ва 
вла с но с ті по те н цій но- за і н те ре со ва них осіб.

До с лі джен ня кри те рі їв до б ро су сід с т ва, які ви ко ри с то ву ють ся у за-
ко но дав ст ві та прак ти ці США до зво ли ло дій ти та ких ви сно в ків. У пра ві 
США де лі к ти по ді ля ють ся на не дба лість (negligence), ство рен ня не ви пра в-
да них не зру ч но с тей (nuisance) та по ру шен ня ви клю ч но с ті пра ва вла с но с ті 
(trespass). Не дба лість (negligence) має мі с це у ви па д ку, ко ли ві д по ві да чем 
не за без пе че но на ле ж но го рі в ня дбай ли во с ті або ін ши ми сло ва ми ко ли не 
вжи то всіх за хо дів, яких мо г ла б вжи ти дбай ли ва та оба ч на лю ди на.  

На ві д мі ну від не дба ло с ті (negligence), ство рен ня не ви пра в да них не-
зру ч но с тей (nuisance) мо же ма ти мі с це і то ді, ко ли на ле ж но го рі в ня дбай-
ли во с ті за без пе че но, про те вплив є «не ро зу м ним» (unreasonable). Та ким 
чи ном, не про по р цій ність шко ди від та ко го впли ву та не зна ч на ко ристь 
від ньо го то му, хто йо го спри чи няє, до зво ляє ква лі фі ку ва ти спри чи нен ня 
впли ву як ство рен ня не ви пра в да них не зру ч но с тей (nuisance) і ви ма га ти йо-
го усу нен ня. 

По ру шен ням ви клю ч но с ті пра ва вла с но с ті (trespass) дає пра во ви ма га-
ти усу нен ня та ко го по ру шен ня не за ле ж но від то го, чи є ство ре ні не зру ч но-
с ті ро зу м ни ми та чи вжи то до с та т ніх за хо дів для не до пу щен ня по ру шен ня 
ви клю ч но с ті пра ва вла с но с ті.

До с лі джен ня кри те рі їв до б ро су сід с т ва, що ви ко ри с то ву ють ся у за ко-
но дав ст ві та прак ти ці Фе де ра ти в ної Ре с пу б лі ки Ні ме ч чи на та Швей цар сь-
кої Кон фе де ра ції до зво лив дій ти та ких ви сно в ків. За за ко но дав ст вом Фе де-
ра ти в ної Ре с пу б лі ки Ні ме ч чи на та Швей цар сь кої Кон фе де ра ції кри те рі я ми  
при йн я т но с ті не га ти в но го впли ву є: ви мо ги за ко но дав ст ва; ви мо ги до зво-
лів, що вста но в лю ють умо ви для шкі д ли вої ді я ль но с ті; по ка з ник впли ву, 
що є зви чай ним у пе в ній мі с це во с ті. 

За ко но дав ст во ФРН вста но в лює рі з ні пра во ві на с лід ки по ру шен ня та 
до три ман ня на ве де них ви ще ви мог. По ру шен ня ви мог за ко но дав ст ва чи 
до зво лів на дає по те р пі ло му пра во ви ма га ти при пи нен ня та ко го впли ву, 
про те як що не га ти в ний вплив ви ник за умов до три ман ня цих ви мог, по-
те р пі лий має пра во ли ше ви ма га ти вжи ти «ро зу м них» за хо дів для по м’я к-
шен ня та ко го впли ву. Як що ж до три ма но ж усіх на ве де них ви мог, а та кож 
як що вжи то всіх ро зу м них за хо дів для по м’я к шен ня не га ти в но го впли ву, 
то по те р пі лий не має пра ва ви ма га ти усу нен ня та ких не зру ч но с тей, про те 
має пра во на ком пе н са цію за вда ної ци ми не зру ч но с тя ми шко ди.

Де ле гу ван ня у за ко нах за га ль но го пра ва ор га нам ви ко нав чої вла ди 
прий ма ти за га ль но о бо в’я з ко ві но р ма ти в но- пра во ві ак ти у зе ме ль них ві-
д но си нах у до б ро су сід с т ві є по ру шен ням прин ци пу ро з по ді лу дер жа в ної 
вла ди на за ко но да в чу, ви ко нав чу та су до ву. 
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Пра ви ла до б ро су сід с т ва, що іс то т но впли ва ють на пра во вла с но с ті на 
зе ме ль ну ді ля н ку, вза га лі не мо жуть бу ти вста но в ле ні пі дза кон ни ми но р-
ма ти в но- пра во ви ми ак та ми, їх мо ж на вста но ви ти ли ше за ко на ми. 

Пра ви ла до б ро су сід с т ва, що не впли ва ють сут тє во на пра во вла с но с-
ті на зе ме ль ну ді ля н ку, мо жуть бу ти вста но в ле ні пі дза кон ни ми но р ма ти-
в но- пра во ви ми ак та ми. При цьо му Па р ла мент по ви нен на ле ж ним чи ном 
де ле гу ва ти та ке по в но ва жен ня ор га ну ви ко нав чої вла ди. За зна че не по в но-
ва жен ня бу де вва жа ти ся на ле ж ним чи ном де ле го ва ним, як що у за ко ні у 
за га ль ні фо р мі опи са но що і як має вре гу лю ва ти ор ган ви ко нав чої вла ди у 
зе ме ль них ві д но си нах у до б ро су сід с т ві. Пра во ве ре гу лю ван ня ор га ну ви ко-
нав чої вла ди має ли ше ви ко на ти за зна че ні вка зі в ки Па р ла ме н ту у зе ме ль-
них ві д но си нах у до б ро су сід с т ві. Ви хо ди ти за ці ме жі, ор га ни ви ко нав чої 
вла ди не ма ють пра ва.

По ка з ни ки не га ти в но го впли ву, за фі к со ва ні в са ні та р них но р мах та 
дер жа в них бу ді ве ль них но р мах, що вже при йн я ті, у зе ме ль них ві д но си нах 
у до б ро су сід с т ві мо жуть ви ко ри с то ву ва ти ся в су ді як дже ре ла ін фо р ма ції 
та пи сь мо ві до ка зи то го, що вплив на су сі д ню зе ме ль ну ді ля н ку є не ви-
пра в да ним, од нак пі дза кон ні но р ма ти в но- пра вові ак ти не мо жуть ви ко ри-
с то ву ва тись як ак ти, що вста но в лю ють обо в’я з ко ві до ви ко нан ня пра ви ла 
до б ро су сід с т ва. 

Пра ви ла до б ро су сід с т ва, за крі п ле ні у но р ма ти в но- пра во вих ак тах у 
ви гля ді кон к ре т них по ка з ни ків впли ву на до вкіл ля чи су сі д ню зе ме ль ну 
ді ля н ку або у ви гля ді пра вил ро з та шу ван ня спо руд чи ін ших бу ді ве ль них 
чи са ні та р них пра вил по т рі б но за сто со ву ва ти як спро с то в ну пре зу м п цію. 

Но р ма ти ви яко с ті до вкіл ля як рі з но ви ди пра вил до б ро су сід с т ва утво-
рю ють но р му пра ва ли ше у по єд нан ні з пра ви лом «вжи ва ти всіх за ле ж них 
від се бе за хо дів для уни к нен ня не зру ч но с тей (шко ди) су сі до ві.

Пра ви ла до б ро су сід с т ва, за крі п ле ні у но р ма ти в но- пра во вих ак тах у ви-
гля ді кон к ре т них по ка з ни ків впли ву на до вкіл ля чи су сі д ню зе ме ль ну ді ля-
н ку, або у ви гля ді пра вил ро з та шу ван ня спо руд чи ін ших бу ді ве ль них чи 
са ні та р них пра вил ма ють ви щу юри ди ч ну си лу у по рі в нян ні з обо в’я з ком 
вжи ва ти всіх за ле ж них від зо бо в’я за но го су б’єк та за хо дів для ві д ве р нен ня 
шко ди вла с но с ті ін шим у зе ме ль них ві д но си нах у до б ро су сід с т ві.

Про це ду ра уча с ті гро мад сь ко с ті у про це сі при йн ят тя рі шень ор га нів 
пу б лі ч ної ад мі ні с т ра ції, що мо жуть ма ти не га ти в ний вплив на до вкіл ля є, 
по ряд з ін шим, та кож і про це ду рою у якій фо р му ють ся і за твер джу ють ся 
пра ви ла до б ро су сід с т ва. 

Пра во вла с ни ків зе ме ль них ді ля нок бра ти участь у про це ду рах гро-
мад сь ко го об го во рен ня є ло гі ч ним про до в жен ням їх пра ва вла с но с ті на ці 
зе ме ль ні ді ля н ки, а са ма про це ду ра гро мад сь ко го об го во рен ня од ні єю із 
форм ре а лі за ції пра ва вла с но с ті на зе ме ль ні ді ля н ки. 
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Вла с ни ки зе ме ль них ді ля нок, вплив на які до зво ле но рі шен ням ор га нів 
пу б лі ч ної ад мі ні с т ра ції, ма ють пра во не те, щоб у за зна че но му рі шен ні бу-
ли вста но в ле ні ли ше ви пра в да ні об ме жен ня йо го пра ва вла с но с ті. Вла с ник 
зе ме ль ної ді ля н ки, з якої бу де здій с ню ва ти ся не га ти в ний вплив, має пра во, 
щоб ор ган пу б лі ч ної ад мі ні с т ра ції вста но вив ли ше ви пра в да ні об ме жен ня 
пра ва здій с ню ва ти го с по дар сь ку ді я ль ність, що спри чи ня ти ме не га ти в ний 
вплив на йо го зе ме ль ну ді ля н ку. По ру шен ня цих пра ва є по ру шен ням пра ва 
вла с но с ті на зе ме ль ну ді ля н ку і дає пра во зве р та ти ся до су ду за йо го за хи-
с том у ві д но си нах до б ро су сід с т ва.

Ро зу мін ня про це ду ри ОВД як про це ду ри вста но в лен ня пра вил до б ро-
су сід с т ва (ре жи му пра ва вла с но с ті на зе ме ль ні ді ля н ки та де які ін ші об’є к-
ти) ви клю чає мо ж ли вість при йн ят тя Ос та то ч но го рі шен ня шля хом го ло су-
ван ня за ін те ре со ва ної гро мад сь ко с ті. 

За ко но дав ст во по вин но пе ред ба ча ти фо р му ван ня пра вил до б ро су сід с-
т ва за до по мо гою рі шень ор га нів пу б лі ч ної ад мі ні с т ра ції ли ше у ви па д ку, 
як що умо ви шкі д ли вої ді я ль но с ті не мо жуть бу ти вста но в ле ні у за га ль но-
о бо в’я з ко во му но р ма ти в но- пра во во му ак ті. Як що пра ви ла до б ро су сід с т ва 
мо жуть бу ти вста но в ле ні у за га ль но о бо в’я з ко во му но р ма ти в но- пра во во му 
ак ті без шко ди для су с пі ль с т ва чи уча с ни ків пра во від но син що до при йн ят-
тя рі шен ня ор га нів пу б лі ч ної ад мі ні с т ра ції, то та кі пра ви ла по вин ні бу ти 
вста но в ле ні са ме у за га ль но- обо в’я з ко во му но р ма ти в но- пра во во му ак ті.

Ос та то ч не рі шен ня і До звіл на ви ки ди за сво єю юри ди ч ною при ро дою 
є ба га то с то рон ні ми пра во чи на ми (до го во ра ми) у зе ме ль них ві д но си нах до-
б ро су сід с т ва, що до зво ляє за сто со ву ва ти за га ль ні по ло жен ня про пра во чи-
ни, зо бо в’я зан ня та до го во ри до про це ду ри при йн ят тя Ос та то ч но го рі шен-
ня та До зво лу на ви ки ди у ві д но си нах до б ро су сід с т ва.

Обо в’я зок усу ва ти не зру ч но с ті для су сі да (ві д ш ко до ву ва ти зби т ків у на-
ту ра ль ній фо р мі) ви ни кає ли ше за умо ви ви ни за по ді ю ва ча, яка озна чає по-
ру шен ня обо в’я з ку вла с ни ка чи ко ри с ту ва ча зе ме ль ної ді ля н ки вжи ва ти всіх 
за ле ж них від ньо го за хо дів для ві д ве р нен ня або зме н шен ня не зру ч но с тей для 
вла с ни ків чи су б’єк тів ін ших ре че вих прав на зе ме ль ну ді ля н ку.  Са ме по со-
бі по ру шен ня пра вил, що ре г ла ме н ту ють вплив на су сі д ню зе ме ль ну ді ля н ку 
і за фі к со ва ні у но р ма ти в но- пра во вих чи ін ди ві ду а ль них ак тах, не є по ру шен-
ням пра вил до б ро су сід с т ва та пра ва вла с но с ті чи ін ших ре че вих прав на зе-
ме ль ну ді ля н ку, як що по ру ш ник вжив усіх за ле ж них від ньо го за хо дів для ві-
д ве р нен ня та ко го по ру шен ня у зе ме ль них пра во від но си нах у до б ро су сід с т ві. 

Обо в’я зок во ло ді ль ців дже рел пі д ви ще ної не бе з пе ки ві д ш ко до ву ва ти 
за вда ні зби т ки не за ле ж но від ви ни є ні чим не ви пра в да ним і по ру шує ба-
ланс ін те ресів вла с ни ків і ко ри с ту ва чів зе ме ль них ді ля нок у ві д но си нах до-
б ро су сід с т ва та су пе ре чить ви мо гам Кон ве н ції про за хист прав лю ди ни і 
ос но во по ло ж них сво бод.
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Осо ба, що спри чи няє «не ро зу м ні» не зру ч но с ті у зе ме ль них ві д но си нах 
у до б ро су сід с т ві, має їх усу ну ти, на віть як що спри чи нен ня та ких не зру ч-
но с тей не по ру шує ви мог за ко но дав ст ва, Ос та то ч но го рі шен ня, До зво лу на 
ви ки ди. Ви ко нан ня обо в’я з ку «вжи ва ти всіх за ле ж них за хо дів» та кож не 
по вин но зві ль ня ти від обо в’я з ку усу ва ти «не ро зу м ні» не зру ч но с ті.

Ро з ме жу ва ти пра ви ла до б ро су сід с т ва та зе ме ль ні сер ві ту ти мо ж на та ким 
чи ном. По т рі б но при пу с ти ти, що пе ред на ми се ре д ній дбай ли вий вла с ник 
зе ме ль ної ді ля н ки, який зво дить на сво їй зе ме ль ній ді ля н ці бу ді в лі за кон но 
і екс плу а тує їх ві д по ві д но до норм чин но го за ко но дав ст ва та ви мог ро зу м-
но с ті. Як що при цьо му ви ни ка ють об ме жен ня йо го пра ва вла с но с ті, які або 
вза га лі не до зво ля ють ви ко ри с то ву ва ти на ле ж ну йо му зе ме ль ну ді ля н ку, або 
іс то т но ускла д ню ють та ке ви ко ри с тан ня, то ви ма га ти усу ва ти та кі не зру ч но-
с ті є за сто су ван ням пра вил до б ро су сід с т ва. Як що ж вла с ник ба жає ство ри ти 
со бі до да т ко ві мо ж ли во с ті або не мо ж ли вість за без пе чи ти на ле ж не об слу го-
ву ван ня чи ви ко ри с тан ня бу ді вель чи зе ме ль ної ді ля н ки є на с лід ком йо го 
вла с них не за кон них чи не ро зу м них дій (на при клад, не пра ви ль но ро з та шо ва-
ний са рай і для йо го об слу го ву ван ня по т рі б но за хо ди ти на зе ме ль ну ді ля н ку 
су сі да), то у та ко му ра зі для усу нен ня та ких об ме жень для вла с ни ка зе ме ль-
ної ді ля н ки по т рі бен зе ме ль ний сер ві тут на чу жу зе ме ль ну ді ля н ку.

Сер ві ту ти на чу жу зе ме ль ну ді ля н ку на ко ристь при ва т них вла с ни ків зе-
ме ль них ді ля нок ма ють вста но в лю ва ти ся як пра ви ло у до го ві р но му по ряд ку і 
ли ше за зго дою вла с ни ка об тя же ної зе ме ль ної ді ля н ки. Прак ти ка при му со во-
го вста но в лен ня сер ві ту ту у су до во му по ряд ку є по ру шен ням пра ва вла с но с-
ті на зе ме ль ні ді ля н ки і має бу ти при пи не на. Ви ня т ком з пра ви ла про вста но-
в лен ня сер ві ту ту ви клю ч но за зго дою вла с ни ка об тя же ної зе ме ль ної ді ля н ки 
мо же бу ти ли ше вста но в лен ня сер ві ту ту з мо ти вів су с пі ль ної не об хід но с ті. 
При цьо му по ря док вста но в лен ня сер ві ту тів у та ко му ви па д ку має ві д по ві да-
ти ви мо гам ча с ти ни 5 стат ті 41 Кон сти ту ції  Укра ї ни (тоб то за сто со ву ва ти ся 
як ви ня ток з мо ти вів су с пі ль ної не об хід но с ті за умо ви по пе ре д ньо го і по в-
но го ві д ш ко ду ван ня ва р то с ті об ме жен ня у ви ко ри с тан ні зе ме ль ної ді ля н ки, 
а з на сту п ним ві д ш ко ду ван ня ва р то с ті об ме жен ня зе ме ль ної ді ля н ки ли ше за 
умо ви во єн но го чи над зви чай но го ста ну).  У ра зі при му со во го вста но в лен ня 
сер ві ту ту з мо ти вів су с пі ль ної не об хід но с ті за вла с ни ком зе ме ль ної ді ля н ки 
має бу ти збе ре же но пра во ви ма га ти ви ку пу всі єї зе ме ль ної ді ля н ки.

Од ні єю з пі д с тав ви ни к нен ня зе ме ль них сер ві ту тів має бу ти на бу ва ль-
на да в ність. Най більш ви пра в да ним є по ря док на бут тя сер ві ту тів за на бу-
ва ль ною да в ні с тю, за яким, на цій пі д с та ві сер ві тут мо жуть на бу ти ли ше 
осо би, що не зна ли і не мо г ли зна ти про те, що сер ві тут у них не ви ник.

При пи нен ня дії, що по ру шує пра во, за сто со ву ють у ра зі, як що по ру-
шен ня пра ва на зе ме ль ну ді ля н ку у ві д но си нах до б ро су сід с т ва ві д бу ва єть-
ся си с те ма ти ч но (ре гу ля р но).
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Та кий спо сіб за хи с ту, як при пи нен ня дії, що по ру шує пра во у ві д но си нах 
до б ро су сід с т ва, не мо же бу ти ви ко ри с та ний для по пе ре джен ня вчи нен ня май-
бу т ніх дій у ві д но си нах до б ро су сід с т ва. У ви па д ку ви ни к нен ня за гро зи по ру-
шен ня пра ва на зе ме ль ну ді ля н ку у май бу т ньо му у ві д но си нах до б ро су сід с т ва 
по зи ва че ві за ле ж но від си ту а ції слід ви ко ри с то ву ва ти ви знан ня пра ва.

За бо ро на вчи ня ти пе в ні дії у май бу т ньо му у ві д но си нах до б ро су сід с т ва 
ні чим на ві д рі з ня єть ся від ви знан ня обо в’я з ку, не вчи ня ти та кі в май бу т-
ньо му, а спо со би за хи с ту, які пе ред ба ча ють вчи нен ня пе в них дій чи утри-
ман ня від їх ньо го вчи нен ня, ні чим не ві д рі з ня ють ся від рі шен ня, яке пі д т-
ве р джує пра во по зи ва ча на їх вчи нен ня так обо в’я зок ві д по ві да ча вчи ни ти 
та кі дії у ві д но си нах до б ро су сід с т ва. 

По рі в нян ня ви знан ня не дій с ни ми рі шень, дій чи без ді я ль но с ті ор га нів 
ви ко нав чої вла ди чи ор га нів мі с це во го са мо в ря ду ван ня у ві д но си нах до б-
ро су сід с т ва з інши ми спо со ба ми за хи с ту пра ва вла с но с ті чи ін ших ре че вих 
прав на зе ме ль ну ді ля н ку у ві д но си нах до б ро су сід с т ва дає пі д с та ви вва жа-
ти, що за зна че ний спо сіб за хи с ту не є окре мим спо со бом за хи с ту і са мо с-
тій но го зна чен ня не має у ві д но си нах до б ро су сід с т ва. 

Пи тан ня про за кон ність чи не за кон ність то го чи ін шо го пра во во го ак та 
під час за хи с ту пра ва на зе ме ль ну ді ля н ку по т рі б не для ви зна чен ня прав і 
обо в’я з ків, які ма ють по зи вач і ві д по ві дач пі с ля при йн ят тя рі шен ня ор га-
нів ви ко нав чої вла ди чи ор га нів мі с це во го са мо в ря ду ван ня у ві д но си нах 
до б ро су сід с т ва. За хист цих прав мо же без будь- якої шко ди для по зи ва ча та 
су с пі ль с т ва здій с ню ва ти ся шля хом за сто су ван ня ін ших спо со бів за хи с ту у 
ві д но си нах до б ро су сід с т ва.

У ра зі по ру шен ня пра ва вла с но с ті на зе ме ль ну ді ля н ку шля хом її са мо-
ві ль но го за йнят тя не об хід но зве р та ти ся з ві н ди ка цій ним по зо вом до по ру-
ш ни ка, оскі ль ки остан ній при пи няє фа к ти ч не во ло дін ня зе ме ль ною ді ля н-
кою у ві д но си нах до б ро су сід с т ва. 

Пра во вим пі д ґ ру н тям по се со р но го за хи с ту (за хи с ту фа к ти ч но го во ло-
дін ня) є за бо ро на са мо у п рав с т ва під час за хи с ту прав осо би у ві д но си нах 
до б ро су сід с т ва. У зв’я з ку з цим на с лід ком впро ва джен ня кон це п ції «кни-
ж но го во ло дін ня» та кою мі рою, що во на уне мо ж ли вить за хист фа к ти ч но го 
во ло дін ня, є лі к ві да ція по се со р но го за хи с ту у ві д но си нах до б ро су сід с т ва. 

Не по ши рен ня стро ків по зо в ної да в но с ті на та кі ви мо ги є об ґру н то ва-
ним. При цьо му по ло жен ня про те, що на по зо ви про зві ль нен ня са мо ві-
ль но за йня тих зе ме ль них ді ля нок не по ши рю ють ся пра ви ла про по зо в ну 
да в ність, має бу ти за крі п ле но у за ко ні.

Ви рі шен ня спо ру про на кла дан ня меж зе ме ль ної ді ля н ки за до по мо гою 
ви знан ня не дій с ним рі шен ня ор га ну ви ко нав чої вла ди чи ор га ну мі с це во го 
са мо в ря ду ван ня про пе ре да чу зе ме ль ної ді ля н ки у вла с ність та йо го ска су-
ван ня, на наш по г ляд, є не прий ня т ним, адже як пра ви ло на кла дан ня меж 



28

обу мо в ле но тим, що ма ли мі с це по ми л ки при вста но в лен ні меж у про е к тах 
зе м ле у с т рою що до ві д ве ден ня обох зе ме ль них ді ля нок, ме жі яких на кла да-
ють ся. У зв’я з ку з цим по к ла дан ня не га ти в них на с лід ків не пра ви ль но го ви-
зна чен ня ко ор ди нат обох зе ме ль них ді ля нок на вла с ни ка од ні єї зе ме ль ної 
ді ля н ки бу ло б не спра ве д ли вим.

Вла с ни ка, ча с ти на зе ме ль ної ді ля н ки яко го опи ни ла ся у па ну ван ні йо го 
су сі да вна слі док не пра ви ль но го вста но в лен ня ко ор ди нат по во ро т них то чок 
меж зе ме ль ної ді ля н ки (чи зе ме ль них ді ля нок), не мо ж на вва жа ти та ким, 
що втра тив во ло дін ня, а осо бу, у сфе рі па ну ван ня якої опи ни ла ся та ча с ти-
на зе ме ль ної ді ля н ки, на якій має мі с це на кла дан ня меж зе ме ль них ді ля нок, 
не мо ж на вва жа ти во ло ді ль цем ці єї ча с ти ни зе ме ль ної ді ля н ки. Оскі ль ки 
пра ви ла про на бу ва ль ну да в ність ді ють ли ше що до осо би, яка за во ло ді ла 
чу жою зе ме ль ною ді ля н кою, то ін сти тут на бу ва ль ної да в но с ті не мо же бу-
ти ви ко ри с та ний для за хи с ту прав вла с но с ті на зе ме ль ну ді ля н ку, у ви па д-
ку на кла дан ня меж зе ме ль них ді ля нок в ре зуль та ті не пра ви ль но го вста но в-
лен ня ко ор ди нат по во ро т них то чок ме жі чи меж зе ме ль них ді ля нок.

Не зва жа ю чи не про ве де не ком пле к с не до с лі джен ня зе ме ль но- пра во во-
го ре гу лю ван ня до б ро су сід с т ва в Укра ї ні, за ли ша ють ся пи тан ня, що по т-
ре бу ють по да ль шо го до с лі джен ня. До та ких пи тань, з по між ін ших по т рі-
б но ві д не с ти пи тан ня про спів від но шен ня обо в’я з ку вжи ва ти об’є к ти в но 
мо ж ли вих за хо дів як кри те рію до б ро су сід с т ва та по ка з ни ків не га ти в но го 
впли ву, вста но в ле них у но р ма ти в но- пра во вих ак тах. До с лі джен ня цьо го 
спів від но шен ня до зво лить да ти ві д по відь на пи тан ня про те чи є пра ви-
ла до б ро су сід с т ва по ру ше ни ми, у ви па д ку пе ре ви щен ня по ка з ни ка впли ву, 
за фі к со ва но го у но р ма ти в но- пра во во му ак ті, як що осо ба, що спри чи ни ла 
та кий вплив, вжи ла об’є к ти в но- мо ж ли вих в кон к ре т ній си ту а ції за хо ди. 

По да ль шо го до с лі джен ня по т ре бує та кож си с те ма спо со бів за хи с ту 
пра ва вла с но с ті, у ви па д ку по ру шен ня пра вил до б ро су сід с т ва.
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природоресурс не пра во.   Ін с титут держ а ви  і пр ав а  імені  В.  М.  Корец ьк о го 
НАН У країни,  Київ,  2 021 .

В р ез уль таті  пр оведено г о  досліджен н я  а вт ор  пропон ує сист ему к рите-
р ії в  добросус і дст ва. На  д ум к у д ис е рт анта одним   із   критер іїв  добро су-
сідства є  об ов ’яз ок вживат и о б’єкт ивн о -м о жливих захо д ів  з ус ун е ння або  
н ед опущен ня   незручносте й  для сусі да . П ідста вою д ля   та ко го  висновку  б у-
л о те, щ о б удь-які   не зручн ос ті  для в ла с ника сус і дн ьо ї  з ем ел ьної д іл янки є 
 ш ко д ою.  В и на  традицій н о  в важаєт ьс я  одніє ю  з підстав  дл я  від шкодуванн я 
ш коди.   Я к що   вину ро з ум іт и як  не в життя о б’ єк тивно- мо ж ливих за  к онкре т-
них о б с та ви н зах одів д ля  недоп у ще нн я ч и   усунення незру чносте й  д ля 
власн ик а  с усідн ьо ї  з ем ельної  ділянки,  т о у т а ко му  її   р озумінні  в и на  пере т-
во рю є тьс я н а  за гальн ий  обов’я зо к  власни к а  зе мельно ї  д іл янк и   чи зем ле к о-
р истув ач а  в жи вати об ’єктивно -м ожлив и х  у  кон к р етній си ту а ці ї зах од ів дл я 
 не до п ущ ення чи усун ен ня  незру ч но ст ей вла с ни ко ві  с у сідньої  зе мельної 
діл ян ки .

У р об оті   та кож ро згл я ну т і інші к ри те рії до б ро су сідств а ,  до  як и х  автор 
ві дн осить:  показн ики не г ат и вного вп ли ву  чи в им о ги доб ро сус ідства , вста-
н ов л ені норм ат ив но-пр ав о вими а ктами у  земель н их   відносин ах  д оброс у-
с і дства;   по ка зники н егатив н ог о  впливу  чи  в имоги  д о бросусі дс тва, вс та но в-
 ле н і актам и індиві ду ал ьної  ді ї  у земе ль ни х віднос ин ах добросу с ід ст -
ва ;  обов’я зок  не с пр ич иня ти  не ви правд ан их  н ез ручнос т ей  у  зе м е льних в ід -
н осинах доброс усідст ва .   

Ключ о ві   сл ова: прав о   вл асності  на земе ль ну ді л ян ку, об ме же н ня пра ва 
власно ст і  н а  з емельну ділянку,  з ах ист пра ва вла сн о сті на  земельн у  ді ля н ку, 
реа лізація  п ра ва  в л ас ності н а земе л ьн у діля нк у,  к р итерії п равомі рності 
впл ив у  н а земельн у  д ілянку .
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         В ре зу л ь тате п роведен ного и сс ле до вания  ав т о  пред лагает та ку ю  систему 
кр и те ри ев добр ососед ства.  По м не нию диссерт ант а  одним  и з   кр и тер ие в  
д о брососедс т ва   являет ся  о бя за н н ость принимат ь  об ъе ктивно-возм ож ны е 
меры   для устранения   л ибо  н едопу ще ни я  неудоб с т в для сосед а. Основа-
ни ем  для т акого  в ыв од а   послужи ло то,  что  любые не у д обс тв а для  с об ст-
венник а   соседнего   зе ме ль но го  у частка  я вляются   в р ед о м.  Ви н а  т радиционн о  
с ч итаетс я  о дним и з основа ни й  дл я возмещени я  вр еда. Е с ли вину по н и мат ь 
 как н еп р ин ятие  об ъе кт ивно-в о з можных в  к онкре т ных о б с то я те льства х мер 
п о  недопу щ ен ию  ил и   устранен ию  неудо бств д ля  собств ен ни ка  земе ль но г о 
 участк а , то в тако м  ее  поним а ни и  вин а   превраща ет с я в  общую   об яз а нно сть  
с об ствен ни ка земе ль но го уча ст ка  и ли зе м ле по льз о в ателя  пр ин им ать о бъ ек -
т ив но-воз м ожные в кон кр ет ной си т уа ци и м е р ы по нед оп у щен ию или  
у стран ен ию  н е уд об ств со б с твеннику  с ос еднего  з ем ел ьного   уч ас тка . 

 В работ а т акже рассмо т ре ны друг ие к р ите рии до б рососедства ,  к 
 каковы м  ав то р отн о си т:  по к а затели н ег ативног о влиян ия или   т реб ов а ния 
добр ос ос едства,   установле нн ые  нормат ивно-п р а вов ым и  актами  в  зе мель-
ных   отношен ия х добр ососед с т ва;  п о казатели  н ег ативног о  влияни я  и ли  
требов ания д о б рос ос е дства, у ст ан овленны е  актами  ин дивидуа ль но г о 
 д ействия в земельных отношениях добрососедства; обязанность не созда-
вать неоправданных неудобств в земельных отношениях добрососедства. 

Ключевые слова: право собственности на земельный участок, ограни-
чения права собственности на земельный участок, защита права собствен-
ности на земельный участок, реализация права собственности на земельный 
участок, критерии правомерности вли я ния на зе ме ль ный уча с ток. 
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Institute of State and Law of the NAS of Ukraine. Kyiv, 2021.

This thesis dealing with the research of theoretical issues of land and legal 
regulation of the good neighbourliness relations in Ukraine. One of the land parcel 
features as an object of a law is its dependence on the environment where it is 
placed. Close proximity of the land parcel to the transport infrastructure facilities 
or to the recreating places may essentially increase the land parcel price. Setting the 
installation, which are the sources of the noise, unpleasant smell, or which emitting 
noxious polluting substances into the air impacts negatively the land parcel 
value.
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Using the land parcels the neighbours may cause negative impact of the 
neighbouring land parcels. Not every such impact shall be removed. The negative 
eff ect of some capacity the land parcel owner has to bear, because this eff ect is 
the result of setting of that owner’s land parcel in the proximity of the others land 
parcels owners, which can not properly implement their ownership on the land 
parcels without adverse impact of the neighbour’s land parcel. However, some 
impact makes it impossible to live on the land parcel or makes impossible normal 
use of the land parcel, therefore, the owner of that land parcel, which is exposed 
to mentioned above impact, shall have the right to stop or to decrease this impact.

Distinguishing the impact caused by land parcel normal use and inappropriate 
impact sometimes is not easy. Therefore, it is practically important to establish 
the impact appropriateness criterion of the impact caused by one land parcel 
owner on the other land parcel.

Ukrainian legislation embodies the attempt to establish the impact 
appropriateness criteria (good neighbourliness criteria). This attempt results 
in the article 103 of the Land Code of Ukraine dated 25/10/2001 no. 2768-ІІІ 
(hereinafter – LC). Declarative and too abstract nature of the article 103 LC norm 
makes necessary the further research of this criteria.

There are a lot of useful ideas on good neighbourliness criteria, however, 
these criteria system is not developed. Taking into account mentioned above 
circumstance, this thesis is aimed at fi lling this gap and at developing these 
criteria system. 

As a result of this research the author suggests the following good 
neighbourliness criteria. The good neighbourliness criteria are the system of the 
rules, which has its own hierarchy, which only in part coincides with the legal 
norms hierarchy by their legal power (so cold legal norms vertical hierarchy). 
This hierarchy is the following: 

1. Adverse impact indicators or good neighbourliness requirements 
established by the legislative acts;

2. Adverse impact indicators or good neighbourliness requirements 
established by the individual administrative acts (permitting documents);

3. The obligation to act cautiously and diligently in order to avoid 
inconveniencies (damage) to the neighbour; 

4. The obligation not to cause “unreasonable” inconveniencies. 
Mentioned above criteria are used consecutively starting from the fi rst. 

If negative impact accedes on the criteria, there is the violation of the good 
neighbourhood rules and the real right. If, for instance, the criterion 1 is not 
acceded, the next criterion shall be applied and so on.

The core element of the good neighbourliness criteria system is the obligation 
of the persons entitled with the rights in rem to the land parcel to use that land 
parcel with due carefulness and due diligence to avoid the inconveniences to 
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the neighbour.  Theoretical background of this criterion is the obligation to 
compensate the damage as a result of the person responsible for the damage 
punishable actions. The action of the responsible for the damage person is 
punishable if the last does not ensure a due level of carefulness and diligence to 
avoid the damage (the inconveniences) to the neighbour. The ownership on the 
land parcel or the other real rights on the land parcel take place not in case, when 
the emissions limit values are violated, but only in case when this violation is the 
result of not taking all measure, that responsible person can and shall take. Only 
in this case the person whose rights have been infringed is entitled to demand to 
stop or to decrease the negative impact on him/her.  If the emission limit values 
have been acceded in case of the responsible person takes all measures, he/she 
can, this case is vis major and the right of the person who suff er the damage is 
not violated. 

 It is necessary to take into account that emission limit values are often 
considered to be the level of due diligence and carefulness indicators. If that 
emission limit value is violated, it is presumed that the obligation to act diligently 
and carefully are infringed.

If adverse impact indicators established by the law, or by the permit, or by 
the administrative decision are not acceded or there are no such indicators, the 
obligation to act diligently and carefully (ta take all measures he/she can avoid 
the inconveniences (damage) to the neighbour). If this obligation is fulfi lled e.g. 
the person entitled with the real right causes the inconveniences, which could 
be avoided if the person would be diligent and careful enough, this person shall 
eliminate these inconveniences.

If the person entitled with the real right on the land parcel follows the obligation 
to be diligent and careful enough, follows the requirements, established by the 
law or by the permit, this person is not obliged to eliminate these inconveniences 
as general rule. The exception from this rule is when the inconveniences caused 
by the person entitled with the real right on the neighbouring land parcel are 
unreasonable. The inconveniences are unreasonable if they: 1) are unnecessary to 
the person, who cause them; 2) cause essential inconveniences to the neighbour 
when he/she use his/her land parcel.

As the result of the research the author comes to conclusion that the good 
neighbourliness rules do not cover the tenant (conductor), because he is not 
entitled with any right on the thing (land parcel), therefore, the tenant (conductor) 
has no right to appeal to court against the neighbouring land parcel owner, who 
having infringed the good neighbourliness rules, causes obstacles to the land 
parcel use.

The good neighbourliness rules violation means the ownership violation 
and the land parcel owner is entitled to appeal to court to eliminate the good 
neighbourliness violation. If as a result of the good neighbourliness rules violation 
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the obstacles are caused for the tenant (conductor), it means that landlord (the land 
parcel owner) does not fulfi l his obligation under the land parcel rent contract – 
to create the opportunity to perform identifi ed by the leasehold contract activity 
on the land parcel.

The analysis of an environmental impact assessment (hereinafter – EIA) 
procedure allows the author to conclude, that in the course of this procedure the 
good neighbourliness rules between the person planning the harmful activity and 
the persons who are exposed or are likely to be exposed to the adverse impact of 
this harmful activity are established. This conclusion is very important for EIA 
procedure understanding and also for this procedure implementation on practice. 
For instance, acknowledging the EIA procedure to be the good neighbourliness 
rules (the land parcel and some other objects ownership regime) establishing 
procedure precludes the EIA fi nal decision taking by the voting of the public 
hearing participants.

The correlation between good neighbourliness rules and the praedial 
servitudes is examined in this paper. Under the author of the dissertation thesis 
opinion, predial servitudes, as a general rule, shall be established only by the land 
parcel owner consent.  The only exclusion from this rule shall be only public 
urgent necessity. The possibility to establish predial servitude compulsory by the 
court decision under the article 100(1) of LC is strongly negatively regarded in 
this doctoral thesis.

Under the author of this doctoral thesis opinion, the general rule should 
be that the predial servitude regime shall be extended on all land parcel owner 
right limitations, except those that are the good neighbourliness rules. The good 
neighbourliness rules are the rules, governing the other person’s land parcel 
pollution, causing noise and the other impact types, that negatively impact the 
environment or human health. The reason why these rules shall be considered 
to be the good neighbourliness rules and shall not be covered by the servitude’s 
regime is that these types of the impact may cause unpredictable eff ect not only 
for the neighbours, but also for the other person of for the society as a whole.

Keywords: the land ownership, the land ownership limitations, land 
ownership protection, land ownership realization, the impact on the land parcel 
lawfulness criteria.
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