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Актуальність теми дисертаційного дослідження. Тема 

дисертаційного дослідження присвячена дослідженню цивільно-правовим 

способам захисту житлових прав, які належать кожній фізичній особі. Слід 

погодитися, що у зв’язку із закріпленням законодавцем у ст.16 ЦК України 

легальних способів захисту житлових права, є необхідність встановлення 

підстав порушення житлових прав та їх правового захисту з огляду на 

перегляд теоретичних розробок, які стосуються саме доктринального 

тлумачення законодавчих дефініцій та вироблення шляхів їх 

удосконалення на законодавчому рівні. Виникає потреба теоретичного 

аналізу положень цивільного законодавства, які визначають систему 

способів захисту цивільних прав та інтересів в частині, що стосуються 

безпосереднього здійснення житлових прав. Новели ЦК України 2003 року 

значною мірою стосувалися системи способів захисту цивільних прав та 

інтересів, що знайшло своє вираження і у встановленні самостійних 

способів захисту особистого немайнового та майнового права та інтересу. 

У зв’язку з цим постає проблема системного взаємозв’язку способів 

захисту цивільних прав та інтересів з житловими правами та інтересами 

фізичних осіб. Ця проблема може бути вирішена лише в контексті 

системного аналізу способів захисту цивільних прав та інтересів, а також 

правової характеристики житлових прав фізичної особи в Україні. 

З дисертації вбачається, що наукове дослідження цивільно-правових 

способів захисту в частині способів захисту саме житлових прав та інтересів, 
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виконане на високому рівні, і дисертанткою отримано нові важливі для 

цивілістики положення. Так, у дисертації наведено теоретичне 

узагальнення й нове вирішення наукового завдання – формування 

теоретичних положень, спрямованих на удосконалення механізму способів 

захисту цивільних прав, до яких в більшій частині належать житлові права, та 

їх системної характеристики. 

Нині, особливого значення набуває аналіз існуючої практики 

визнання цивільно-правових способів захисту житлових прав на підставі 

практики застосування чинного законодавства судами різних інстанцій, 

внаслідок цього вирішується проблема взаємозв’язку теорії та практики. 

Дослідженнями способів захисту цивільних прав та інтересів займалося 

значна кількість вчених радянського періоду розвитку цивільного права та 

сучасних українських цивілістів, а також зарубіжних вчених-правознавців. 

Проте, незважаючи на значну кількість робіт теоретичні засади яких 

доцільно застосовувати в дослідженні інституту захисту цивільних прав та 

інтересів судом, поза увагою вчених-цивілістів залишаються особливості 

способів захисту саме суб’єктивних житлових прав та інтересів фізичної 

особи.  

Крім того, розвиток цивільного права знаходить своє вираження і у 

встановленні самостійний способів захисту житлових прав та інтересів як: 

визнання та відновлення суб’єктивного житлового права, зміна та 

припинення житлового правовідношення, і як наслідок відшкодування 

шкоди. У зв’язку з цим виникає проблема системного взаємозв’язку захисту 

житлових прав може бути вирішена лише в контексті системного аналізу 

способів захисту цивільних прав та інтересів, а також правової 

характеристики окремих способів захисту направлених на досягнення 

конкретного «компенсаційного» результату.  

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до науково-дослідної 

проблематики кафедри цивільного права та процесу  юридичного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка на 
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2015-2017 р.р. «Гармонізація цивільного законодавства України з правом 

Європейського Союзу». 

В цілому, викладене дає підстави говорити про актуальність та 

своєчасність дисертаційного дослідження Заєць Катерини Володимирівни: 

«Цивільно правові  способи захисту житлових прав в Україні», а також її 

теоретичне та прикладне значення.  

Оцінка обґрунтованості наукових положень дисертації, їх 

достовірності і новизни. Дисертаційне дослідження Заєць К. В. містить 

наукові положення, які мають науково-теоретичне значення і практичну 

спрямованість. Науковою новизною відзначається, передусім, саме 

дисертаційне дослідження, оскільки в сучасній правовій доктрині 

комплексні наукові дослідження правової природи та особливостей 

способів захисту житлових прав та інтересів не проводилось. 

Викликає схвалення п. 1 наукової новизни (С. 6 Дисертації), в якому  

запропоновано авторський погляд на  особливості застосування цивільно-

правових способів захисту в житлових правовідносинах, під яким 

пропонується розуміти передбачені законом або погоджені суб’єктами 

житлових правовідносин правові засоби, які застосовуються  у 

примусовому порядку або добровільно для відновлення становища, 

припинення правопорушення або усунення причин та наслідків 

порушеного права.    

Авторка також слушно формулює основні характеристики, що 

визначають зміст основних способів захисту житлових прав в Україні, і 

зокрема, можливості реалізації визнання права, як способу захисту за 

відсутності спеціального юридичного факту. Адже позивач зацікавлений 

лише в тому, щоб суд встановив лише наявність спірного 

правовідношення; наявність «інтересу щодо здійснення цього права у разі 

його визнання» під час пред’явлення вимоги про визнання права; 

можливість застосування визнання права у рамках окремого провадження 

чи порядку позовного провадження (С. 51-60 Дисертації). На 
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підтвердження цього поставлено проблему самостійності визнання права 

серед інших способів захисту цивільних прав (С.118 Дисертації). Щодо 

питання доцільності застосування визнання або відновлення права, авторка 

звертає увагу на те, що в цивільному законодавстві України не 

проводиться різниці стосовно правових наслідків визнання права (С.118-

119 Дисертації) у випадку його оспорювання.  

Доречним є висновок, що право на захист за своєю юридично 

природою є невід’ємним елементом суб’єктивного права людини і  

виділяється кілька підходів, які існують у правовій доктрині: право на 

захист як одна із правомочностей суб’єктивного цивільного права; право 

на захист як самостійне суб’єктивне житлове право; право на захист як 

елемент конституційно-правового статусу громадянина; право на захист в 

матеріальному та процесуальному змісті; захист прав приватно і публічно 

правовими засобами (С. 25, 27-29,30, 36 Дисертації). 

Схвальних відгуків викликає думка, що спрямованість на 

розмежування термінів «охорона» і «захист», оскільки потрібно відрізняти 

право на захист, що реалізується лише під час порушення суб’єктивного 

права за допомогою активних дій особи, право якої порушено, і правову 

охорону як встановлення загального правового режиму (С. 23-44, 172 

Дисертації).  

Крім того, в представленій роботі Заєць К.В. звертає увагу на 

положення класичного вчення про розмежування в цивільному праві 

категорій права та інтересу (С. 48-63 Дисертації). Разом з тим, положення 

ЦК України свідчать, що абсолютна більшість публічних і приватних 

інтересів хоча знаходять своє закріплення в правових нормах (С. 20,61,62 

Дисертації), проте підкреслюється, що не всі інтереси можна охопити і 

врегулювати правом.  

Також, авторка слушно наголошує, що до цього часу немає 

узагальненої судової практики відшкодування  моральної (немайнової) 

шкоди, вживаючи лише поняття відшкодування шкоди, проте зазначає, що 
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кожна особа має право на захист свого житлового права, який не 

суперечить загальним засадам цивільного законодавства: розумності та 

справедливості (С. 115 Дисертації). Звідси робиться висновок, що 

моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди та не 

пов’язана з розміром відшкодування (С. 117 Дисертації).  

Позитивно те, що в представленій роботі розмежовано поняття 

«способів», «засобів», «форми» захисту суб’єктивних цивільних прав і 

законних інтересів (С.25, 27-30,33-36,40-44,53-56,170-171, Дисертації), які 

є самостійними елементами механізму юридичного захисту суб’єктивних 

цивільних прав  та встановлення системи основних ознак цивільно 

правових способів захисту житлових прав  (С.44 Дисертації). Вважаємо 

справедливим твердження про те, що спосіб захисту як в речових так і 

зобов’язальних  відносинах (С.7,39,59,86-88 Дисертації). 

Оспорювання, як юридична дія, в представленій Роботі 

розглядається в процесуальному та матеріальному аспекті (С.64-68 

Дисертації), і на всіх стадіях розвитку правовідносин  потребує наявності 

певних юридичних фактів, що засвідчує наявність існуючого 

суб’єктивного права, яке не визнають інші учасники (учасник) цивільних 

правовідносин. 

Таким чином ступінь обґрунтованості отриманих автором 

результатів (С.170-173 Дисертації) є досить високим та відповідає 

встановленим вимогам. Заєць К.В. використавши дослідження попередніх 

дослідників із зазначеної проблематики, виявила особливості предмета 

дослідження, вдало використала методи наукового пізнання, що дозволило 

відобразити принципово нові авторські позиції. 

Повнота викладення отриманих результатів в опублікованих роботах 

дозволяє стверджувати, що основні положення та висновки в цих роботах 

відображені в достатній мірі. Дисертанткою опубліковано за 

дисертаційним дослідженням у 8 публікаціях, зокрема, 4 наукових статей, 

що віднесені до переліку фахових для юридичних наук України, одній – у 
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іноземному фаховому виданні, а також у трьох тезах доповідей на науково-

практичних конференціях. 

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження, наукові 

оцінки, пропозиції і рекомендації, теоретичні узагальнення та висновки, 

які складають основний зміст дисертаційної роботи Заєць К.В. в значній 

мірі зумовлені актуальністю дослідження та обраним напрямком. Робота є 

вчасним дослідженням спрямованим на визначення напрямків 

удосконалення цивільно-правових способів захисту житлових прав в 

Україні та визначення, у зв’язку з цим, правових наслідків застосування 

одного з можливих варіантів визначених законом способів захисту 

цивільних прав. 

Практична і теоретична значимість результатів дисертаційного 

дослідження не викликає заперечення. Тож, в роботі розроблені науково-

теоретичні положення, висновки та пропозиції, які можуть бути 

використані у науково-дослідній сфері – для подальших науково-

теоретичних досліджень інституту захисту цивільних прав та інтересів; у 

правотворчій діяльності – з метою удосконалення вітчизняного цивільного 

законодавства; у правозастосовчій діяльності судових та інших 

юрисдикційних органів при вирішенні спорів, пов’язаних із визнанням 

права; у навчальному процесі під час викладання відповідних навчальних 

курсів, а також при підготовці навчально-методичної літератури. 

Дисертаційне дослідження Заєць К. В. свідчить про ґрунтовне 

опрацювання дисертанткою чинного законодавства, спеціальної літератури 

з означеної проблематики та досвіду його застосування. Загальний обсяг 

роботи становить 195 сторінок. Кількість джерел дисертації включає 165 

найменування, що є достатнім для досягнення поставлених завдань 

дослідження. 

Робота є досить збалансованою, виконаною згідно встановлених 

вимог, завершується сформульованими висновками, пропозиціями щодо 

удосконалення чинного законодавства. 
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Разом з тим, позитивно оцінюючи проведену наукову роботу, 

необхідно зазначити, що дане дослідження містить низку положень, 

оцінок, висновків, пропозицій і рекомендацій, які відображають спірні 

теоретичні позиції, або суб’єктивне сприйняття її автором, що спонукає до 

дискусії з їх приводу, а саме: 

1. Вважаємо, що визнання суб’єктивного житлового права часто 

об’єднується  з іншими вимогами, наприклад, з вимогами про визнання 

правочину недійсним, і тоді спершу суд визнає право, а потім може 

визнати недійсність правочину. Як свідчить аналіз чинного законодавства і 

практики його застосування, вимоги про визнання суб’єктивного 

житлового права можуть мати складну юридичну природу, а відтак можуть 

бути, або предметом самостійного захисту, або поєднуватися з способами 

про визнання правочинів недійсними, позовами, що випливають із 

зобов'язальних правовідносин, що мають вважатися основними, а вимоги 

про визнання права - додатковими. Необхідно зазначити, що вимоги про 

визнання права у переважній більшості випадків не є самоціллю позивачів. 

Як правило, такі вимоги супроводжують позови про витребування майна з 

чужого незаконного володіння, про усунення порушень права власності, не 

пов'язаних з порушенням володіння, про виключення майна з опису та ін.  

Безперечно, у роботі є авторське бачення поняття «визнання суб’єктивного 

житлового права» (С. 45-68 Дисертації), його взаємозв’язок з іншими 

способами захисту цивільних прав та інтересів судом, однак комплексного 

взаємозв’язку не наводиться. Вочевидь, було б доцільно відобразити 

поєднання способу захисту як визнання права із іншими способами 

захисту цивільних прав та інтересів, встановлених п.2 ст.16 ЦК України. 

2. У підрозділі 2.3 представленої Дисертації обґрунтовано, що 

відновлення порушених житлових прав як самостійне суб’єктивне 

цивільне право полягає у можливості вчинення власних дій суб’єктом 

права, спрямовані на усунення перешкод в здійсненні суб’єктивного права 

і поновлення його в попередньому стані. Можливість вимагати вчинення 
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чужих дій полягає у зверненні особи до юрисдикційних органів із вимогою 

про застосування примусових заходів щодо зобов’язаної особи (С. 61, 75 

Дисертації). Під відновленням порушених житлових прав як способу 

захисту цивільних прав слід розуміти судовий спосіб захисту цивільних 

прав та інтересів (С. 80-81 Дисертації). Тобто, авторці при захисті слід 

уточнити чи йдеться про відновлення житлового права (С.73 Дисертації) 

чи відновлення права на житло (С.77 Дисертації). 

3. Авторка цілком правомірно на с.106 Дисертації вказує, що заходам 

відповідальності притаманні деякі особливості (покладення на порушника 

додаткових майнових обов’язків  чи позбавлення права, а також підстава 

відповідальності, не властиві всім  способам захисту цивільних прав.    

Проте, вважаємо, що право на захист у цивільному праві об’єднує 

самостійні правові категорії, які відрізняються за своєю правовою 

природою. Так, відшкодування майнової шкоди можуть застосовуватися 

як самостійно, так і поєднуватися з іншими вимогами, наприклад з 

позовами про розірвання договору у зв’язку з невиконанням чи 

неналежним  виконанням його  другою стороною, про примусове 

виконання обов’язку в натурі, про усунення перешкод у користуванні 

житлом тощо. Право на захист суб’єктивного цивільного права спрямоване 

на відновлення можливості здійснення порушеного, проте існуючого 

суб’єктивного права, та належить до правомочностей останнього. Також, 

право на захист інтересу не є правомочністю у складі суб’єктивного права, 

не є самостійним суб’єктивним правом, як це вказано на стор.58, 62 

Дисертації. Тому потребує уточнення позиція авторки щодо розміру та 

порядку відшкодування майнової та немайнової шкоди у поєднанні з 

іншими вимогами. 

4. Усталеним є те, що подання позову про захист житлових прав 

можливе лише за підстав коли особи порушують, не визнають, 

заперечують та оспорюють права, а об’єктом захисту за таких підстав є 

житлові права. Вважаємо, що права, у тому числі право власності осіб, які 
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перебувають у зобов'язальних правовідносинах, мають захищатися за 

допомогою відповідних норм інституту зобов'язального права. До 

зобов'язальних правовідносин такий спосіб, як визнання права, застосувати 

складно, оскільки обов'язок вчинити будь-яку дію передбачається в 

договорі або випливає з делікту (правопорушення), взаємні права і 

обов’язки регламентовані або законом або договором. На нашу думку, в 

першу чергу необхідно застосовувати такий спосіб захисту, як визнання 

права у речових відносинах. У зобов’язальних відносинах коли є спір про 

право, що полягає у протиріччі волевиявлень двох сторін, і складається з 

вимоги одної сторони і фактичного невиконання цієї вимоги з іншої 

сторони. Тому у підрозділі 3.1 Дисертації «Проблеми захисту житлових 

прав залежно від правового режиму житла» слід виходити не із 

призначення житлового фонду, а від форми власності на нього (приватний, 

комунальний, державний) та конкурентні права спільної власності на 

житло.    

5. Поліаспектність дослідження проблематики зміни та припинення 

права, як способу захисту цивільних прав та інтересів, обумовлює 

необхідність дослідження особливостей юридичних фактів, які передують 

виникненню цивільних прав у суді, в т.ч., наприклад при  здійсненні права 

власності на окремі об’єкти нерухомості (квартира, багатоквартирний 

житловий будинок, садиба); окремих сервітутних прав на чуже житло 

(володіння, користування); зобов’язальних прав при комерційному та 

некомерційному користуванні житлом. Усі елементи структури 

правовідносин можуть зазнавати змін  під впливом юридичних фактів, 

залежно від того який саме елемент структури зачіпається: об’єкта 

правовідношення, зміст правовідношення, суб’єкт правовідношення. 

Вказана проблематика є досить актуальною, зважаючи на сучасний стан 

взаємодії речових та зобов’язальних прав в цивільному правовідношенні. 

Однак, у підрозділі 2.4. «Зміна та припинення правовідношення як спосіб 

захисту житлових прав» не визначено системи юридичних фактів (станів), 



 




