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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. У вітчизняній цивілістичній процесуальній науці ще 

не досліджувалося питання щодо суб’єктів зловживання правами спільно в 
цивільному та виконавчому процесах. Однак найпоширенішою є поведінка 
суб’єктів, які зловживають правами як у цивільному, так і у виконавчому 
процесі, оскільки вони не мають будь-якого процесуального опору з боку 
тих осіб, які зазнають шкоди внаслідок таких зловживань. Аналіз судової 
практики доводить, що немає позовів про відшкодування шкоди, завданої 
внаслідок зловживання процесуальними правами особами, які беруть участь 
у цивільній справі, чи під час виконавчого провадження.  

Вищевикладене обумовлено тим, що ні в цивільному процесуальному 
законодавстві, ні в законодавстві про виконавче провадження не вста-
новлено критеріїв визначення зловживань процесуальними правами. Так, у 
частині 3 ст. 27 ЦПК України встановлено лише декларативне положення 
щодо обов’язку осіб, які беруть участь у справі, добросовісно здійснювати 
свої процесуальні права. Але цей обов’язок не має критеріїв застосування і 
санкцій за неналежне здійснення процесуальних прав.  

Суспільство нині пред’являє високі вимоги до захисту прав осіб, зокрема 
в межах цивільного судочинства і виконавчого провадження, тому існує 
потреба у вдосконаленні механізмів захисту таких прав у цивільному та 
виконавчому процесах. Збільшення гарантій захисту порушених, невизнаних 
або оспорюваних прав, свобод чи інтересів потребує вдосконалення 
процедури розгляду цивільних справ судами та здійснення виконавчих дій 
державними виконавцями.  

Важливе значення для сучасного сприйняття поняття «зловживання 
правами» у правовій системі України мають праці учених, які досліджували 
це явище в межах цивільного права, зокрема I. A. Безклубого, С. М. Бервено, 
Т. В. Боднар, О. С. Губара, О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової, В. М. Коссака, 
В. В. Луця, P. A. Майданика, О. Я. Рогача, М. О. Стефанчука, Є. О. Харито-
нова, Я. М. Шевченко та інших, і в межах цивільного та виконавчого 
процесів, зокрема А. Ю. Ануфрієва, А. В. Аргунова, С. С. Бичкової, 
О. О. Борисової, С. В. Васильєва, В. О. Гуреєва, І. О. Журби, Г. З. Лазько, 
Д. Б. Малешина, Р. М. Мінченко, Р. М. Нігматдінова, В. О. Аболоніна, 
Ю. Д. Притики, А. В. Смітюх, Г. П. Тимченка, С. Я. Фурси, Є. І. Фурси, 
Д. М. Чечота, М. С. Шакарян, В. М. Шерстюка, М. Й. Штефана, 
С. В. Щербак, В. В. Яркова, А. В. Юдіна та ін.  

Ця наукова праця є першим в Україні комплексним науковим дослід-
женням саме суб’єктів зловживання правами у цивільному та виконавчому 
процесі з урахуванням останніх змін як в матеріальному, так і 
процесуальному праві. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-
ційне дослідження виконано в межах науково-дослідної теми Київського 
університету права Національної академії наук України «Дослідження 
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основних інститутів держави та суспільства: компаративістичний аналіз су-
часних правових доктрин» (державний реєстраційний номер 0114U000796). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є науково-теоретичне 
обгрунтування та систематизація знань про суб'єктів зловживання правами у 
цивільному та виконавчому процесі, збільшення гарантій захисту прав 
фізичних та юридичних осіб від таких зловживань.  

З огляду на необхідність досягнення цієї мети основну увагу при дослід-
женні було зосереджено на вирішенні таких задач: 

– сформулювати комплексне поняття «зловживання правами у цивіль-
ному на виконавчому процесі», «системне зловживання правами»; 

– надати класифікацію суб’єктів зловживання правами на різних стадіях 
цивілістичного процесу (зокрема в цивільному та виконавчому процесі); 

– проаналізувати зловживання правами і засоби протидії їм; 
– дослідити мотиви, які спонукають суб’єктів здійснювати недобро-

совісні дії (бездіяльність); 
– розробити юридичні механізми протидії зловживанню правами; 
– внести пропозиції щодо змін у законодавство, спрямованих на 

протидію зловживанню правами в цивільному та виконавчому процесах. 
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що пов’язані зі 

зловживаннями правами в цивільному і виконавчому процесах. 
Предметом дослідження є система цивільних і виконавчих процесу-

альних відносин, суб’єкти яких зловживають правами, відповідні наукові, 
нормативні джерела, судова практика та практика примусового виконання 
рішень судів. 

Методи дослідження, які використано в дисертації, поєднують феноме-
нологічний і компаративістичний підходи. Автор використав такі методи 
дослідження: діалектичний, який надав можливість простежити розвиток 
цивільного процесу і законодавства про виконавче провадження, законо-
давства про адвокатуру, яке регламентує статус осіб – учасників цих видів 
проваджень, адвокатів, їхні права та обов’язки; системний – допоміг 
комплексно, з точки зору матеріального і процесуального права, визначити 
суб’єктів, які можуть зловживати правами під час розгляду цивільних справ 
та примусового виконання судових рішень; структурно-функціональний – 
допоміг проаналізувати процесуальні права і обов’язки суб’єктів цивільного 
та виконавчого процесів, адвокатів, відмежувати зловживання матеріаль-
ними правами від процесуальних та від зловживання обов’язками; метод 
синтезу – для встановлення певних критеріїв зловживання правами та 
формулювання понятійного апарату; порівняльно-правовий – для аналізу 
статусу осіб, які беруть участь у цивільному та виконавчому процесах, 
адвокатів та інших осіб. 

Емпіричну базу дослідження становлять дані, одержані в результаті 
вивчення матеріалів цивільних справ, розглянутих судами, у тому числі 
судової практики Верховного Суду України та практики примусового 
виконання рішень судів. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що ця робота є 

першим системним комплексним дослідженням проблем охорони і захисту 
прав осіб у цивільному та виконавчому процесах від зловживань правами, 
проведеним після аналізу досвіду впровадження нового ЦПК України та 
істотної зміни норм матеріального права. У дисертаційному дослідженні 
автор сформулював та обґрунтував такі теоретичні й практичні висновки, які 
винесено на захист: 

уперше: 
1) дано авторське визначення комплексного поняття «зловживання 

правами в цивільному та виконавчому процесі», під якими слід розуміти 
один із способів реалізації суб’єктами цивільних процесуальних і вико-
навчих процесуальних відносин їхніх матеріальних і (або) процесуальних 
прав усупереч правам та інтересам інших суб’єктів цих відносин і 
принципам справедливості, розумності, добросовісності з метою отримання 
додаткової моральної та (чи) матеріальної вигоди або спричинення шкоди 
іншій особі (особам); 

2) встановлено, що зловживання сторонами (кредитором і боржником) 
своїми правами або свідоме невиконання обов’язків боржником у 
матеріальних відносинах обумовлює подальшу можливість зловживання 
цими суб’єктами також і процесуальними правами в цивільному судочинстві 
та виконавчому провадженні, що має кваліфікуватись як системне 
зловживання правом; 

3) сформульовано поняття «системне зловживання правом», під яким 
слід розуміти тривале правопорушення, яке зводиться до використання 
правомочною особою своїх матеріальних і процесуальних прав для завдання 
матеріальної та моральної шкоди іншому суб’єкту матеріальних 
правовідносин з метою отримання максимальної вигоди; 

4) доведено, що системне зловживання правом зумовлено тим, що особа 
може одночасно пред’являти до суду декілька позовів, використовувати 
недосконалість норм як матеріального, так і процесуального права, зокрема 
цивільного та виконавчого, а також спиратися на активну «допомогу» 
уповноважених осіб чи їх бездіяльність або осіб, які мають сприяти розгляду 
справи, з метою недопустити настання для неї несприятливих наслідків або 
завдати шкоди іншій особі; 

5) запропоновано кваліфікацію умов і суб’єктів цивільного процесу, які 
можуть зловживати правами: 

– наявність мінімального комплексу процесуальних прав та обов’язків, 
зокрема в осіб, які не беруть участь у справі, визначає потенційну можли-
вість зловживання ними правами в інтересах інших осіб з метою отримання 
певної вигоди; 

– наявність повного комплексу процесуальних прав та обов’язків, 
зокрема в осіб, які беруть участь у справі (ст. 26 ЦПК України), у разі 
існування в них інтересу в остаточному рішенні суду зумовлює можливість 
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їх системно зловживати правами для досягнення певної як матеріальної, так 
і процесуальної вигоди шляхом затягування розгляду справи тощо; 

– наявність заінтересованості в остаточному рішенні суду зумовлює 
виникнення узгоджених дій із зловживання правами кількох осіб, які беруть 
участь у цивільному процесі (групові зловживання); 

– лише досить висока юридична кваліфікація дає особам змогу грамотно 
зловживати процесуальними правами (судді, державні виконавці, адвокати); 

6) обґрунтовано, що з метою недопущення зловживань з боку суддів у 
цивільному процесі та державних виконавців у виконавчому процесі слід 
зменшити в ЦПК України активні повноваження суду, а повноваження дер-
жавних виконавців чітко регламентувати в Законі України «Про виконавче 
провадження». Тому положення Закону України «Про забезпечення права на 
справедливий суд» щодо зняття штучного бар’єра для звернення до 
Верховного Суду України не здатні вирішити всіх проблем зі зловживанням 
суддями процесуальними правами в цивільному судочинстві; 

7) обґрунтовано, що сукупність чи системність помилок позивача, 
зокрема залучення до справи неналежного відповідача, пред’явлення позову 
про відшкодування шкоди на суму значно більшу, ніж він здатен довести, а 
також зміна предмета чи підстав позову тощо, свідчить про дійсні наміри 
позивача, спрямовані на порушення прав та інтересів відповідача, і може 
розцінюватись як зловживання ним правами; 

8) встановлено, що під час розгляду цивільної справи може мати місце 
домовленість сторони зі свідком або з іншими особами, які не беруть участь 
у справі, про давання завідомо неправдивих показань або висновків чи 
неналежне вчинення інших процесуальних дій. Тут не матиме місце 
зловживання правами з боку свідка або іншої особи, оскільки домінуватиме 
сприйняття такої поведінки як неналежне виконання обов’язку і вчинення 
злочину групою осіб; 

9) встановлено, що окремим випадком зловживання правом може бути 
участь у цивільній справі адвоката, який не є фахівцем у певній галузі знань 
або якщо його правова кваліфікація значно нижча, ніж кваліфікація 
процесуального супротивника. У таких випадках він намагатиметься 
компенсувати відсутність кваліфікації за рахунок правопорушень або 
шляхом зловживання правами, а іноді злочинних дій (пропозиція хабара 
судді, підроблення доказів тощо); 

10) обґрунтовано недоцільність віднесення до повноважень суду питань 
безспірного характеру, які пов’язані з примусовим виконанням рішень суду 
та мають важливе значення для сторін виконавчого провадження. Можли-
вість відповідача системно зловживати процесуальними правами з метою 
затягування застосування заходів примусового виконання закладено у про-
цедуру вирішення судом важливих питань виконавчого провадження (роз-
діл VI ЦПК України). Запропоновано віднести до компетенції державного 
виконавця вирішення питання про процесуальне наступництво за наявності 
безспірних доказів, тобто заміну сторони виконавчого провадження; 
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11) встановлено, що представники у виконавчому провадженні можуть 

зловживати процесуальними правами не лише в інтересах осіб, яких вони 
представляють, а й з метою, що суперечить їхнім інтересам, тому недоціль-
ними є пропозиції вчених щодо розширення меж їхніх повноважень, зокрема 
на укладання мирової угоди, на відмову від отримання предметів, вилучених 
у боржника, відмову від стягнення; 

12) обґрунтовано недоцільність застосування такого поняття, як «зловжи-
вання обов’язками», оскільки невиконання обов’язків слід розцінювати як 
факт правопорушення. Кожен обов’язок має бути регламентовано в нормах 
ЦПК України, Законі України «Про виконавче провадження» так, щоб його 
невиконання або неналежне виконання ставало очевидним і передбачалися 
конкретні та вагомі негативні наслідки такої поведінки – застосування до 
зобов’язаної особи визначених законом санкцій. 

дістали подальший розвиток: 
13) думка щодо доцільності застосування такого способу забезпечення 

позову, як заборона вчиняти певні дії (п. 2 ст. 152 ЦПК України), який не 
поширений у судовій практиці. Така доцільність зумовлена тим, що разом із 
потенційною кримінальною відповідальністю цей захід дисциплінуватиме 
зобов’язану особу до утримання від вчинення дій зі зловживання правами; 

14) гіпотеза, що сплата стягувачем авансового внеску може стати 
істотною перешкодою для захисту його прав, якщо державний виконавець 
зловживатиме правами, тобто значно завищить його розмір. Стягувач вправі 
просити про розстрочку або відстрочку внесення відповідних коштів, а 
також про надання безоплатних послуг з примусового виконання рішення 
державною виконавчою службою, якщо він належить до малозахищених 
верств населення. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
дисертація містить нові науково обґрунтовані результати, які забезпечують 
розв’язання низки практичних питань щодо недопущення зловживання 
правами суб’єктами цивільного та виконавчого процесу. 

Висновки і рекомендації цієї наукової праці можуть бути використані: у 
галузі правотворчості – для вдосконалення ЦПК України, Закону України 
«Про виконавче провадження»; у навчальному процесі – під час викладання 
курсів «Цивільний процес», «Виконавчий процес», а також під час підго-
товки підручників і навчальних посібників із цих навчальних дисциплін; у 
правозастосуванні – для вдосконалення судової практики та примусового 
виконання рішень судів, у контексті недопущення зловживань правами 
суддями, адвокатами, державними виконавцями; у науково-дослідницькій 
галузі – стати підґрунтям для подальшого дослідження проблемних питань, 
що стосуються зловживання правами суб’єктами цивільного та виконавчого 
процесу. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації, 
теоретичні висновки і практичні рекомендації доповідалися на: Першій 
міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми теорії і 
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практики нотаріального, цивільного та виконавчого процесу: їх співвідно-
шення та взаємодія» (м. Київ, 21–22 лютого 2013 р.); Міжнародній науково-
практичній конференції «Перспективы реформирования гражданского 
процессуального права» (Російська Федерація, м. Саратов, 21 лютого 
2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Юридичні науки: 
історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (м. Київ, 15–16 травня 
2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний вимір 
держави і права» (м. Львів, 22–23 травня 2015 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладено в 
12 наукових публікаціях, із них шість статей опубліковано в наукових 
фахових виданнях (одна з них у зарубіжному), чотири – тези доповідей на 
науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається з переліку умовних 
позначень, вступу, трьох розділів, що містять 12 підрозділів, висновків і 
списку використаних джерел (209 найменувань). Загальний обсяг дисертації 
становить 225 сторінок, із них обсяг використаних джерел – 28 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі розкрито актуальність дослідження, його наукову новизну, 

обґрунтовано теоретичне і практичне значення дисертації, визначено мету і 
задачі наукового дослідження, сформульовано найбільш істотні наукові 
результати роботи, відзначено апробацію результатів дослідження, надано 
характеристику використаних джерел. 

Розділ 1 «Поняття і сутність категорії «зловживання правом» 
складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Сутність поняття «правова поведінка суб’єкта» 
проаналізовано позиції провідних учених з питань правової поведінки 
суб’єктів у різних ситуаціях і доведено, що під час захисту судом 
порушеного, оспорюваного та невизнаного права саме право, яке слугувало 
базисом для зловживання правами, не втрачається, а може йтися лише про 
обмеження або анулювання «додаткової вигоди», яку отримав власник права 
за рахунок зловживання ним правами. Під час аналізу зловживань правом 
слід відмежовувати право вимоги, яке реалізовувалося справедливо, 
добросовісно та розумно, від його використання зі зловживанням, яке не має 
підлягати захисту судом. Встановлено, що навіть абсолютні права осіб 
мають певні межі, але вони не можуть бути чітко окреслені та 
конкретизовані в законодавстві для всіх правових ситуацій, проте особа, 
користуючись такими правами, не повинна порушувати права інших осіб, 
суспільства і держави. Намагання абсолютизувати право, окреслити його 
чіткі межі не призведе до позитивних наслідків. Потрібно виховувати 
правосвідомість громадян у дусі поваги особи до самої себе, честі й гідності 
інших осіб, неможливості завдавати шкоду. Лише за таких умов 
втілюватиметься в життя принцип недопустимості зловживання правом. 
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Розкрито сутність поняття «правова поведінка суб’єкта», під якою слід 

розуміти не заборонену законом і таку, що будь-яким чином не суперечить 
законним інтересам та не порушує права і свободи інших осіб, поведінку. 
Оцінку таким діям як зловживання правом мають надавати лише особи, 
право яких було порушено, або суд на підставі поданої ними заяви. 

У підрозділі 1.2 «Зловживання правом при трансформації цивільних 
правовідносин в цивільні процесуальні і виконавчі процесуальні відно-
сини» проаналізовано зловживання, які мають місце на межі матеріальних і 
процесуальних прав. Аргументовано доцільність анулювання пільг щодо 
звільнення від сплати судового збору та інших судових витрат сутяжникам, 
якщо вони протягом року пред’явили три штучні позови, в задоволенні яких 
їм було відмовлено. Інакше, згідно з Конституцією України, вони не можуть 
бути позбавлені права на звернення до суду за захистом. 

Згідно зі ст. 3 Конституції України держава зобов’язана сприяти особам у 
захисті їхніх порушених прав, тому нелогічним є обов’язок щодо сплати 
позивачем судового збору, коли робиться припущення про порушення його 
прав відповідачем, а також щодо сплати стягувачем авансового внеску у 
виконавчому провадженні. Незаконними є положення ЦПК України щодо 
необхідності сплати судового збору в разі, коли після касаційної інстанції 
справа направляється до суду першої або апеляційної інстанції на новий 
розгляд, який зводиться до усунення недоліків у діяльності судів. За таких 
умов скаржник не має сплачувати судовий збір. 

Під час трансформації судових актів у виконавчі документи можуть мати 
місце зловживання з боку суддів щодо винесення необґрунтованих ухвал 
про забезпечення позову, які підлягають примусовому виконанню. Такі 
зловживання надалі можуть розцінюватись як злочин, але після набрання 
вироком законної сили. 

У підрозділі 1.3 «Загальні аспекти зловживання процесуальними 
правами» комплексно проаналізовано відносини, в яких можуть виникати 
правопорушення, пов’язані зі зловживанням. Зокрема, в разі некомпе-
тентних дій адвоката (зловживання з халатності, діяльність навмання) клієнт 
вправі порушувати питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, 
пред’являти до нього позов про відшкодування моральної та матеріальної 
шкоди, завданої йому недобросовісними діями представника. 

На відміну від наслідків порушення зобов’язань, у цивільному праві не 
передбачено реальну відповідальність за зловживання правами. Тому не 
існує відповідних критеріїв і для застосування санкцій за зловживання 
правами в цивільному та виконавчому процесі. Отже, декларативні норми 
про недопустимість зловживання правами не можуть зупинити осіб, які 
намагаються отримати вигоду чи виправдати свої халатні дії щодо 
невиконання своїх повноважень. Слід регламентувати в ЦПК України 
випадки невиконання або неналежного виконання процесуальних обов’язків 
та передбачити відповідальність і чіткий механізм її застосування. На 
законодавчому рівні це положення має бути відокремлене від випадків 
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зловживання правом. Зловживання правами можуть поширюватися на 
свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, коли одна із сторін чинитиме 
на них тиск, зокрема перериватиме виступ, висловлюватиме прямі або 
приховані образи, погрози. Тому ч. 1 ст. 5 ЦПК України слід доповнити 
положенням про те, що не лише суд зобов’язаний поважати честь і гідність 
учасників процесу, а й усі учасники судового розгляду мають поважати 
честь і гідність судді, інших учасників цивільного процесу й утримуватися 
від висловлювань, як письмових, так і усних, що можуть бути сприйняті як 
образливі. Якщо таку умову закріпити в ч. 2 ст. 5 ЦПК України як 
обов’язкові правила поведінки в суді та зобов’язати суд наглядати за їх 
дотриманням, то в нього з’явиться можливість застосовувати до право-
порушників певні заходи. 

У підрозділі 1.4 «Тенденції вдосконалення діяльності правоохоронних 
органів із протидії зловживанню правом» сформульовано авторську пози-
цію щодо кваліфікації дій уповноважених осіб у різних правових ситуаціях 
та можливості застереження зловживань. З урахуванням положень ст. 3 
Конституції України під час звернення до суду право особи має бути 
захищене в розумні строки, а судовий збір має стягуватися після розгляду 
справи з особи, винної у правопорушенні. Вимагати від стягувача будь-які 
авансові внески в разі звернення до державної виконавчої служби 
несправедливо. Виконавчий збір, що стягує державна виконавча служба, має 
акумулюватися на її рахунках і ставати авансом для виконання інших рішень 
лише після здавання звіту за рік і передаватися до держбюджету. Виплата 
винагороди державному виконавцеві має здійснюватись із сум виконавчого 
збору за результатами його діяльності за рік. У світлі боротьби з корупцією 
в судах доцільно регламентувати в законі винагороду суддів за результатами 
їх діяльності протягом року та критерії оцінки її отримання. Слід 
персоніфікувати матеріальні заохочувальні заходи та частково покласти 
матеріальну відповідальність на тих працівників, які здійснюють право-
порушення або зловживають своїми повноваженнями, а не на державу. 
Системний аналіз діяльності правоохоронних і правозахисних органів дасть 
змогу вдосконалити гарантії прав фізичних і юридичних осіб та застерегти 
системні зловживання правами особами, уповноваженими державою на 
здійснення таких функцій. 

Розділ 2 «Суб’єкти зловживання правами в цивільному процесі» 
складається із п’ятьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Класифікація осіб, які беруть участь у справі, на 
предмет можливості зловживання правами» надано класифікацію суб’єк-
тів зловживання правами та здійснено аналіз їх кваліфікуючих ознак. 
Визначено коло осіб, які потенційно здатні зловживати правами у своїх 
інтересах чи інтересах інших осіб, виходячи з аналізу наданих їм законом 
процесуальних прав. «Процесуальні диверсії», про які зазначають деякі 
автори, слід розцінювати як зловживання процесуальними правами і такі, що 
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можуть вчинятися групою осіб та системно, на які доволі складно, але 
необхідно реагувати.  

За наявності ознак зловживання процесуальними правами суддя має 
діяти на упередження повторення таких зловживань, тобто робити поперед-
ження такій особі та роз’ясняти іншим особам, які беруть участь у справі, їх 
право на відшкодування завданої зловживанням правами шкоди. 

У підрозділі 2.2 «Характерні прояви зловживання правом судом та їх 
відмінність від помилок суду» досліджено іноземний та український досвід 
у контексті застереження випадків зловживання правами. Зокрема, обґрун-
товано недоцільність наділення українських суддів повноваженнями з 
винесення забороняючих ухвал, які мають місце в англійському праві, що 
зводяться до позбавлення суддею сторін та їх представників їхніх 
процесуальних прав лише внаслідок однієї помилки, що може призвести до 
зловживань суддею своїми правами. Суд може активно реагувати на дії 
учасників процесу, спрямовані проти нього, державного устрою або 
суспільних інтересів, а також у разі інших очевидних проявів зловживань 
правом, зокрема у випадку образ убік будь-яких осіб, які беруть участь у 
справі. В інших випадках зловживань правом реагувати на таку поведінку 
мають ті особи, яким завдається шкода. 

Запропоновано запозичити досвід судів Сполучених Штатів Америки. 
Зокрема, сторони та їх представники в судах цієї країни беруть на себе 
зобов’язання довести відповідні права, не подавати суду недостовірні докази 
тощо. У разі виявлення судом фактів зловживання правом до них 
застосовується відповідальність, тобто такі докази не беруть до уваги і права 
вважають не доведеними. 

Обґрунтовано некоректність розподілу судових витрат, передбачених у 
ч. 1 ст. 88 ЦПК України. Ця норма має застосовуватись у разі, коли 
звернення до суду було продиктоване правопорушенням із боку відповідача. 
У разі ухвалення рішення про визнання судові витрати має нести позивач. 
Винятком є випадки, коли вину відповідача у правопорушенні або у 
зловживанні правом буде доведено повністю або частково, тоді він має 
відшкодовувати судові витрати пропорційно. 

Доведено, що у протокольних ухвалах має бути підпис судді, що 
підтверджує дійсність такої ухвали та застерігає випадки зловживання 
суддями певними процесуальними правами. Аргументовано, що питання про 
відмову в прийнятті зустрічного позову та об’єднання його із первісним 
позовом в одне провадження суддя не може вирішувати в одній 
протокольній ухвалі, оскільки це вимагатиме широкого обґрунтування 
мотивувальної частини ухвали. 

У підрозділі 2.3 «Сторони та їх представники в цивільному процесі як 
особи, які можуть зловживати процесуальними правами» досліджено 
найпоширеніші випадки зловживання сторонами правами. Доведено, що на 
стадії обґрунтування розміру позовних вимог і заперечень проти них у суді 
сторони є рівними, оскільки кожна із них зобов’язана довести свої вимоги та 
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заперечення (ст. 10 ЦПК України). Нерівність їх полягає в тому, що кожна зі 
сторін отримує свій статус у цивільному процесі різним способом: позивач – 
за власною ініціативою, а відповідач змушений вступати або залучається 
судом у процес під тиском негативного для себе результату. Процесуальні 
права позивача та відповідача (ст. 31 ЦПК України) свідчать про нерівність 
їхніх процесуальних статусів. Принцип змагальності доволі часто демон-
струє переваги не позиції однієї із сторін, а більш високі знання, навички та 
досвід одного з представників, що позначається на правах сторін, які мають 
ставати основою судового розгляду. Судочинство – це своєрідне поле для 
гри досвідчених фахівців у галузі юриспруденції та усунення недоліків 
малодосвідчених юристів за рахунок сторін. З метою усунення негативних 
чинників, обумовлених істотною різницею у кваліфікації представників, у 
законі слід встановити такі застереження: судді мають бути висококвалі-
фікованими, тобто такими, що здатні розглядати справу професійно та 
об’єктивно, всупереч самонадії рекомендувати сторонам взяти каліфі-
кованих представників, відрізняти помилки таких представників, що істотно 
впливають на права сторін, та рекомендувати їм замінити представника, щоб 
його юридична некомпетентність не була використана сторонам на шкоду, а 
не тільки залучати законних представників (ст. 43 ЦПК України). Доведено, 
що ч. 2 ст. 29 потрібно виключити з ЦПК України. Некомпетентна 
діяльність процесуального представника має бути підставою для аналізу на 
предмет його кваліфікації та за результатами розгляду справи слугувати 
причиною перегляду судового рішення в порядку нововиявлених обставин. 

Встановлено, що останнім часом трапляється такий вид зловживання 
правом, як завищення розміру гонорару адвоката за надання ним правової 
допомоги. У разі покладання обов’язку щодо відшкодування такого 
гонорару на відповідача останній вправі отримати певні роз’яснення щодо 
формування його розміру. Автор сформулював також об’єктивні критерії, 
що впливають на формування розміру гонорару. 

У підрозділі 2.4 «Окремі аспекти зловживання адвокатами процесу-
альними правами» висвітлено найпоширеніші підстави для зловживання 
правами адвокатами. Таке зловживання зумовлене широтою прав адвокатів, 
компетентністю у сфері права, досвідом роботи, матеріальними і не матері-
альними благами, тобто підвищенням ними самооцінки власних здібностей 
та авторитету серед клієнтів. Така самооцінка диктується кількістю виграних 
справ, зокрема тих, які вважали програшними і відомості про які набули 
широкого резонансу внаслідок їх важливості або суспільного інтересу. Ці 
чинники впливають на потенційну схильність адвокатів до зловживань. 

З огляду на корумпованість частини суддівського корпусу від адвокатів 
можна очікувати виграшу навіть програшної справи або програшу 
виграшної справи, за яку взявся малокомпетентний опонент. Наведена 
гіпотеза підтверджується практикою, коли багато адвокатів гарантують, що 
вони справ не програють. Отже, їм наперед відомо, що рішення буде 
ухвалено на їх користь незалежно від правової позиції, кваліфікації 
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процесуального противника, складу суду. Такі дії адвоката слід розцінювати 
як зловживання його процесуальними правами: не окреслюючи результатів 
своєї участі в захисті прав клієнта, адвокат не бере на себе будь-якої 
відповідальності через відсутність у договорі про правову допомогу чітких 
меж «позитивного для клієнта рішення суду». У багатьох договорах про 
правову допомогу бракує конкретних зобов'язань адвоката щодо наслідків 
надання ним правової допомоги клієнту. Якщо адвокат відповідача 
впевнений у тому, що дії позивача є зловживанням правом, і його клієнт 
(відповідач) вважає, що його права порушено саме такими діями позивача, 
він вправі звернутись до позивача із самостійним або із зустрічним позовом. 
Можливе пред’явлення позову про відшкодування понесених відповідачем у 
справі матеріальних (включаючи гонорар адвоката) і моральних витрат, 
якщо є докази зловживання позивачем правом. Для таких випадків у ч. 1 
ст. 124 ЦПК України слід застерегти, що зустрічний позов, предмет якого 
обумовлений розглядом справи, може бути пред’явлений після початку 
розгляду справи по суті, але до судових дебатів. Вихід позивача з такої 
справи, під різними приводами, неможливий, оскільки залишатиметься 
зустрічний позов, який суд зобов’язаний буде задовольняти у разі 
недоведення позивачем правової позиції. 

Встановлено, що деякими положеннями ст. 20 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо прав адвокатів можна зловжи-
вати. Зокрема, отримана адвокатом інформація може бути використана не 
лише з метою захисту інтересів клієнта, а й для інших потреб (п. 1); згідно з 
п. 7 адвокату фактично дозволено збирати відомості, які можуть бути 
використані як докази, запитувати, отримувати і вилучати будь-які речі, 
документи, їх копії (п. 7). Положення цього пункту також надають адвокату 
можливість під час допиту свідків у суді чинити на них тиск з метою 
спонукання до надання йому необхідних відомостей. Прийняття адвокатом 
доручення від клієнта, який має на меті незаконні цілі (помста, створення 
незручностей, порушення честі, гідності, ділової репутації), можна також 
вважати свідомим зловживанням правом. 

У підрозділі 2.5 «Питання забезпечення позову в контексті можли-
вого зловживання правами» проаналізовано чинну процедуру та запропо-
новано шляхи вдосконалення порядку забезпечення позову. Ухвала суду про 
забезпечення позову не відповідає принципу незмінності, оскільки заяву про 
забезпечення позову можна подавати в будь-який момент як до, так і після 
пред’явлення позову, також це питання може переглянути як суд за заявою 
відповідача, так і апеляційний суд згідно з п. 2 ч. 1 ст. 293 ЦПК України. 
Особу, щодо якої вжито заходи забезпечення позову, закон необґрунтовано 
обмежує у праві просити суд не тільки скасувати заходи забезпечення 
позову, але й зменшити їх у розмірі чи змінити їх способи. Очевидною є і 
неконституційність ч. 1 ст. 153 ЦПК України про те, що суд розглядає заяву 
про забезпечення позову в день її надходження без повідомлення 
відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі, оскільки ці положення 
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Кодексу порушують принципи гласності (ч. 2 ст. 6) та змагальності (ст. 10). 
Під час вибору зацікавленою особою способу забезпечення позову слід 
враховувати такі правові ситуації: 1) якщо заявнику відомий перелік майна 
правопорушника та місце його знаходження, то на визначену в позові суму 
слід накладати заборону відчуження майна (арешт); 2) якщо ж у заявника 
немає відомостей про майно правопорушника та його місцезнаходження, суд 
має попередити зобов’язану особу про заборону відчуження чи знищення 
такого майна (дарунок), що має бути відображено в журналі судового 
засідання, оскільки арешт на таке майно не може бути накладено доти, доки 
воно не буде знайдено. 

До судових витрат у ст. 79 ЦПК України окремим пунктом мають бути 
віднесені витрати, пов’язані із забезпеченням позову, що стосуються 
діяльності нотаріусів із внесення відомостей про заборону відчуження майна 
та державних виконавців, коли вони здійснювали розшук, опис та арешт 
майна, що додатково має дисциплінувати заявника від зловживання правом 
на забезпечення позову і штучне збільшення його розміру. Запропоновано 
визнати право відповідача вимагати відшкодування завданої йому забез-
печенням позову моральної та матеріальної шкоди, включаючи втрачену 
вигоду, в разі незадоволення позову або часткового його задоволення. 

Розділ 3 «Суб’єкти зловживання правами у виконавчому провад-
женні» складається із трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Сторони виконавчого провадження та їх пред-
ставники на предмет зловживання ними процесуальними правами 
досліджено регламентацію прав сторін у виконавчому провадженні та 
виявлено способи зловживання правами. Встановлено, що в разі внесення 
хоча б незначної частини боргових коштів у депозит нотаріуса можна 
вимагати, щоб суд визнав виконавчий лист таким, що частково не підлягає 
виконанню навіть за умови, що стягувач відмовляється приймати часткове 
виконання зобов’язань. Якщо суд згідно з ч. 4 ст. 369 ЦПК України визнає 
виконавчий лист таким, що частково не підлягає виконанню, то так само 
можна внести ще частину коштів і перетворити виконання зобов’язань на 
фактичну розстрочку. Отже, виконавчий лист як підстава для відкриття 
виконавчого провадження: 1) ускладнює захист і відновлення прав та 
інтересів стягувача, якому додатково потрібно звертатися до суду; 2) надає 
формальні підстави для його визнання судом за вимогою відповідача 
повністю або частково таким, що не підлягає виконанню, а це може 
використовуватися з метою зловживання правом; 3) сам факт можливості 
видачі виконавчого листа помилково, згідно з ч. 4 ст. 369 ЦПК України, 
свідчить про необхідність анулювання цього проміжного документа, 
оскільки він дублює резолютивну частину рішення суду.  

Можливість системного зловживання боржником процесуальними 
правами з метою затягування примусового виконання рішення суду 
закладено у процедуру вирішення судом важливих питань виконавчого 
провадження (розділ VI ЦПК України), які не завжди правильно віднесені до 
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його компетенції. Спростовано недоцільність положення Кодексу про те, що 
звернення до суду може зумовлюватися лише одним предметом і підставою 
позову (ст. 31 ЦПК України). На практиці це означатиме, що боржник 
спочатку звернеться до суду за відстрочкою виконання рішення і пройде всі 
інстанції, а потім – за розстрочкою виконання рішення суду, далі – за його 
роз’ясненням чи клопотанням про зміну способу виконання. Суд має 
захищати права відповідача шляхом комплексного врегулювання всіх 
наявних у нього проблемних питань, включаючи можливість зняття арешту 
на певний час і надання можливості продати належне йому майно на 
добровільних засадах, але без права розпорядження отриманими від такого 
продажу коштами в сумі стягнення. 

Закон має наділити державних виконавців достатніми засобами впливу 
на боржників, які ухиляються від виконання зобов’язань, з метою їх знеці-
нення. Проте зловживання такими заходами щодо осіб, які з об’єктивних 
причин не здатні виконати грошові зобов’язання, не дасть позитивних 
результатів. Збільшення розміру зобов’язань за рахунок штрафів, індексації 
боргу вбиватиме у боржника надію розрахуватися за боргами і викликатиме 
страх щодо настання ще більших негативних наслідків для нього. 

У підрозділі 3.2 «Роль суду у виконавчому провадженні та можливі 
варіанти зловживання ним процесуальними правами» проаналізовано 
відносини «суд – державний виконавець» та виявлено проблеми. Обґрун-
товано недоцільність наділення суду повноваженнями з вирішення питань 
щодо примусового виконання рішень, які не мають спірного характеру, 
оскільки це призводить до знецінення діяльності суду, збільшення корупції в 
судах, системних зловживань правами. Доведено також недоцільність суду 
здійснювати розрахунок астрента у виконавчому провадженні. Державний 
виконавець не має права здійснювати кваліфікацію дій суб’єктів щодо 
зловживання ними правами, оскільки він може застосовувати до них заходи 
відповідальності лише за невиконання або неналежне виконання ними 
встановлених законом обов’язків. Щоб відмежувати належне користування 
правами від зловживання, слід обмежити в законі право сторін на 
оскарження дій державного виконавця, наприклад, поданням не більш як 
трьох заяв.  

Доведено, що законодавство про судочинство та виконавче провадження 
потребує змін на предмет конкретизації, узгодження та усунення тих 
процесуальних прав, якими найчастіше і системно зловживають сторони під 
час розгляду справ та примусового виконання судових рішень. 

У підрозділі 3.3 «Тенденції доцільності запровадження інституту 
приватних (присяжних) виконавців у світлі зловживань правами» 
досліджено доцільність допуску до примусового виконання рішень судів 
приватних виконавців. Нарівні з установленням недоліків і проблем 
виконавчого провадження слід брати до уваги реальні причини такого стану 
та усувати їх, а не здійснювати формальні зміни в організаційній структурі 
державної виконавчої служби, зокрема запроваджувати інститут приватних 
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виконавців, що призведе до знищення державної виконавчої служби. 
Проблеми з невиконанням рішень можна перекласти на слідчі органи, тобто 
притягувати до кримінальної відповідальності всіх боржників, які не вико-
нали своїх зобов’язань, але такі заходи не матимуть позитивних результатів. 
З одного боку, така позиція державних виконавців буде законною, але з 
іншого, може розцінюватись як колективне зловживання наданими їм 
повноваженнями й змістить проблему вбік слідчих та/або інших органів, а 
не вирішить її. 

Звернення до державної виконавчої служби – це реалізація особою свого 
права на захист і відновлення порушених прав передбаченим державою 
способом. Якщо ж стягувач звертатиметься до приватного виконавця, такі 
відносини слід кваліфікувати згідно з ЦК України, а саме як договір 
доручення або договір факторингу. Саме уступка права вимоги кредитором-
стягувачем допускається без згоди боржника, але особа вправі заперечувати 
проти застосування до неї примусу з боку недержавної установи. Маючи на 
меті отримання прибутку, приватні виконавці будуть намагатись отримати 
його всілякими способами, включаючи зловживання правами. Якщо 
приватний виконавець вимагатиме сплати авансового внеску, очевидною 
буде мета його діяльності – отримання прибутку. Стягувач і приватний 
виконавець можуть домовитися й про великий розмір авансового внеску, 
штучне збільшення вартості транспортних послуг, збереження майна, 
проведення аукціону, а потім стягувати ці суми на користь обох сторін 
такого договору, що складно буде довести як зловживання.  

Якщо приватні виконавці виконуватимуть рішення судів щодо істотних і 
забезпечених заставою або порукою вимог стягувача, то на державних 
виконавців покладатиметься виконання тільки складних і дрібних рішень, 
що буде невигідно державі. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У результаті проведеного дослідження було здійснене теоретичне 

узагальнення і запропоновано вирішення проблеми щодо охорони і захисту 
прав осіб у цивільному і виконавчому процесах від зловживань правами. 
Було виявлено нові види зловживань, до яких віднесено системні, 
колективні та визначено критерії їх кваліфікації, запропоновано методи 
боротьби з ними. 

Проведене дослідження дало можливість зробити ряд теоретичних 
висновків та внести деякі практичні рекомендації щодо вдосконалення норм 
чинного законодавства. 

Запропоновано ієрархію потенційних суб’єктів зловживань правами за їх 
кваліфікаційними ознаками. Суд як основний суб’єкт, що наділений не лише 
процесуальними правами, а й певними владними повноваженнями та судді 
як висококваліфіковані фахівці у галузі права, посідають перше місце в такій 
класифікації. Багато положень законодавства допускають альтернативні 
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варіанти дій суду і мають не зовсім конкретний зміст, а тому можуть бути 
використані суддями для зловживань своїми повноваженнями. 

Адвокати посідають друге місце серед суб’єктів, які можуть зловживати 
правами. Вони не лише мають високу кваліфікацію, значний досвід, 
навички, а й захищені від санкцій суду гарантіями адвокатської діяльності. 
Часто вони мають особисту матеріальну і моральну заінтересованість у 
результатах розгляду справи. 

Сторони і треті особи із самостійними вимогами щодо предмета спору, 
які мають безпосередній інтерес у результатах розгляду справи, а також їх 
представники посідають третє місце серед потенційних суб’єктів 
зловживання правами, оскільки закон наділяє їх крім загальних прав осіб, які 
беруть участь у справі (ст. 27 ЦПК України), також і спеціальними правами 
(ст. 31 ЦПК України). Треті особи без самостійних вимог щодо предмета 
спору за рівнем повноважень і субсидіарним інтересом у результатах 
розгляду справи посідають четверте місце, оскільки їхні процесуальні права 
вужчі, ніж у сторін, а інтерес у результатах розгляду справи не є 
безпосереднім. Більше того, їх правами та інтересами можуть зловживати 
сторони під час доведення суду своєї позиції, під час укладання мирової 
угоди тощо. Допоміжний персонал суду та особи, які сприяють суду у 
здійсненні судочинства в цивільних справах (свідки), посідають п’яте місце 
серед суб’єктів можливих зловживань правами, що зумовлено рівнем їхніх 
повноважень. У виконавчому провадженні суб’єктами зловживання правом 
можуть бути державний виконавець, сторони, їх представники та інші особи, 
які сприяють його здійсненню. 

Доведено, що кожен суб’єкт процесуальних правовідносин здатен 
зловживати своїми процесуальними правами, але найбільш зацікавленими у 
зловживанні та в остаточному матеріальному правовідношенні є сторони, 
частина з яких ініціює та оплачує системні зловживання, починаючи з 
виникнення матеріальних правовідносин, протягом судового розгляду 
справи і аж до завершення виконавчого провадження. 

Порівняно із суддями і державними виконавцями, які виконують свою 
роль лише протягом судочинства та виконавчого процесу, представники 
(адвокати) реалізують права та інтереси сторін, як правило, протягом усього 
часу – від виникнення правопорушення до відновлення порушеного права у 
виконавчому провадженні. Отже, у системному зловживанні правом можна 
звинувачувати саме представників (адвокатів), які мають певний інтерес в 
остаточному матеріальному та нематеріальному результаті, зокрема в 
отриманні гонорару та підвищенні власних рейтингів.  

Некомпетентна діяльність адвоката під час розгляду цивільної справи має 
бути підставою для перегляду судового рішення у зв’язку з нововиявленими 
обставинами, що слід відобразити у ст. 361 ЦПК України.  

Доведено, що з метою недопущення «співпраці» між адвокатом і 
конкретним суддею слід обмежити кількість справ, у яких беруть участь той 
самий суддя і адвокат, зокрема, не більше п’яти справ на рік. 
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Крім того, законодавство потребує уточнення норм і повноважень усіх 

учасників цивільного та виконавчого процесів щодо розмежування таких 
категорій, як «зловживання правами» і «зловживання обов’язками», з метою 
аналізу правових наслідків, що виникають у разі таких зловживань.  

Встановлено обставини, за яких можливе зловживання (невиконання) 
обов’язком, зокрема: обов’язок неоднозначно регламентується законом, 
договором або в останньому не передбачено санкції за невиконання 
обов’язку чи такі санкції замалі для надійного застереження небажання їх 
виконувати. Але межу в такому зловживанні провести досить складно, 
оскільки неконкретність обов’язку – це свідчення відсутності чіткого права 
вимоги, і ним неможливо скористатися до його встановлення.  

Зроблено численні пропозиції з удосконалення норм ЦПК України, 
Закону України «Про виконавче провадження». Обґрунтовано, що некорект-
ність ч. 3 ст. 160 ЦПК України може бути використано для зловживання 
правом, тому запропоновано викласти її в такій редакції: «Заперечення 
проти дій головуючого мають бути обґрунтованими і заявлятися вголос або 
письмово». Але заперечення можуть стосуватися не лише дій, а й 
бездіяльності головуючого, зокрема відсутність реакції судді на заявлене 
клопотання і ведення справи далі. Водночас заявлення необґрунтованих 
заперечень проти дій головуючого може бути спрямовано на затягування 
розгляду справи. Такі дії слід характеризувати як спрямовані проти судді і 
судочинства в цілому. Тому штучні заперечення, висловлені з місця і без 
дозволу суду, слід вважати зловживанням процесуальними правами. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України, Київ, 2016. 

У дисертації розкрито сутність правової поведінки суб’єктів як матері-
альних, так і процесуальних відносин, проблемні питання зловживання 
правами суб’єктами цивільного та виконавчого процесів. Сформульовано 
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понятійний апарат, визначено потенційних суб’єктів зловживання правами у 
цивільному та виконавчому процесах. Здійснено кваліфікацію осіб на 
предмет можливості зловживання правами. Зокрема, встановлено характерні 
прояви зловживання правами судом як на стадії розгляду справи, так і під 
час виконавчого провадження, проаналізовано їх відмінність від помилок 
суду, зловживання процесуальними правами державними виконавцями, 
сторонами, третіми особами, боржником, стягувачем, адвокатами, акцент 
зроблено на питанні забезпечення позову в контексті можливого зловжи-
вання правами. Значну увагу приділено зловживанням з боку адвокатів, 
вироблено пропозиції щодо їх застереження. Проаналізовано тенденції 
запровадження інституту приватних виконавців у контексті можливості 
зловживання ними правами та сформульовано напрями взаємодії правоохо-
ронних органів із протидії зловживанню правом. 

Ключові слова: зловживання правами, цивільний процес, виконавчий 
процес, суддя, державний виконавець, сторони, треті особи, свідки, 
боржник, стягувач, адвокат, відповідальність. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Кузнец А. Н. Субъекты злоупотребления правами в гражданском и 

исполнительном процессе. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; 
семейное право; международное частное право. – Институт государства и 
права им. В. М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2016. 

В диссертации раскрыта сущность правового поведения субъектов как 
материальных, так и процессуальных отношений, проблемные вопросы 
злоупотребления правами субъектами гражданского и исполнительного 
процессов. Сформулирован понятийный аппарат, определены потенциаль-
ные субъекты злоупотребления правами в гражданском и исполнительном 
процессах. 

Осуществлена квалификация лиц на предмет возможности злоупот-
ребления правами. Предложено квалификацию условий и субъектов 
гражданского процесса, которые могут злоупотреблять правами, а именно: 
1) наличие минимального комплекса процессуальных прав и обязанностей, в 
том числе у лиц, не участвующих в деле, определяет потенциальную 
возможность злоупотребления ими правами в интересах других лиц с целью 
получения определенной выгоды; 2) наличие полного комплекса процесс-
суальных прав и обязанностей, в том числе у лиц, участвующих в деле 
(ст. 26 ГПК Украины), в случае существования у них интереса в 
окончательном решении суда предопределяет возможность их системно 
злоупотреблять правами для достижения определенной как материальной, 
так и процессуальной выгоды путем затягивания рассмотрения дела и тому 
подобное; 3) наличие заинтересованности в окончательном решении суда 
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предопределяет возникновение согласованных действий по злоупотребления 
правами нескольких лиц, участвующих в гражданском процессе (групповые 
злоупотребления); 4) только достаточно высокая юридическая квалификация 
дает лицам возможность грамотно злоупотреблять процессуальными права-
ми (судьи, государственные исполнители, адвокаты). Также установлены 
характерные проявления злоупотребления правами судом, как на стадии 
рассмотрения дела, так и в исполнительном производстве, проанализи-
рованы их отличия от ошибок суда, злоупотребления процессуальными 
правами государственными исполнителями, сторонами, третьими лицами, 
должником, взыскателем, адвокатами. 

Сделан акцент на вопросах обеспечения иска в контексте возможного 
злоупотребления правами. Предложены решения, в частности, обращение с 
иском о возмещении понесенных дополнительно расходов в связи с обеспе-
чением иска, которые могут стать предостережением от злоупотреблений 
правом на этой стадии рассмотрения дела. 

Проанализированы тенденции введения института частных исполнителей 
в контексте возможности злоупотребления ими правами и сформулированы 
направления взаимодействия правоохранительных органов по противо-
действию злоупотреблению правом. 

Выдвинута гипотеза о необходимости выделения системных и групповых 
злоупотреблений, в частности, обосновывается потребность в анализе 
поведения субъектов от материальных правоотношений до процессуальных, 
поскольку, как правило, предпосылкой последующих процессуальных 
злоупотреблений является нарушение материальных норм. Системное 
злоупотребление правом обусловлено тем, что лицо может одновременно 
предъявлять в суд несколько исков, использовать несовершенство норм как 
материального, так и процессуального права, в частности гражданского и 
исполнительного. Оно также может опираться на активную «помощь» 
уполномоченных лиц или их бездействие либо лиц, которые должны 
способствовать рассмотрению дела, с целью не допустить наступления для 
нее неблагоприятных последствий или причинить вред другому лицу. 

Большое внимание в работе уделено критериям злоупотреблений. Одним из 
важнейших следует признать юридическую квалификацию, на основании кото-
рой возможны системные злоупотребления. Последние отличаются сложно-
стью в квалификации, что также свидетельствует о том, что их могут совер-
шать адвокаты, которые представляют права сторон в гражданском, исполни-
тельном процессах, имеют собственные процессуальные права и гарантии. 

Доказано о необходимости усовершенствования существующего 
законодательства для разграничения таких категорий, как «злоупотребление 
правами» и «злоупотребление обязанностями», с целью анализа правовых 
последствий, возникающих в случае таких злоупотреблений. 

В работе предложены методы совершенствования судебной и исполни-
тельной процедур, практики, а также определены способы противодействия 
злоупотреблениям правами.  
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Thesis the essence of the legal behavior of both material and procedural 
relations, issues of civil rights abuses and executive processes. Conceptual 
formulated apart, defined potential of abuse of rights in civil and executive 
processes. A qualified persons for the possibility of abuse of rights, particularly 
established characteristic manifestations of abuse of rights by the court at the 
stage of the proceedings and during enforcement proceedings and analyzes their 
difference from the mistakes of the court, abuse of procedural rights by public 
performers, parties, third party debtor, recipient, lawyers, emphasis on the issue of 
the claim in the context of possible abuse of rights. The tendencies introduction of 
private enforcement in the context of the possibilities for abuse of rights and 
formulated directions of cooperation of law enforcement agencies to combat 
abuse of the right. 
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