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СПЕЦІАЛЬНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ 
СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Регламентація спеціальних спосо-
бів захисту суб’єктивного права 
як особливої юридичної кон-

струкції відсутня в чинному Цивіль-
ному кодексі Ураїни (далі — ЦК Украї-
ни), як і будь-які правила щодо квалі-
фікації способу захисту як загального 
чи спеціального, а також конкретні 
юридичні наслідки визнання певного 
матеріально-правового заходу спеціаль-
ним способом захисту.

У юридичній літературі — як у навчаль-
ній, так і в науковій – це питання також 
ґрунтовно не досліджувалося. Достат-
ньо зазначити, що у вітчизняних кла-
сичних підручниках з цивільного права 
спеціальні глави загальної частини, 
присвячені захисту суб’єктивних 
цивіль них прав, не містять вказівок на 
поділ всіх способів захисту на загальні 
та спеціальні. Така ситуація характерна 
і для інших країн пострадянського 
прос тору. 

Водночас у багатьох випадках так чи 
інакше такий поділ способів захисту 
підтверджується чи принаймні припус-
кається. Практично в усіх підручниках 
зауважується, що ч. 2 ст. 16 ЦК України 
містить перелік основних способів 
захисту цивільних прав та інтересів. 
Звертається також увага на те, що від-
шкодування збитків є загальним спосо-
бом захисту, оскільки може бути засто-

совано в усіх випадках, навіть якщо 
законом та договором така можливість 
спеціально не передбачена. При цьому 
наголошується, що іноді спосіб захисту 
порушеного права та інтересу прямо 
визначений спеціальним законом, який 
регулює певне цивільне правовідно-
шення. Так, власник, незаконно позбав-
лений права володіння річчю, відповід-
но до ст. 387 ЦК України вправі витре-
бувати її з чужого незаконного володін-
ня, тобто відновити становище, що 
існувало до порушення права. Конста-
тується, що абсолютний характер речо-
вих прав створює необхідність їх захис-
ту спеціальними речово-правовими 
позовами.

Щодо існування відповідного поді-
лу способів захисту зверталася увага 
й у судовій практиці. Розглядаючи 
одну зі справ, Вищий господарський 
суд України вказував, що вибір способу 
захисту особистого немайнового права, 
зокрема права на повагу до гідності 
та честі, права на недоторканність діло-
вої репутації, належить позивачеві. 
Разом із тим особа, право якої поруше-
но, може обрати як загальний, так і спе-
ціальний способи захисту свого права, 
визначені законом, який регламентує 
конкретні цивільні правовідносини. 
До спеціальних способів захисту відно-
сяться, наприклад, спростування недос-
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товірної інформації та/або право 
на відповідь (ст. 277 ЦК України), забо-
рона поширення інформації, якою 
порушуються особисті немайнові права 
(ст. 278 ЦК України) тощо [1]. 

Наведене, на нашу думку, перекон-
ливо свідчить про те, що доктрина 
цивільного права, а особливо правозас-
тосовна практика, не виключають поділ 
способів захисту на загальні та спеціаль-
ні. Більше того, в окремих випадках 
наголошується на пріоритетному зна-
ченні спеціальних способів захисту для 
відновлення тих чи інших суб’єктив-
них прав. Таким чином, акцентується 
увага на практичному значенні відпо-
відного поділу. І при цьому у сучасній 
цивілістичній доктрині не було розроб-
лено завершеного, цілісного вчення про 
спеціальні способи захисту суб’єктив-
них прав, зокрема щодо критерію їх 
виок ремлення, та загальних правил 
стосовно наслідків використання упов-
новаженою особою того чи іншого спо-
собу захисту. Звичайно, така прогалина 
у розвитку цивілістичної доктрини не 
може вважатися прийнятною та висту-
пати надійною основою для правозас-
тосовної практики. На наше переко-
нання, першим кроком у розробці від-
повідного вчення має стати визначення 
критерію для відповідної класифікації 
способів захисту.

Одним із таких критеріїв може вва-
жатися нормативне закріплення конк-
ретної матеріально-правової вимоги 
у загальній чи спеціальній нормі зако-
ну. Так, Г. Ульянова зазначає, що 
цивільно-правові способи захисту 
авторського права умовно можна поді-
лити на дві основні групи: загальні 
цивільно-правові способи, передбачені 
загальними нормами цивільного зако-
нодавства, і спеціальні способи захисту 
прав інтелектуальної власності, перед-
бачені чинним авторським законодав-
ством України [2, 105]. 

Водночас науковці, які розглядають 
критерій відповідної класифікації саме 
таким чином, звертають увагу на наяв-

ність певних проблемних моментів 
у такому підході. Зокрема, О. Гуліда 
зазначає, що далеко не всі способи 
захисту, закріплені у ст. 16 ЦК України, 
мають універсальний характер, адже, 
наприклад, потерпілий може вимагати 
компенсації моральної шкоди у разі 
порушення особистих немайнових 
прав, і в передбачених законом випад-
ках — у разі порушення майнових прав. 
Отже, сфера можливої дії цього способу 
за хисту обмежена деякими умовами 
[3, 170]. На думку А. Штефан, жоден 
із загальних способів захисту не може 
застосовуватися до всіх без винятку 
цивільних прав. Серед іншого, при 
захис ті авторських чи суміжних прав, 
як іпри захисті особистих немайнових 
прав, часто неможливо застосувати 
такий «універсальний» спосіб захисту, 
як виконання обов’язку в натурі 
[4, 41–42], на чому ще раніше наголо-
шувала М. Малеїна [5, 40].

Аналізуючи наведені аргументи, 
можна зауважити, що не всі з них є без-
спірними. Зокрема, не зовсім зрозумі-
ло, чому такий спосіб захисту, як при-
мусове виконання обов’язку в натурі, 
неможливо застосовувати у випадку 
порушення майнових прав інтелек-
туаль ної власності чи особистих немай-
нових прав. Відповідно до ч. 2 ст. 52 
Закону України «Про авторське право 
і суміжні права» суд має право ухвали-
ти рішення чи винести ухвалу про 
надання інформації щодо третіх осіб, 
задіяних у виробництві та розповсю-
дженні контрафактних примірників 
творів та об’єктів суміжних прав, засо-
бів обходу технічних засобів, та про 
канали розповсюдження. Інша справа, 
що зазвичай примусове виконання 
обов’язку в натурі використовується 
для того, щоб у примусовому порядку 
змусити порушника вчинити активні 
дії, які становлять зміст його обов’язку. 
У свою чергу, активні дії становлять 
зміст обов’язку у зобов’язальних, а не 
абсолютних правовідносинах, незалеж-
но від типу суб’єктивного права (речо-
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ве, виключне, особисте немайнове тощо). 
Однак це зовсім не виключає можли-
вість застосування цього способу захис-
ту, а отже, виникнення практичної 
ситуації, коли такий спосіб захисту 
може бути визнаний належним у про-
цесі захисту абсолютних прав.

Крім того, наведені міркування 
науковців свідчать, що хоча вони і від-
штовхувалися від нормативного закріп-
лення як критерію поділу способів 
захисту на загальні й спеціальні, однак 
остаточні висновки робили з огляду на 
додаткові умови — можливість застосу-
вання того чи іншого способу захисту 
у випадку порушення різних видів 
суб’єктивних прав.

Схожий підхід був підтриманий 
і Верховним Судом України (далі — 
ВСУ), який у процесі узагальнення 
судової практики дійшов таких виснов-
ків. Визначені у ст. 16 ЦК України спо-
соби захисту мають універсальний 
характер, вони можуть застосовуватися 
до всіх чи більшості відповідних суб’єк-
тивних прав. Разом із тим зазначений 
перелік способів захисту цивільних 
прав чи інтересів не є вичерпним. ЦК 
України та іншими законами для захис-
ту певних чи окремих категорій прав 
можуть установлюватися спеціальні 
способи захисту прав. Наприклад, 
земельне законодавство регулює відно-
сини, у тому числі й цивільні, об’єктом 
яких є земля; сімейне законодавство 
містить норми щодо захисту цивільних 
прав, пов’язаних з сімейними відноси-
нами, тощо. З урахуванням наведеного 
суд під час розгляду і вирішення 
цивільної справи визначає спосіб 
захис ту на основі закону, який регулює 
конкретні правовідносини, і тих юри-
дичних фактів, що обумовлюють 
виникнення цих правовідносин та 
цього спору [6, 20].

Іноді для цілей поділу способів 
захисту на загальні та спеціальні 
в науко вій літературі пропонується 
брати за основу фактор порушення 
права. Так, на думку О. Кузьмінського, 

загальні способи можуть застосовува-
тися до більшості випадків порушень 
суб’єктивних цивільних прав, а спе-
ціаль ні — до окремих [7, 299].

Такий плюралізм думок щодо підс-
тави, поширеної у правозастосовній 
практиці класифікації способів захис-
ту, багато в чому заснований на умов-
чанні законодавця. Більше того, 
не можна виключати появи в майбут-
ньому нових підходів до визначення 
відповідного критерію. Скажімо, ним 
можуть стати особливості елементів 
спірних матеріальних правовідносин 
чи юридичних фактів, які їх породжують, 
що може призвести до певного перегру-
пування способів захисту всередині їх 
системи.

Так, аналіз ч. 2 ст. 16 ЦК України дає 
підстави стверджувати, що сфера засто-
сування одних способів захисту є вуж-
чою за сферу застосування інших. 
Якщо можна визнати у судовому 
порядку будь-яке суб’єктивне цивільне 
право, яке існує у межах будь-яких пра-
вовідносин, то застосування способу 
захисту, передбаченого п. 10 ч. 2 ст. 16 
ЦК України, можливе лише у тих від-
носинах, для яких юридичним фактом 
(принаймні, одним із таких фактів) є 
рішення, дія чи бездіяльність органу 
влади, його посадової чи службової 
особи.

Критерієм аналізованої класифіка-
ції способів захисту можна також роз-
глядати особливості реалізації чи 
умови застосування того чи іншого 
матеріально-правового заходу віднов-
лення порушеного суб’єктивного права. 
Такий підхід може бути підтверджений 
висновком ВСУ в одній із розглянутих 
справ, зокрема: положеннями ч. 1 
ст. 393 ЦК України передбачено, що 
правовий акт органу державної влади, 
органу влади Автономної Республіки 
Крим або органу місцевого самовряду-
вання, який не відповідає закону і пору-
шує права власника, за позовом влас-
ника майна визнається судом незакон-
ним та скасовується. Згідно з части-
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ною 2 цієї статті власник майна, права 
якого порушені внаслідок видання 
такого правового акта, має право вима-
гати відновлення того становища, яке 
існувало до видання цього акта. У разі 
неможливості відновлення попе-
реднього становища власник має право 
на відшкодування майнової та мораль-
ної шкоди. Зі змісту статті випливає, 
що такий спосіб захисту порушеного 
права, як визнання незаконним (недій с-
ним) акта суб’єкта владних повнова-
жень, не є універсальним і його засто-
сування можливе у двох випадках: коли 
може бути відновлено те становище, 
яке існувало до видання акта, або коли 
за відсутності цієї можливості вимога 
про визнання незаконним акта суб’єкта 
владних повноважень поєднана з вимо-
гою про відшкодування майнової 
та моральної шкоди [8].

Залишається, щоправда, без відпові-
ді питання про те, яким чином цей спе-
ціальний спосіб захисту, на думку ВСУ, 
співвідноситься з загальною нормою 
п. 10 ч. 2 ст. 16 ЦК України, відповідно 
до якої способом захисту може бути 
визнання незаконними рішення, дій чи 
бездіяльності органу влади. Однак оче-
видним є те, що ВСУ при розгляді цієї 
справи використав незвичний критерій 
для заперечення універсального харак-
теру обраного позивачем способу 
захис ту свого порушеного права.

Наведені дискусійні питання загаль-
них і спеціальних способів захисту 
додатково ускладнюються тим, що 
система способів захисту у вітчизняно-
му приватному праві характеризується 
багаторівневістю та ієрархічністю 
побудови. Зокрема, аналіз норм чинно-
го цивільного законодавства дає підста-
ви для висновку про те, що поряд 
із загальними в традиційному розумін-
ні способами захисту, закріпленими 
у ст. 16 ЦК України, встановлюються 
спеціальні способи захисту прав інте-
лектуальної власності (ст. 432 ЦК 
України). Але при цьому не можна 
залишати поза увагою і приписи ст. 52 

Закону України «Про авторське право 
і суміжні права», які розраховані на ще 
вужче коло суб’єктивних прав, а тому, 
вочевидь, мають визнаватися ще більш 
спеціальними. 

Ця проблема розглядається також 
у дослідженнях, присвячених захисту 
права власності. Оскільки це право є 
лише одним із різновидів суб’єктивних 
прав, то за традиційного розуміння 
поділу способів захисту на загальні 
та спеціальні способи захисту права 
власності повинні визнаватися спе-
ціаль ними. Однак науковці виок-
ремлюють речово-правові (віндикацій-
ний позов, негаторний позов, позов про 
визнання права власності тощо), 
зобов’язально-правові (відшкодування 
збитків, повернення речей, наданих 
у користування за договором, тощо), 
а також спеціальні способи захисту, до 
яких відносять, серед іншого, позови 
про визнання угоди недійсною, спосо-
би захисту права власності померлих 
та осіб, визнаних безвісно відсутніми 
або оголошених померлими, способи 
захисту від неправомірного чи право-
мірного втручання державних органів 
[9, 48]. Отже, в групі способів захисту 
права власності, які самі по собі мають 
спеціальний характер щодо закріпле-
них у ст. 16 ЦК України, виділяється 
ще підгрупа більш спеціальних спосо-
бів, вочевидь, з урахуванням особливих 
умов застосування та характеру спір-
них правовідносин.

За такого підходу ще більш незрозу-
мілим виглядає питання про критерій 
поділу способів захисту на загальні 
та спеціальні. Зокрема, І. Болокан, яка 
підтримує ідею виокремлення зобов’я-
зально-правових та спеціальних спосо-
бів захисту права власності, запропону-
вала відносити до спеціальних законо-
давчо закріплені засоби захисту, що 
застосовуються в особливих випадках 
порушень прав власників та обумовле-
ні особливим колом уповноважених чи 
зобов’язаних осіб або надзвичайними 
обставинами [10, 10]. Цей висновок був 
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сформульований на підставі узагаль-
нення результатів аналізу норм законо-
давства та доктринальних розробок 
стосовно певних поширених способів 
захисту. За своєю суттю він є швидше 
за все поясненням того, чому зараз той 
чи інший спосіб відноситься до загаль-
них або спеціальних. Водночас він не 
може бути покладений в основу визна-
чення місця конкретного (в тому числі 
нетрадиційного, нового) способу захис-
ту в системі поділу на загальні та 
спеціаль ні. Таким чином, можна 
конста тувати, що дотепер у доктрині 
реального критерію поділу запропоно-
вано не було.

Разом із тим узагальнення наведе-
них підходів дає підстави для деяких 
попередніх висновків. Поділ способів 
захисту на загальні та спеціальні може 
бути здійснений на основі характеру 
(виду) суб’єктивного права, яке потре-
бує захисту. У такому разі способи 
захисту, закріплені у ст. 16 ЦК України, 
дійсно вбачаються загальними, оскіль-
ки можуть бути застосовані до захисту 
всіх чи більшості суб’єктивних цивіль-
них прав. Водночас правозастосовна 
практика потребує додаткового уточ-
нення цього критерію, оскільки сам по 
собі він не здатен пояснити прикладні 
юридичні наслідки кваліфікації певно-
го способу захисту як загального чи 
спеціального при розгляді та вирішенні 
конкретних судових справ. Цей висно-
вок підтверджується наявністю проти-
лежних за своєю суттю підходів до 
таких юридичних наслідків у сучасній 
судовій практиці та, до певної міри, 
в доктрині.

Ще О. Іоффе за радянських часів 
зазначав, що у ст. 6 чинного на той час 
Цивільного кодексу РРФСР було 
сформульоване загальне правило сто-
совно позовних способів захисту. 
Значення цього правила полягає 
не тільки в тому, що ці способи захисту 
набувають у ньому узагальненого вті-
лення, а, головним чином, й у тому, що 
в разі відсутності спеціальної вказівки 

закону на спосіб захисту конкретного 
суб’єктивного права, уповноважена 
особа могла б скористатися одним зі 
способів, зафіксованих у цій загальній 
нормі [11, 315]. 

Отже, на думку автора, значення 
відповідного поділу способів захисту 
суб’єктивних цивільних прав полягає 
в тому, що спеціальні способи захисту 
мають пріоритетне застосування. Якщо 
ж для захисту конкретного суб’єктив-
ного права нормою закону не передба-
чено спеціального способу захисту, 
то уповноважена особа має можливість 
скористатися загальним способом 
захисту. Відповідно до цього підходу 
загальні способи захисту мають додат-
ковий (субсидіарний) характер, з огля-
ду на який повинна вирішуватися мож-
ливість їх застосування у конкретній 
судовій справі.

Подібний підхід нерідко застосо-
вується й у сучасній правозастосовній 
практиці. При розгляді однієї зі справ 
судами було встановлено, що позивач 
з одним із відповідачів (продавцем) 
проживають однією сім’єю, але не пере-
бувають у зареєстрованому шлюбі. 
У 2002 р. між продавцем та третьою 
особою, яка є другим відповідачем 
у справі, був укладений договір купівлі-
продажу жилого будинку, за яким про-
давець передав у власність, а покупець 
прийняв у власність жилий будинок 
і сплатив за нього 19 561 грн. Вважаючи 
свої права порушеними внаслідок укла-
дення цього договору, позивач звернув-
ся до суду з позовом до продавця 
і покупця про визнання права власнос-
ті та визнання договору купівлі-
продажу жилого будинку недійсними.

Задовольняючи частково позовні 
вимоги та визнаючи договір купівлі-
продажу спірного жилого будинку 
недійсним, суд касаційної інстанції 
виходив з того, що вказаний будинок є 
об’єктом спільної сумісної власності, 
а його відчуження за спірним догово-
ром купівлі-продажу здійснено без ура-
хування вимог ст. 17 Закону України 
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«Про власність», статей 113, 114 ЦК 
Української РСР 1963 р. та з порушен-
ням права позивача на привілейовану 
купівлю частки, передбаченого ст. 114 
ЦК Української РСР 1963 р., внаслідок 
чого суд дійшов висновку про наяв-
ність підстав для визнання недійсним 
цього договору купівлі-продажу.

Разом із тим ВСУ скасував рішення 
колегії суддів судової палати у цивіль-
них справах Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 28 березня 
2012 р. та направив справу на новий 
розгляд до суду касаційної інстанції. 
При цьому постанова ВСУ у цій справі 
була мотивована, серед іншого, тим, що 
невиконання вимог ст. 114 ЦК 
Української РСР 1963 р. у разі продажу 
частки сторонній особі не є підставою 
для визнання правочину недійсним. 
У такому випадку власник у межах 
установленого законом строку може 
вимагати в судовому порядку переве-
дення на нього прав та обов’язків 
покупця за вчиненим правочином [12].

Згодом аналогічний висновок був 
зроблений у п. 2.10 постанови Пленуму 
Вищого господарського суду України 
від 29 травня 2013 р. № 11 вже у кон-
тексті застосування норм чинного ЦК 
України: «Якщо правочин вчинено сто-
совно майна, належного кільком осо-
бам на праві спільної часткової власнос-
ті, інші співвласники згідно зі стаття-
ми 358, 361 ЦК України та статтею 27 
ГПК залучаються до участі у справі зі 
спору про визнання такого правочину 
недійсним. При цьому недотримання 
вимог статті 362 ЦК України в разі про-
дажу учасником спільної часткової 
власності своєї частки іншій особі не є 
підставою для визнання правочину 
недійсним, оскільки інші співвласники 
в цьому випадку вправі вимагати пере-
ведення на них прав і обов’язків покуп-
ця» [13].

Якщо вказані правові висновки 
судів екстраполювати на питання поді-
лу способів захисту, можна вважати 

обґрунтованим твердження про те, що 
у наведених випадках суди визнали 
пріоритетним застосування спеціаль-
ного способу захисту порушених прав 
уповноваженої особи — переведення 
на неї прав та обов’язків покупця за 
вчиненим правочином, що, на думку 
судів, виключає застосування такого 
загального способу захисту порушених 
прав, як визнання договору недійсним, 
хоча під час його укладення і були 
порушені норми чинного цивільного 
законодавства України.

У концентрованому вигляді цей 
висновок був сформульований у листі 
ВСУ «Аналіз практики застосування 
судами ст. 16 Цивільного кодексу 
України»: у тих випадках, коли 
спеціаль на норма закону встановила 
інший спосіб захисту, ніж визначений 
ст. 16 ЦК України, застосовується спо-
сіб захисту, встановлений спеціальною 
нормою. Одночасно можуть застосову-
ватися положення ст. 16 ЦК України 
і положення спеціальної норми щодо 
способу захисту, проте лише тоді, коли 
ці способи тотожні й на них поширю-
ється дія ЦК України [14, 20–21]. 

Наведене дає підстави констатувати, 
що практичне значення поділу способів 
захисту на загальні та спеціальні поля-
гає в тому, що встановлення законом 
спеціального способу захисту для пев-
них суб’єктивних прав чи конкретних 
випадків їх порушення повинно виклю-
чати застосування для цих випадків 
загальних способів захисту. Одночасне 
застосування спеціального та загально-
го способів захисту визнається ВСУ 
можливим тільки за умови їх тотожнос-
ті. Вочевидь, маються на увазі випадки, 
коли загальний спосіб захисту, напри-
клад, визнання права (п. 1 ч. 2 ст. 16 ЦК 
України), набуває нормативного 
закріп лення й у спеціальних нормах, 
зокрема, про можливість визнання 
права власності (ст. 392 ЦК України).

Водночас аналіз викладеної позиції 
дає підстави ставити під сумнів її уні-
версальність. У цьому контексті доціль-
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но враховувати правові висновки, яких 
ВСУ дійшов при розгляді окремих 
судових справ. Зокрема, суд неоднора-
зово зазначав, що вибір способу захис-
ту особистого немайнового права нале-
жить позивачеві. Особа, право якої 
порушено, може обрати як загальний, 
так і спеціальний способи захисту свого 
права, визначені законом, який регла-
ментує конкретні цивільні правовідно-
сини [15; 16].

Існують підстави стверджувати, що 
у цих випадках ВСУ дотримувався 
думки, яка не виключає одночасного 
застосування загального та спеціально-
го способів захисту уповноваженою 
особою та не надає загальному способу 
захисту виключно субсидіарного харак-
теру.

Схожі ідеї висловлювалися й 
у науко вій літературі. Так, Я. Романюк 
та О. Бурлай зазначали, що «вимога 
про визнання права власності може 
поєднуватися в одному позові з інши-
ми вимогами. Для прикладу можна 
навести віндикаційний позов. Для його 
задоволення позивач має довести, що є 
власником спірної речі, якою не воло-
діє. При цьому може мати місце спір 
щодо належності права власності на 
спірну річ, тому позивачу нерідко дово-
диться поєднувати свою вимогу про 
витребування речі з вимогою про 
визнання права власності. У такому 
разі для вирішення питання про вінди-
кацію суду необхідно з’ясувати, чи є 
підстави для визнання за позивачем 
права власності на річ» [17, 35].

На перший погляд, наведені твер-
дження повністю узгоджуються з пози-
цією ВСУ щодо можливості спільного 
застосування способів захисту, закріп-
лених у ст. 16 ЦК України, з тотожними 
способами захисту, передбаченими спе-
ціальними нормами (у цьому випадку — 
у ст. 392 ЦК України). Разом із тим 
навряд чи б Я. Романюк та О. Бурлай 
змінили свою думку у тому випадку, 
якщо б ст. 392 ЦК України взагалі 
не існувало, а вимоги про визнання 

будь-якого права за уповноваженою 
особою ґрунтувалися б на положеннях 
п. 1 ч. 2 ст. 16 ЦК України. Сама по собі 
відсутність ст. 392 в чинному ЦК 
України не усувала б необхідності заяв-
ляти вимоги про визнання права влас-
ності поряд зі спеціальним способом 
захисту, яким є віндикація, якщо це 
було б необхідним з огляду на обстави-
ни конкретної справи та характер пору-
шення права власності, який може 
полягати у відмові відповідача повер-
нути річ саме внаслідок невизнання 
ним права власності позивача.

Більше того, іноді самі норми чин-
ного цивільного законодавства перед-
бачають або принаймні припускають 
спільне застосування загальних та спе-
ціальних способів захисту. Так, за при-
писами ч. 1 ст. 216 ЦК України недійс-
ний правочин не створює інших юри-
дичних наслідків, крім тих, що пов’яза-
ні з його недійсністю. У разі недійсності 
правочину кожна зі сторін зобов’язана 
повернути другій стороні у натурі все, 
що вона одержала на виконання цього 
правочину, а в разі неможливості тако-
го повернення, зокрема тоді, коли одер-
жане полягає у користуванні майном, 
виконаній роботі, наданій послузі, — 
відшкодувати вартість того, що одер-
жано, за цінами, які існують на момент 
відшкодування. Відтак у контексті 
оспорюваних правочинів положення 
ч. 1 ст. 216 ЦК України ставлять засто-
сування спеціального способу захисту 
(реституції) у пряму залежність від 
задоволення позову про визнання пра-
вочину недійсним. У законі відсутня 
вимога про те, щоб обидва ці способи 
захисту були використані в межах од нієї 
судової справи, однак цілком очевидно, 
що навіть у разі пред’явлення уповно-
важеною особою двох окремих позовів, 
обидва вони будуть спрямовані 
на захист одного порушеного права. 
До того ж не слід забувати, що поряд 
із вимогою про визнання правочину 
недійсним та застосуванням реституції 
закон надає уповноваженій особі мож-
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ливість використати ще один загаль-
ний спосіб захисту, передбачений п. 8 
ч. 2 ст. 16 ЦК України, а саме: вимагати 
відшкодування збитків, якщо їх було 
завдано у зв’язку із вчиненням недійс-
ного правочину з вини другої сторони.

Узагальнюючи результати проведе-
ного аналізу, можна дійти висновку про 
те, що в сучасній правозастосовній 
практиці сформовано два підходи. 
Відповідно до першого підходу загаль-
ні способи захисту мають допоміжний 
(субсидіарний) характер і застосову-
ються тільки в разі відсутності закріп-
леного в нормі закону спеціального спо-
собу захисту. Відповідно до другого — 
незалежно від характеру способу захисту 
як загального, так і спеціаль ного — вони 
можуть застосовуватися одночасно. 

Водночас обидва підходи мають свої 
застереження. Так, перший не враховує 
численні випадки одночасного застосу-
вання загального та спеціальних спо-
соби захисту (зокрема, як вже зазнача-
лося, визнання договору недійсним 
і реституція, визнання права у поєднан-
ні зі спеціальними способами, причому 
як договірними, так і позадоговірними, 
тощо). Другий підхід є недостатньо 
обґрунтованим у тих випадках, коли 
за своєю природою можуть бути засто-
совані як загальний, так і спеціальний 
способи захисту, однак перевага повин-
на віддаватися саме спеціальному. Про 
ці випадки свідчать наведені вище 
виснов ки щодо застосування такого 
спеціального способу захисту, як пере-

ведення на уповноважену особу прав 
та обов’язків покупця за вчиненим пра-
вочином.

Враховуючи наведене, можна запро-
понувати такий підхід до юридичних 
наслідків кваліфікації способу захисту 
як загального чи спеціального в кон-
тексті правозастосовної практики: 

1) характер способу захисту як 
загального чи спеціального має значен-
ня і повинен використовуватися 
виключно при вирішенні конкретного 
спору та впливає на виявлення належ-
ного способу захисту порушеного 
права. Метою виокремлення цих спосо-
бів є визначення серед декількох мож-
ливих чи обраних уповноваженою осо-
бою належного та ефективного для 
захисту конкретного порушеного суб’єк-
тивного права з урахуванням особли-
востей конкретних спірних матеріаль-
них правовідносин, що і виступає крите-
рієм для цієї класифікації;

2) уповноважена особа для захисту 
свого права може застосувати будь-
який спосіб захисту, за умови, що засто-
сування спеціального способу захисту 
не виключає одночасного застосування 
загального способу захисту;

3) якщо має місце конкуренція спе-
ціальних способів захисту внаслідок 
того, що для захисту конкретного 
суб’єктивного права можливе викорис-
тання декількох способів захисту, 
застосуванню підлягає той з них, який 
відповідає особливостям спірних мате-
ріальних правовідносин.
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Кот О. О. Спеціальні способи захисту суб’єктивних цивільних прав
Анотація. Стаття присвячена питанню поділу способів захисту суб’єктивних цивільних 

прав на загальні та спеціальні. У процесі дослідження виявлено, що ця класифікація спосо-
бів захисту активно використовується у судовій практиці, однак досі не має належного 
узагальненого наукового аналізу, що зумовлює існування проблем теоретичного та прак-
тичного характеру. Спираючись на вивчення доктрини та судової практики, запропоновано 
універсальний критерій поділу всіх способів захисту суб’єктивних прав на загальні та спеці-
альні, а також конкретні правила, за якими доцільно визначати правові наслідки кваліфіка-
ції способу захисту як загального чи спеціального.

Ключові слова: способи захисту, класифікація, загальний спосіб захисту, спеціальний 
спосіб захисту, належний спосіб захисту.

Кот А. А. Специальные способы защиты субъективных гражданских прав
Аннотация. Статья посвящена вопросу разделения способов защиты субъективных 

гражданских прав на общие и специальные. В процессе исследования выявлено, что эта 
классификация способов защиты активно используется в судебной практике, однако до 
сих пор не получила должного обобщенного научного анализа, что обуславливает суще-
ствование проблем теоретического и практического характера. Опираясь на изучение док-
трины и судебной практики, предложено универсальный критерий разделения всех спосо-
бов защиты субъективных прав на общие и специальные, а также конкретные правила, 
по которым целесообразно определять правовые последствия квалификации способа 
защиты как общего или специального.

Ключевые слова: способы защиты, классификация, общий способ защиты, специаль-
ный способ защиты, надлежащий способ защиты.

Kоt О. Special Ways of Protection of the Subjective Civil Rights
Annotation. The article deals with the issue on dividing ways of subjective civil rights 

protection into general and special. The research uncovered that this classification is used actively 
in court practice but it has not experienced the respective general scientific analysis yet and this 
is a ground for theoretical and practical problems to exist. Supported by the studying of the 
doctrine and court practice, the general criterion to divide all ways of subjective civil rights 
protection into general and special as well as exact rules according to which it is reasonable 
to stipulate legal consequences of both general and special ways of protection was offered. 

Key words: ways of protection, classification, general way of protection, special way 
of protection, appropriate way of protection.


