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Анотація

У цьому виданні на прикладах із судової практики розкриваються проблемні
аспекти вирішення спорів щодо захисту права власності. коментується
широкий спектр способів захисту права власності – віндикаційний,
негаторний, кондикційний, реституційний позови, відшкодування збитків і
багато інших.   

Коментуються постанови верховного суду за період 2019 – лютий 2020 р. з
наданням інформації про відповідні кейси. Завдяки ним та їх коментарям,
наданим суддями та науковцями, читач може зробити власні висновки щодо
аргументації та застосовуваних підходів, які склалися в судовій практиці при
вирішенні справ спорів щодо захисту права власності.   

Для суддів, адвокатів, студентів, викладачів та всіх, хто шукає відповіді на
питання щодо розв’язання цієї категорії спорів.
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10. Хто є відповідачем за віндикаційним позовом? ...........................................................................321
11. Хто є добросовісним набувачем? .....................................................................................................323
12. чи можна вважати, що майно вибуло поза волею власника, якщо державним органом 

було прийнято рішення про його відчуження, яке визнано незаконним? ............................325
13. чи може вважатися майно таким, що вибуло поза волею власника, якщо рішення про 

відведення земельної ділянки приймалось не сесією місцевої ради, а іншим органом 
самоврядування? ..................................................................................................................................327

14. в яких випадках можна вважати, що воля власника на відчуження його майна  
відсутня? ................................................................................................................................................329

15. Що є предметом віндикаційного позову та об’єктом віндикації? ...........................................333
16. чи може бути витребувана земельна ділянка від покупця нерухомості, на якій вона 

розташована? ........................................................................................................................................334
17. чи має бути повернене власнику незаконним володільцем за віндикаційним позовом 

майно, яке істотно змінилося? ..........................................................................................................337
18. чи можуть бути об’єктом віндикації речі, визначені родовими ознаками?  ........................338
19. чи можна вимагати повернення цінних паперів на підставі ст. 388 цк? ..............................340
20. до якої юрисдикції належать спори про віндикацію цінних паперів, власниками  

яких є фізичні особи?   ........................................................................................................................341
21. З якого моменту починається перебіг позовної давності у правовідносинах щодо 

витребування майна від добросовісного набувача?....................................................................342

Розділ 7. Негаторний позов ........................................................................................................ 345
Правові ПоЗиції вс
1. Про віднесення позову про виселення зі службового житла до віндикаційного чи 

негаторного............................................................................................................................................345
2. Щодо можливості вважати позов про захист прав орендаря негаторним ............................346
коМентар науковців
1. Що таке негаторний позов і які умови його пред’явле ння? ......................................................348
2. чим відрізняється негаторний позов від позову про встановлення сервітуту? ..................350
3. чи може негаторний позов пред’являтися у зв’язку з наявністю не самого порушення 

права власності, а лише небезпеки його вчинення з боку відповідача? .................................353
4. чи може бути предметом негаторного позову вимога власника земельної ділянки про 

зобов’язання власника сусідньої земельної ділянки знести (перемістити, викорчувати) 
об’єкти, побудовані (розміщені) відповідачем на його земельній ділянці? ..........................356

5. чи може бути задоволений негаторний позов у разі наявності між позивачем і 
відповідачем зобов’язальних відносин? .........................................................................................358

6. Якими за своєю природою є позови про виселення з житла та про звільнення нежитлових 
приміщень: віндикаційними чи негаторними? ............................................................................361

7. чи підлягають задоволенню вимоги про зняття особи з реєстрації, пред’явлені разом із 
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Передмова

Проблематика захисту права власності розгалужена, а судова 
практика – надто об’ємна, щоб видалося можливим охопити весь 
спектр захисту права власності. таке завдання нами й не ставилось. 
у цьому виданні проаналізовано більшою мірою постанови верхов-
ного суду за 2019 – лютий 2020 р. і виявилося стільки важливих ас-
пектів, що деякі категорії справ було вирішено згодом прокоменту-
вати окремо.

вивчення судової практики розгляду судами справ щодо захисту 
права власності супроводжувалося аналізом позицій верховного суду 
з їх аргументацією, тлумаченням, логікою та принципами. цьому 
сприяло те, що серед авторів – судді верховного суду, які стисло і по 
суті прокоментували чимало показових судових справ. серед авто-
рів – також науковці та адвокати, які мають досвід у розв’язанні су-
дових спорів. три автори цього коментаря – члени науково-консуль-
таційної ради верховного суду, що також покладає на нас обов’язок 
посильно допомагати верховному суду в його діяльності. тому, ко-
ментуючи судову практику, ми прагнули у міру своїх можливостей 
зробити свій вклад у її вдосконалення.

науковий аналіз судової практики спорів щодо захисту права 
власності засвідчив підтримку нами переважної більшості підходів 
та позицій верховного суду і цілковиту згоду з висловленими судом 
обґрунтуваннями. водночас ми наводимо і додаткові аргументи або 
контраргументи, які варті того, щоб суд їх врахував та/або надав по-
яснення. 

цей коментар – не перша спроба довести плідність «союзу» суд-
дівського, наукового та адвокатського досвіду задля вдосконалення 
практики вирішення судових спорів, чого ми, власне, й прагнемо.  

Професор  
І. В. Спасибо-Фатєєва
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