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КОВАЛЕНКО Е. А. РАССМОТРЕНИЕ СУДОМ ДЕЛ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА УМЕРШИМ И УСТАНОВЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО
ФАКТА СМЕРТИ
Исследованы внесённые в Гражданский процессуальный кодекс Украины изменения, связанные с порядком объявления физического лица умершим и установлением юридического факта смерти. Проанализированы отдельные положения Гражданского и Гражданского процессуального кодексов Украины с целью выявить противоречия, появившиеся в гражданском
процессуальном законодательстве после закрепления этих изменений, и дать рекомендации
по усовершенствованию действующего материального и процессуального законодательства
Украины с учётом международного опыта и требований актуальности и современности.
Ключевые слова: физическое лицо, объявление умершим, несчастный случай, чрезвычайная
ситуация, установление факта смерти.
KOVALENKO O. O. THE COURT HEARINGS OF THE CASES ON DECLARATION
OF DEATH OF AN INDIVIDUAL AND ESTABLISHMENT OF THE LEGAL FACT
OF DEATH
The author has studied the amendments made to the Civil and Procedural Code of Ukraine associated
with the procedure of declaring an individual dead and establishment of the legal fact of death. The
author has analyzed some provisions of the Civil, Civil and Procedural Codes of Ukraine to reveal
the contradictions that emerged in the civil procedural law after the consolidation of these amendments and to provide recommendations for improvement of the current material and procedural legislation of Ukraine considering international experience and requirements of relevance and modernity.
It is noted that the legislator defines three grounds for declaring the death of an individual, including:
– sustainable condition of being a missing person (for 3 years);
– an individual gone missing under circumstances threatening death or giving the reason to believe
his death from a specific accident (for 6 months);
– under the condition to assume an individual dead from an accident or other circumstances because
of man-made emergencies and natural disasters (for 1 month after the conclusion of a special commission’s work, formed as a result of emergencies of technogenic and natural character).
It is concluded that there is a conflict of two reasons for declaring the death of an individual within
one norm – determining the terms of declaring the death of an individual.
Keywords: individual, declaration of death, accident, emergency, establishing the fact of death.
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Досліджено теоретико-правові засади побудови системи цивільно-правових засобів захисту житлових прав. Розглянуто види житлових прав, систему цивільно-правових засобів захисту житлових прав, їх співвідношення зі способами у межах судового порядку захисту цивільних прав.
Визначено, що цивільно-правові засоби захисту житлових прав – це система юридичних інструментів (заяв, скарг), за допомогою яких здійснюється відновлення порушених або оспорюваних
житлових прав, усунення наслідків такого порушення та визнання житлових прав. Запропоновано засади побудови самостійної системи цивільно-правових засобів захисту житлових прав.
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Постановка проблеми. За даними судової
статистики щодо розгляду Вищим спеціалізованим судом України справ за перше півріччя
2015 року в касаційному порядку, більшість
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розглянутих цивільних справ становлять справи позовного провадження, зокрема спори, що
виникають із договорів (1,7 тис. справ, або
39,5 % загальної кількості переглянутих справ),
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із них 830 справ, що виникають із договорів
позики, кредиту, банківського вкладу. Значну
кількість справ становлять спори, що виникають із житлових правовідносин (7,9 %) [1]. Варто зазначити, що справи, які виникають із договорів кредиту, найчастіше мають юридичний
зв’язок sз житловими правами фізичної особи.
Так, під час розгляду спору щодо звернення
стягнення на житло за іпотечним зобов’язанням одразу постає питання про встановлення
розумного, добросовісного балансу між вимогами про звернення стягнення на житло та захистом житлових прав особи, котра зобов’язана виселитися з усіма членами сім’ї. Вказану
проблематику посилює і стан наукової думки
щодо захисту житлових прав. Тривають численні дискусії щодо розбудови поняття та системи житлових прав, особливостей їх захисту.
Одним із проблемних питань у цій сфері є визначення засобів цивільно-правового захисту
житлових прав.
Стан дослідження. Окремі аспекти цивільно-правового захисту житлових прав розглядались у працях М. К. Галянтича, І. П. Івашової,
О. О. Кармази, Л. Г. Лічмана, В. П. Маслова,
О. Є. Мічуріна, П. І. Седугіна, Ю. К. Толстого
та інших учених. Незважаючи на вагомі наукові
дослідження проблем захисту житлових прав,
частина з них так і не знайшла свого розв’язання. Зокрема, все ще залишається не завершеною конструкція співвідношення цивільноправових способів та засобів захисту житлових
прав та не визначена система цивільно-правових засобів захисту житлових прав. Це вимагає
додаткових досліджень у цьому напрямку.
Метою статті є встановлення системи цивільно-правових засобів захисту житлових прав
на підставі виокремлення особливостей житлових прав серед інших цивільних прав та аналізу існуючих засобів, котрі використовуються
в судовому порядку захисту прав та можуть
бути застосовані до захисту житлових прав.
Виклад основного матеріалу. Для встановлення особливостей цивільно-правових засобів захисту житлових прав необхідно визначити поняття та види житлових прав. Це надасть
можливість виявити правовий вектор захисту,
котрий охоплює мету захисту і юридичні інструменти його реалізації. Житлові права – це
права, які випливають з житлових правовідносин [2, с. 3]. Житлові правовідносини М. К. Галянтич визначає як відносини з приводу:
1) виникнення, здійснення, зміни, припинення
права власності, користування, розпорядження
жилими приміщеннями державного і комунального житлового фонду; 2) користування житлом

приватного житлового фонду; 3) користування
загальним майном власників приміщень;
4) відповідності приміщень жилим і виключення їх із житлового фонду; 5) обліку житлового фонду; 6) утримання і ремонту жилих
приміщень; 7) переобладнання і перепланування жилих приміщень; 8) управління багатоквартирними будинками; 9) створення і діяльності
житлових, житлово-будівельних кооперативів,
товариств співвласників житла, прав і обов’язків їх членів; 10) надання комунальних послуг і
їх проплати; 11) контролю за використанням і
збереженням житлового фонду, відповідності
жилих приміщень встановленим санітарним і
технічним нормам, іншим вимогам законодавства [3, с. 6]. У п. 24 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013
№ 3 «Про деякі питання юрисдикції загальних
судів та визначення підсудності цивільних
справ» вказано, що у порядку цивільного судочинства розглядаються спори щодо права особи
на житло (приватизація житла, взяття на облік
громадян, які потребують поліпшення житлових умов, або зняття з такого обліку, надання
житла, користування жилим приміщенням у
будинку державного чи приватного житлового
фонду, житлово-будівельних кооперативів, у
гуртожитках, зняття з реєстраційного обліку
місця проживання за наявності спору, виселення, а також спори щодо забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків тощо) [4,
п. 24]. Виходячи з вищевикладеного, можна
виокремити житлові права, які можуть виступати предметом цивільно-правового захисту:
право на отримання житла; право на користування житлом; житлові права мешканців гуртожитку; права на управління багатоквартирним будинком тощо.
Встановлення переліку житлових прав як
предмета цивільно-правового захисту має важливе практичне значення, оскільки це надає
можливість розмежувати цивільні та житлові
спори. Таке розмежування має враховуватися
для правильного застосування матеріального
та процесуального законодавства. Розглянемо
приклад судової справи на предмет класифікації спору. Позивач звернувся до районного суду
м. Києва з позовом до Міністерства оборони
України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України про відшкодування майнової та моральної шкоди, посилаючись на те, що є власником житлового
будинку, що знаходиться у м. Донецьку, де
відповідно до закону України «Про боротьбу з
тероризмом» проводиться антитерористична
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операція. У результаті артилерійського обстрілу виникла пожежа, внаслідок якої його будинок згорів. Оскільки держава є відповідальною
за шкоду, завдану майну внаслідок вибуху військових боєприпасів у мирний час, та шкоду,
завдану внаслідок терористичного акту, позивач просив стягнути з відповідачів майнову та
моральну шкоду [5]. Цей спір можна класифікувати як цивільний, незважаючи на те, що
стосується житлової власності, оскільки предметом та підставою позову є відшкодування
шкоди за пошкодження жилого будинку, що
знаходиться у м. Донецьку. Отже, спір виник з
приводу нерухомого майна; якби позивач звернувся до суду з вимогою про надання іншого
житла для проживання у зв’язку з втратою житла, то такий спір потрібно було б визначити
як такий, що випливає з житлових відносин.
До речі, О. Є. Аврамова до житлових прав
відносить і право на захист житлових прав [6,
с. 6]. Дійсно, до змісту житлових прав можливо віднести і право на захист. При цьому право
на захист як суб’єктивне право реалізується
тільки у межах охоронюваних правовідносин
[7, с. 8]. З точки зору матеріально-правового
змісту право на захист надає уповноваженій
особі три можливості: самозахист майнових
прав та інтересів; застосування до порушника
цивільних правових засобів оперативної дії;
звернення до компетентного державного або
громадського органу щодо захисту свого права
з вимогою застосування до порушника засобів
державно-примусового характеру [8, с. 218].
Житлові спори розглядаються у порядку цивільного судочинства.
Звернення до суду як реалізація судового
порядку захисту житлових прав у межах юрисдикційної форми захисту є найбільш ефективним. З цього приводу А. В. Лужанський підкреслює, що судовий розгляд – єдиний остаточний
законний засіб вирішення правового конфлікту;
під час розгляду конкретної справи суд має
право на превентивний вплив у формі обов’язкових до виконання окремих ухвал (постанов)
щодо запобігання надалі виникненню причин і
умов, що призвели до порушення прав; судові
рішення, які набули чинності, як правило, мають остаточний характер; виконання судового
рішення щодо питань факту чи права забезпечене державним примусом [9, с. 45]. Судовий
порядок захисту житлових прав конкретизується у відповідних способах захисту. В ч. 2 ст. 16
ЦК України встановлено, що способами захисту
цивільних прав та інтересів можуть бути: визнання права; визнання правочину недійсним;
припинення дії, яка порушує право; відновлен-

ня становища, яке існувало до порушення; примусове виконання обов’язку в натурі; зміна
правовідношення; припинення правовідношення; відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування
моральної (немайнової) шкоди; визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу
державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб [10].
Вказані способи захисту реалізуються у
конкретних засобах захисту. Зокрема, Т. М. Підлубна пропонує засоби захисту розглядати як
інструмент реалізації передбачених у законодавстві способів захисту, а процес застосування
цих засобів – як дію, за допомогою якої заінтересовані особи вимагають захисту порушеного
права від інших суб’єктів. До них можна віднести, наприклад, позов, скаргу, заяву. Однак
вибір засобу захисту залежить від способу та
форми захисту [11, с. 65]. З цією позицією варто погодитися.
Цивільно-правові засоби захисту житлових
прав – це система юридичних інструментів (заяв, скарг), за допомогою яких здійснюється
відновлення порушених або оспорюваних житлових прав, усунення наслідків такого порушення та визнання житлових прав. Додатково
підкреслимо, що існують універсальні та спеціальні засоби захисту. Для цивільно-правового захисту житлових прав можливо застосовувати як універсальні засоби захисту (засоби
щодо реалізації способів, які встановлені у
ст. 16 ЦК України), так і спеціальні. Спеціальні
засоби застосовуються до спеціальних відносин, зокрема, до цих засобів можна віднести
позов про визнання ордера на житлове приміщення недійсним. З цього питання звернемо
увагу на судову практику: згідно з п. 5 постанови Пленуму Верховного суду України від
12.04.1985 № 2 «Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового
кодексу України» під час розгляду спорів, що
не урегульовані житловим законодавством, суд
застосовує норми цивільного законодавства [12].
Наведене підкреслює, що для захисту житлових прав можливо застосовувати й універсальні цивільно-правові засоби захисту.
Зі своїх позицій О. П. Сергеєв пропонує певну систему цивільно-правових засобів, що
можуть застосовуватися для захисту права власності та інших речових прав: речово-правові
засоби (позов про витребування майна з чужого незаконного володіння, позов про усунення
порушень, не поєднаних з позбавленням володіння, позов про визнання права власності);
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зобов’язально-правові засоби (позов про відшкодування заподіяної власнику шкоди, позов
про повернення безпідставно придбаного або
збереженого майна, позов про повернення речей, наданих у користування за договором);
засоби захисту, які не належать ні до речовоправових, ні до зобов’язально-правових засобів, але випливають із різних інститутів цивільного права (наприклад, правила про захист
майнових прав власника, визнаного у встановленому порядку безвісно відсутнім чи оголошеного померлим, у разі його явки або під час
захисту інтересів сторін у випадку визнання
угоди недійсною); цивільно-правові засоби,
що спрямовані на захист інтересів власника у
разі припинення права власності поза його волею на підставах, які встановлені у законі (позов про відшкодування збитків у разі застосування націоналізації, конфіскації) [13, с. 550,
551]. Наведена система цивільно-правових
засобів може бути лише частково застосована
для захисту житлових прав. Тому варто запропонувати окрему систему цивільно-правових
засобів житлових прав. Із цією метою визначимо види позовів, котрі можуть використовуватися для захисту житлових прав.
Виходячи з аналізу судової практики і теоретичних розробок, можна визначити такі позови щодо захисту житлових прав: 1) про визнання права користування на житловим
приміщенням; 2) про примусовий обмін жилого приміщення; 3) про надання житла шляхом
взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов; 4) про зняття з реєстраційного обліку місця проживання ; 5) про
управління житлом (багатоквартирним будинком); 6) про утримання житла; 7) про виселення із житла; 8) про відшкодування шкоди,
завданої житлу, або збитків, спричинених порушенням користування житлом; 9) про забезпечення житлових прав мешканців гуртожитку;
10) про інші вимоги, пов’язані з користуванням житлом (отриманням, утриманням, припиненням прав на користування житлом).
Позови щодо захисту житлових прав можуть формувати самостійну систему. Як зазна-

чалось, позови є різновидом засобів захисту
житлових прав, тому логічно запропонувати не
систему позовів, а систему цивільно-правових
засобів захисту житлових прав, що є ширшою
категорією. Цивільно-правові засоби захисту
житлових прав залежно від принципу побудови взаємозв’язків можуть формувати дві системи. Перша система, що побудована залежно
від правової регламентації засобів захисту
житлових прав, містить універсальні засоби
захисту житлових прав (установлені ст. 16 ЦК
України) та спеціальні засоби захисту житлових прав (визначені окремими актами житлового законодавства). Друга система цивільноправових засобів захисту житлових прав може
бути сформована залежно від предмета захисту:
речово-правові засоби (позови про визнання
права користування жилим приміщенням, про
забезпечення житлових прав мешканців гуртожитку); зобов’язально-правові засоби (позови про примусовий обмін жилого приміщення, про вселення у житло); компенсаційні
(позов про відшкодування шкоди, завданої
житлу, або збитків, спричинених порушенням
користування житлом).
Висновок. На підставі проведеного дослідження встановлено, що цивільно-правові засоби захисту житлових прав – це система
юридичних інструментів (заяв, скарг), за допомогою яких здійснюється відновлення порушених або оспорюваних житлових прав, усунення наслідків такого порушення та визнання
житлових прав. Цивільно-правові засоби житлових прав залежно від принципу побудови
взаємозв’язків можуть формувати дві системи.
Перша система побудована залежно від правової регламентації засобів захисту житлових
прав. Друга система цивільно-правових засобів
захисту житлових прав може бути сформована
залежно від предмета захисту.
Окремо слід зазначити, що встановлення
способів, засобів цивільно-правового захисту
житлових прав є актуальним та перспективним напрямком у подальших наукових дослідженнях.
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КРОЙТОР В. А. СИСТЕМА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ
Исследованы теоретико-правовые основы построения системы гражданско-правовых средств
защиты жилищных прав. Рассмотрены виды жилищных прав, система гражданско-правовых
способов защиты жилищных прав, их соотношение со способами в пределах судебного порядка защиты гражданских прав. Определено, что гражданско-правовые способы защиты жилищных прав – это система юридических документов (заявлений, жалоб), с помощью которых
осуществляется восстановление нарушенных или оспариваемых жилищных прав, устранение
последствий такого нарушения и признания жилищных прав. Предложены основы построения самостоятельной системы гражданско-правовых средств защиты жилищных прав.
Ключевые слова: защита, судебный порядок, способ, средства, жилищные правоотношения,
жилищные права, иск, система.
KROYTOR V. A. THE SYSTEM OF CIVIL AND LEGAL MEANS OF PROTECTING
HOUSING RIGHTS
Theoretical and legal principles of building a system of civil and legal means of protecting housing
rights are researched in the article.
The article’s objective is establishment of a system of civil and legal means of protecting housing
rights on the basis of allocating housing rights’ features among other civil rights and analysis of the
existing means used in the courts to protect the rights and can be applied to protect housing rights.
Types of housing rights, the system of civil and legal means of protecting housing rights, their correspondence with the methods within the court procedure of protecting civil rights have been considered. The author has determined the lawsuits to protect housing rights: 1) on recognizing the right of using housing premises; 2) on the compulsory exchange of housing premises; 3) on providing housing by
registration of citizens who need better housing conditions; 4) on the removal from the register of residence; 5) on the management of housing (apartment buildings); 6) on the maintenance of housing; 7) on
the eviction from housing; 8) on damages reimbursement caused to housing or damage caused by a violation of tenure; 9) on ensuring the housing rights of dormitory residents; 10) about other requirements
associated with the use of housing (receipt, retention, termination of rights for housing).
It is established that civil and legal means of protecting housing rights – is a system of legal instruments (applications, complaints), through which the restoration of violated or disputed housing rights
is realized, elimination of the consequences of such violation and recognition of housing rights. Civil
and legal means of protection of housing rights depending on the principle of building relationships
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can form two systems. The first system is built according to legal regulation of the means of protecting housing rights. The second system of civil and legal means of protecting housing rights may be
formed depending on the subject matter of protection.
Keywords: protection, judicial procedure, method, means, housing legal relations, housing rights,
lawsuit system.
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ОСПОРЮВАННЯ БАТЬКІВСТВА ПІСЛЯ СМЕРТІ ОСОБИ,
ЯКА ЗАПИСАНА БАТЬКОМ ДИТИНИ
Виконано науковий аналіз норм щодо оспорювання батьківства особи, яка записана батьком
дитини, після її смерті. Надано практичні рекомендації щодо захисту прав спадкоємців цієї
особи, покликані полегшити їх застосування. Зроблено висновок, що оспорювання батьківства у таких випадках значно ускладнене через вади механізму доведення спадкоємцями померлої особи своїх позовних вимог. Цей механізм потребує розширення з урахуванням норм цивільного процесуального законодавства.
Ключові слова: оспорювання батьківства; особа, яка записана батьком дитини; актовий
запис про народження; спадкоємці; спадкодавець; докази; доказування.
Suprun, T.S. (2016), “Challenging paternity after the death of a person registered as the child’s father”
[“Osporiuvannia batkivstva pislia smerti osoby, yaka zapysana batkom dytyny”], Pravo i Bezpeka, No. 1, pp.
140–145.

Постановка проблеми. У день народження
дитини батьки зобов’язані одразу визначити її
індивідуально-правовий статус, присвоївши
прізвище, ім’я та по батькові, визначивши її
походження. Дитина, яка була зачата і (або)
народжена у шлюбі, походить від подружжя. В
цьому разі походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров’я про народження дружиною дитини, а походження від батька – на підставі
презумпції батьківства чоловіка матері дитини,
яка засвідчується свідоцтвом про шлюб. Ця
презумпція зберігає свою чинність і протягом
десяти місяців після припинення шлюбу між
батьками дитини, при цьому згода чоловіка на
запис його батьком призюмується та не вимагається. Запис про батька в актовому записі
про народження дитини робиться на підставі
свідоцтва про шлюб або документа, який підтверджує час і підставу для припинення шлюбу
(свідоцтво або рішення суду про розірвання
шлюбу, свідоцтво про смерть особи тощо). За
таких умов можуть бути порушені права та інтереси чоловіка, який насправді не є батьком
дитини. Для захисту своїх прав закон надає йому
право оспорити своє батьківство, пред’явивши
позов про виключення запису про нього як ба-
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тька з актового запису про народження дитини
(ст. 136 Сімейного кодексу України).
Інститут оспорювання батьківства в сімейному законодавстві України має досить давню
історію. Він був закріплений ще в Кодексі законів про сім’ю, опіку, шлюб і акти громадянського стану Української РСР 1926 р. та в у
Кодексі про шлюб та сім’ю Української РСР
1969 р. Однак у жодному з цих кодексів не передбачалося оспорювання батьківства після
смерті особи, яка записана батьком дитини.
Верховний Суд також тривалий час стояв на
тій позиції, що оспорювати батьківство можливо лише за життя особи, яка записана батьком, і крім неї ніхто такого права більше не має.
Така позиція була несправедлива й антиморальна стосовно осіб, які всупереч їх волі були
записані батьками дітей або не знали про це і
за життя не могли оспорити цей запис, а недобросовісна жінка (мати дитини) мала від цього
моральний і матеріальний зиск [1, с. 313]. У
випадку, якщо за життя особа, яка записана
батьком, оспорила такий запис, але померла
під час слухання справи, суд також мав закрити провадження. В обох випадках справедливість не була відновлена, а інтереси особи, яка
була записана батьком дитини, залишалися
незахищеними.
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