
Розмежування
цивільної адміністративної та
господарської юрисдикцій.
Поняття, значення і види
підсудності цивільних справ.
Направлення справ за підсудністю
для розгляду справи. Правила
визначення підсудності
справ. Виключна
підсудність.



Ст.6 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод

Кожен має право на справедливий і
публічний розгляд його справи упродовж
розумного строку незалежним і
безстороннім судом, встановленим
законом, який вирішить спір щодо його
прав та обов'язків цивільного характеру або
встановить обґрунтованість будь-якого
висунутого проти нього кримінального
обвинувачення.

Таким чином, наслідком недодержання як юрисдикції, так і підсудності буде в кращому випадку –
скасування рішення вищім судом, в гіршому – константування порушення ст.6 ЄКПЛ ЄСПЛ.



ВП ВС 12 грудня 2018 року № 601/2137/17

• Визначальним принципом здійснення правосуддя в
адміністративних справах є принцип офіційного
з'ясування всіх обставин у справі з обов'язком
суб'єкта владних повноважень доказувати
правомірність своїх дій, бездіяльності чи рішень, на
відміну від визначального принципу цивільного
судочинства, який полягає у змагальності сторін.
Суд, який розглянув справу, не віднесену до його
юрисдикції, не може вважатися «судом,
встановленим законом» у розумінні пункту 1 статті 6
Конвенції.

• Аналогічна правова позиція викладена в постановах
Великої Палати Верховного Суду від 03 та 18 квітня
2018 року у справах № 761/33504/14-а та №
802/950/17-а відповідно.



До 15.12.2017

• Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду
України від 20.05.2013 № 8 «Про окремі питання
юрисдикції адміністративних судів».

• Постанова 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».

• Постанова Пленуму Вищого господарського суду
України від 24.10.2011 № 10 «Про деякі питання
підвідомчості і підсудності справ господарським
судам».



Постанова ВСУ від 05 липня 2017 
року, справа № 6-1094цс17

• Відповідно до статті 15 ЦПК України у порядку цивільного судочинства
суди розглядають справи про захист порушених, невизнаних або
оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних,
житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших
правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ за КАС
України (стаття 17), ГПК України (статті 1, 12), КПК України або КУпАП
віднесено до компетенції адміністративних, господарських судів, до
кримінального провадження чи до провадження в справах про
адміністративні правопорушення. Законом може бути передбачено
розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства.

• Отже, основною визначальною рисою адміністративних
правовідносин є владне підпорядкування однієї сторони цих відносин
іншій стороні. Сторони в адміністративному спорі ще до його
виникнення повинні перебувати у відносинах вертикального
підпорядкування.



Після 15.12.2017:

• Ст.2 ЦПК України: Завданням цивільного судочинства є справедливий,
неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з
метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних
прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних
осіб, інтересів держави.

• Ст.2 ГПК України: Завданням господарського судочинства є
справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів,
пов’язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших
справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою
ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і
законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

• С.2 КАС України: Завданням адміністративного судочинства є
справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у
сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав,
свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від
порушень з боку суб’єктів владних повноважень.



• Ч.1 ст.4 ЦПК України: Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом,
звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав,
свобод чи законних інтересів.

• Ч.2 ст.4 ГПК України: Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не
є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на
звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або
оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції
господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на
запобігання правопорушенням.

• Ч.1 ст.5 КАС України: Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом,
звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю
суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити
про їх захист шляхом: 1) визнання протиправним та нечинним нормативно-правового
акта чи окремих його положень; 2) визнання протиправним та скасування
індивідуального акта чи окремих його положень; 3) визнання дій суб’єкта владних
повноважень протиправними та зобов’язання утриматися від вчинення певних дій; 4)
визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправною та зобов’язання
вчинити певні дії; 5) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень)
суб’єкта владних повноважень; 6) прийняття судом одного з рішень, зазначених у
пунктах 1-4 цієї частини та стягнення з відповідача - суб’єкта владних повноважень
коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його протиправними рішеннями, дією або
бездіяльністю..



• Ч.1, 3, 8 ст.19 ЦПК
1. Суди розглядають у порядку

цивільного судочинства справи, що
виникають з цивільних, земельних,
трудових, сімейних, житлових та
інших правовідносин, крім справ,
розгляд яких здійснюється в
порядку іншого судочинства.

Також вимоги щодо реєстрації
майна та майнових прав, інших
реєстраційних дій, якщо такі
вимоги є похідними від спору щодо
такого майна або майнових прав,
якщо цей спір підлягає розгляду в
місцевому загальному суді і
переданий на його розгляд з такими
вимогами.

3. Наказне провадження
призначене для розгляду справ за
заявами про стягнення грошових
сум незначного розміру, щодо яких
відсутній спір або про його
наявність заявнику невідомо.

8. Суди розглядають справи про
оскарження рішень третейських
судів, про видачу виконавчих листів
на примусове виконання рішень
третейських судів, про оспорювання
рішень міжнародного комерційного
арбітражу, а також про визнання та
надання дозволу на виконання
рішень міжнародного комерційного
арбітражу, іноземного суду.

• Ч.1, 2, 3 ст.19 КАС

1. Юрисдикція адміністративних
судів поширюється на справи у
публічно-правових спорах, зокрема: 1),
2, … 15).

2. Юрисдикція адміністративних
судів не поширюється на справи: 1) що
віднесені до юрисдикції
Конституційного Суду України; 2) що
мають вирішуватися в порядку
кримінального судочинства; 3) про
накладення адміністративних стягнень,
крім випадків, визначених цим
Кодексом; 4) щодо відносин, які
відповідно до закону, статуту
(положення) громадського об’єднання,
саморегулівної організації віднесені до
його (її) внутрішньої діяльності або
виключної компетенції, крім справ у
спорах, визначених пунктами 9, 10
частини першої цієї статті.

3. Адміністративні суди не
розглядають позовні вимоги, які є
похідними від вимог у приватно-
правовому спорі і заявлені разом з
ними, якщо цей спір підлягає розгляду
в порядку іншого, ніж адміністративне,
судочинства і знаходиться на розгляді
відповідного суду.

• Ч,1, 2 ст.20 ГПК
1. Господарські суди розглядають
справи у спорах, що виникають у
зв’язку із здійсненням господарської
діяльності (крім справ, передбачених
частиною другою цієї статті), та інші
справи у визначених законом
випадках, зокрема: 1)…; 2)…; 11)
справи про оскарження рішень
третейських судів та про видачу
наказу на примусове виконання
рішень третейських судів, утворених
відповідно до Закону України "Про
третейські суди", якщо такі рішення
ухвалені у спорах, зазначених у цій
статті; … 13) вимоги щодо реєстрації
майна та майнових прав, інших
реєстраційних дій, визнання
недійсними актів, що порушують
права на майно (майнові права),
якщо такі вимоги є похідними від
спору щодо такого майна або
майнових прав чи спору, що виник з
корпоративних відносин, якщо цей
спір підлягає розгляду в
господарському суді і переданий на
його розгляд разом з такими
вимогами; 16) справи за заявами про
видачу судового наказу, якщо
заявником та боржником є
юридична особа або фізична особа -
підприємець; 17)... .
2. Вищий суд з питань
інтелектуальної власності розглядає
справи щодо прав інтелектуальної
власності, зокрема: 1), 2).



Ч.1 ст.20 ЦПК: Не допускається об’єднання в одне провадження вимог, які 
підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше 

не встановлено законом.
Ч.6 ст.21 КАС: Не допускається об’єднання в одне провадження кількох 

вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше 
не встановлено законом.

Ч.1 ст.20 ГПК: Не допускається об’єднання в одне провадження кількох 
вимог, які підлягають розгляду в порядку різного судочинства, якщо інше 

не передбачено цим Кодексом.

П.23 ст.4 КАС України: похідна позовна вимога - вимога, 
задоволення якої залежить від задоволення іншої

позовної вимоги (основної вимоги).

П.1 ч.1 ст.186 ЦПК України
Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо заява

не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.



В кожному конкретному випадку ВП ВС 
аналізує, з яких саме відносин між сторонами 

виник спір, а вже потім - які його суб’єкти.

• Приклади: 
• 21 листопада 2018 року № 127/93/17-ц;
• 12 грудня 2018 року № 826/15700/17;
• 23 січня 2019 року № 530/1865/16-ц;
• 30 січня 2019 року № 569/5553/17;
• …
*Див: ДАЙДЖЕСТИ правових позицій Великої Палати

Верховного Суду.

Ч.6 ст.403 ЦПК: Справа підлягає передачі на розгляд Великої Палати Верховного 
Суду, коли учасник справи оскаржує судове рішення з підстав порушення правил 

предметної чи суб’єктної юрисдикції, крім випадків…



ВП ВС 05 червня 2019 року № 908/1568/18

• … з дати набрання чинності ГПК України в
редакції Закону України від 03 жовтня 2017 року №
2147-VIII «Про внесення змін до Господарського
процесуального кодексу України, Цивільного
процесуального кодексу України, Кодексу
адміністративного судочинства України та інших
законодавчих актів» одним із критеріїв віднесення
справ до господарської юрисдикції визначено
наявність між сторонами саме господарських
правовідносин, а також впроваджено підхід щодо
розмежування юрисдикції судів залежно від
предмета правовідносин, а не лише від суб`єктного
складу сторін.



ВП ВС 30 січня 2019 року № 
569/5553/17

• Аналіз змісту статті 15 ЦПК України та статті 17 КАС
України (у редакціях, чинних на час розгляду справи
в судах першої й апеляційної інстанцій) у сукупності
дає підстави для висновку, що під час вирішення
питання про розмежування компетенції судів щодо
розгляду адміністративних і цивільних справ у
кожній конкретній справі недостатньо застосувати
виключно формальний критерій - визначення
суб'єктного складу спірних правовідносин (участь у
них суб'єкта владних повноважень). Визначальною
ознакою для правильного вирішення такого
питання є характер правовідносин, з яких виник
спір.



ВП ВС 05 червня 2019 року № 
908/1568/18

• Ознаками спору, на який поширюється юрисдикція
господарського суду, є: наявність між сторонами
господарських відносин, врегульованих Цивільним
і Господарським кодексами України, іншими актами
господарського і цивільного законодавства, і спору
про право, що виникає з відповідних відносин;
наявність у законі норми, що прямо передбачала б
вирішення спору господарським судом; відсутність у
законі норми, що прямо передбачала б вирішення
такого спору судом іншої юрисдикції. Має значення
також і суб`єктний склад саме сторін правовідносин
та наявність спору, що виник у зв`язку зі
здійсненням господарської діяльності.



ВП ВС 15 травня 2019 року № 
757/12726/18-ц

• Велика Палата Верховного Суду зауважує, що обраний спосіб захисту
цивільного права, має призводити до захисту порушеного чи оспорюваного
права або інтересу. Якщо таке право чи інтерес мають бути захищені лише
певним способом, а той, який обрав позивач, може бути використаний для
захисту інших прав або інтересів, а не тих, за захистом яких позивач звернувся
до суду, суд визнає обраний позивачем спосіб захисту неналежним і
відмовляє у позові. У тому ж випадку, якщо заявлена позовна вимога взагалі
не може бути використана для захисту будь-якого права чи інтересу, оскільки
незалежно від доводів сторін спору суд не може її задовольнити, така вимога
не може розглядатися як спосіб захисту (пункт 36 постанови Великої Палати
Верховного Суду від 13 березня 2019 року у справі № 331/6927/16-ц).

• Велика Палата Верховного Суду звертає увагу на те, що висловлювання
«заява не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства» (пункт 1
частини першої статті 186 ЦПК України), «справа не підлягає розгляду в
порядку цивільного судочинства» (пункт 1 частини першої статті 255 ЦПК
України) стосуються як позовних вимог, які не можуть розглядатися за
правилами цивільного судочинства, так і тих вимог, які взагалі не можуть
розглядатися судами (близькі за змістом висновки Велика Палата Верховного
Суду сформулювала, зокрема, у пункті 66 постанови від 21 листопада 2018
року у справі № 757/43355/16-ц, у пункті 59 постанови від 13 червня 2018
року у справі № 454/143/17-ц, у пункті 37 постанови від 13 березня 2019 року
у справі № 331/6927/16-ц).



§ 2 Гл.1 Р.2 ЦПК. Інстанційна юрисдикція 
Стаття 23. Суд першої інстанції

• 1. Усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства,
розглядаються місцевими загальними судами як судами першої інстанції, крім
справ, визначених частинами другою та третьою цієї статті.

• 2. Справи щодо оскарження рішень третейських судів, оспорювання рішень
міжнародних комерційних арбітражів, про видачу виконавчих листів на
примусове виконання рішень третейських судів розглядаються апеляційними
судами як судами першої інстанції за місцем розгляду справи третейським
судом (за місцезнаходженням арбітражу).

• 3. Справи щодо визнання та надання дозволу на виконання рішень
міжнародного комерційного арбітражу розглядаються:

1) якщо місце арбітражу знаходиться на території України - апеляційними
загальними судами за місцезнаходженням арбітражу;

2) якщо місце арбітражу знаходиться поза межами України - апеляційним
загальним судом, юрисдикція якого поширюється на місто Київ.



§ 3 Гл.1 Р.2 ЦПК. Територіальна юрисдикція 
(підсудність)

• https://uk.wikipedia.org/wiki/
Територіальна підсудність - становить

собою визначений процесуальним
законодавством порядок розподілу справ між
судами одного й того самого рівня залежно від
території, на яку поширюється їхня юрисдикція.
За правилами територіальної підсудності справу
розглядає суд, у межах територіальної
юрисдикції якого вчинено правопорушення, або
за місцем знаходження сторони (як правило,
відповідача).



Підвиди територіальної юрисдикції 
(підсудності)

• загальна (ст.27, ч.1 ст.316, ЦПК);
• альтернативна (ст.ст.28, 305, 317, ч.2 ст.320, 

ст.ст.334, 343 ЦПК);
• виключна (ст.30 ч.1 ст.295, ч.1 ст.301, ст.ст.310, 

329, 339, 347 ЦПК,);
• підсудність справ за ухвалою суду (ст.ст.26, 29, 

ч.2 ст.295, ч.2 ст.301, ч.2 ст.316 ЦПК);
• договірна, як підвид альтернативної(ч.2 ст.28 

ЦПК).

*примітка: ч.1 ст.316 включена до загальної, оскільки вимоги можуть бути заявлені в позові, що
може призвести до зміни підсудності.



Стаття 27. Підсудність справ за місцем проживання або 
місцезнаходженням відповідача.

1. Позови до фізичної особи пред’являються в суд за зареєстрованим
у встановленому законом порядку місцем її проживання або перебування,
якщо інше не передбачено законом.

2. Позови до юридичних осіб пред’являються в суд за їхнім
місцезнаходженням згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Стаття 26. Підсудність справ, у яких однією зі сторін 
є суд або суддя.

1. Підсудність справи, у якій однією зі сторін є суд або суддя суду, до
підсудності якого віднесена ця справа за загальними правилами, визначається
ухвалою суду вищої інстанції, постановленою без повідомлення сторін.

Стаття 29. Підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві 
сторони проживають за її межами.

1. Підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві сторони
проживають за її межами, а також справ про розірвання шлюбу між громадянином
України та іноземцем або особою без громадянства, які проживають за межами
України, визначається суддею Верховного Суду, визначеним у порядку,
передбаченому статтею 33 цього Кодексу, одноособово.



Стаття 28. Підсудність справ за вибором позивача.

• 1. Позови про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину,
стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх
стягнення, про визнання батьківства відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин,
можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

• 2. Позови про розірвання шлюбу можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи
перебування позивача також у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або
якщо він не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання
відповідача. За домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем
проживання чи перебування будь-кого з них.

• 3. Позови про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або
смертю фізичної особи, чи шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину, можуть пред’являтися
також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача або за місцем заподіяння
шкоди.

• 4. Позови, пов’язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування,
прокуратури або суду, можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи
перебування позивача.

• 5. Позови про захист прав споживачів можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем
проживання чи перебування споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.

• 6. Позови про відшкодування шкоди, заподіяної майну фізичних або юридичних осіб, можуть
пред’являтися також за місцем заподіяння шкоди.

• 7. Позови, що виникають із діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть
пред’являтися також за їх місцезнаходженням.

• 8. Позови, що виникають із договорів, у яких зазначено місце виконання або виконувати які через їх
особливість можна тільки в певному місці, можуть пред’являтися також за місцем виконання цих
договорів.



• 9. Позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого невідоме,
пред’являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім відомим зареєстрованим його
місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).

• 10. Позови до відповідача, який не має в Україні місця проживання чи перебування, можуть
пред’являтися за місцезнаходженням його майна або за останнім відомим зареєстрованим місцем його
проживання чи перебування в Україні.

• 11. Позови про відшкодування шкоди, заподіяної зіткненням суден, а також про стягнення сум
винагороди за рятування на морі, можуть пред’являтися також за місцезнаходженням судна відповідача
або порту реєстрації судна.

• 12. Позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,
або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса можуть пред’являтися також за
місцем його виконання.

• 13. Позови Міністерства юстиції України на підставі міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України, в інтересах і за довіреністю позивача, який не має в Україні
зареєстрованого місця проживання чи перебування, можуть також пред’являтися за місцезнаходженням
міністерства або його територіальних органів.

• 14. Позови про відшкодування збитків, спричинених заходами забезпечення позову, можуть
пред’являтися також за місцем застосування заходів забезпечення позову (до суду, який застосував
відповідні заходи).

• 15. Позови до кількох відповідачів, які проживають або знаходяться в різних місцях, пред’являються за
місцем проживання або місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача.

• 16. Позивач має право на вибір між кількома судами, яким згідно з цією статтею підсудна справа, за
винятком виключної підсудності, встановленої статтею 30 цього Кодексу.

• 17. Позови про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб
(в тому числі про відшкодування шкоди, завданої внаслідок обмеження у здійсненні права власності на
нерухоме майно або його знищення, пошкодження) у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації,
збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного
чи техногенного характеру можуть пред’являтися також за місцем проживання чи перебування
позивача.



Виключна підсудність (ст.30 ЦПК)
• 1. Позови, що виникають із приводу нерухомого майна, пред’являються за

місцезнаходженням майна або основної його частини. Якщо пов’язані між собою
позовні вимоги пред’явлені одночасно щодо декількох об’єктів нерухомого майна, спір
розглядається за місцезнаходженням об’єкта, вартість якого є найвищою.

• 2. Позови про зняття арешту з майна пред’являються за місцезнаходженням цього
майна або основної його частини.

• 3. Позови кредиторів спадкодавця, що подаються до прийняття спадщини
спадкоємцями, пред’являються за місцезнаходженням спадкового майна або основної
його частини.

• 4. Позови до перевізників, що виникають з договорів перевезення вантажів, пасажирів,
багажу, пошти, пред’являються за місцезнаходженням перевізника.

• 5. Справи про арешт судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги,
розглядаються судом за місцезнаходженням морського порту України, в якому
перебуває судно або до якого прямує, або порту реєстрації судна.

• 6. Зустрічний позов та позов третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо
предмета спору, незалежно від їх підсудності пред’являються в суді за місцем розгляду
первісного позову. Це правило не застосовується, коли відповідно до інших визначених
у цій статті правил виключної підсудності такий позов має розглядатися іншим судом,
ніж тим, що розглядає первісний позов.

• 7. У випадку об’єднання позовних вимог щодо укладання, зміни, розірвання і виконання
правочину з вимогами щодо іншого правочину, укладеного для забезпечення основного
зобов’язання, спір розглядається судом за місцезнаходженням відповідача, який є
стороною основного зобов’язання.

• 8. Вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій
розглядаються судом, визначеним за правилами підсудності щодо розгляду спору,
похідними від якого є такі вимоги.



Правила визначення підсудності
Були наведені в Постанові 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», однак після
змін, внесених до ЦПК України, які набрали чинності 15.12.2017, означену Постанову
застосовувати не можна. Треба користуватися висновками, викладеними в
Постановах Великої Палати Верховного Суду.

Так, якщо інше не встановлено ЦПК, позови пред'являються: до фізичної
особи - до суду за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її
проживання або перебування; до юридичної особи - за її місцезнаходженням згідно з
ч.2 ст.28 ЦПК. Стосовно фізичної особи визначається відповідно до положень статті 29
ЦК і статті 3 Закону України від 11 грудня 2003 року № 1382-IV «Про свободу
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». При вирішенні зазначених
питань суди також мають враховувати роз'яснення, що містяться в Рішенні
Конституційного Суду України від 14 листопада 2001 року № 15-рп/2001 (справа щодо
прописки). За винятком справ окремого провадження, в якому передбачено
можливість звернення Не є місцем проживання фізичної особи місце, в якому вона
знаходиться під вартою у вигляді запобіжного заходу, місце, в якому особа відбуває
покарання у виді позбавлення волі за вироком суду, місце, в якому особа знаходиться
на стаціонарному лікуванні. Позови до таких осіб пред'являються за останнім місцем
проживання до взяття під варту чи до поміщення до медичного закладу.



• Постанова ВС у складі Першої судової палати КЦС від 10.01.2019 у справі №
484/747/17):

Місцем проживання фізичної особи згідно з частиною першою статті 29 ЦК України є
житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому
(гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа
проживає постійно, переважно або тимчасово.

Статтями 2, 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні» передбачено, що реєстрація місця проживання чи місця
перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод,
передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або
підставою для їх обмеження.

Місцем проживання є адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа
проживає строком понад шість місяців на рік.

Таким чином, відсутність реєстрації місця проживання позивача за місцем проживання
спадкодавця не може бути доказом того, що він не проживав зі спадкодавцем, оскільки
сама по собі відсутність такої реєстрації згідно зі статтею 2 Закону України «Про свободу
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» не є абсолютним
підтвердженням обставин про те, що спадкоємець не проживав зі спадкодавцем на час
відкриття спадщини, якщо обставини, встановлені частиною третьою статті 1268 ЦК України,
підтверджуються іншими належними і допустимими доказами, які були надані позивачем,
та оцінені судом.

За абз.4, 5 ст.3 Закону: місце перебування - адміністративно-територіальна одиниця,
на території якої особа проживає строком менше шести місяців на рік;

місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної
одиниці, в якому особа проживає, а також спеціалізовані соціальні установи, заклади
соціального обслуговування та соціального захисту, військові частини;



• Абз.8 ст.3 Закону: довідка про реєстрацію місця проживання - документ, який
видається органом реєстрації особі за її вимогою та підтверджує реєстрацію
місця проживання або місця перебування особи;

• Абз.9 ст.3 Закону: документи, до яких вносяться відомості про місце
проживання, - паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення
громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на
тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка
потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий
захист;

• Абз.10 ст.3 Закону: документ, до якого вносяться відомості про місце
перебування, - довідка про звернення за захистом в Україні;

• Абз.11 ст.3 Закону: реєстрація - внесення інформації до реєстру
територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце
проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця
перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного
державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів
України порядку.



• Право вибору між судами, яким згідно із правилом загальної підсудності (стаття 27
ЦПК) і правилом альтернативної підсудності (стаття 28 ЦПК) підсудна справа,
належить виключно позивачеві (частина 16 статті 28 ЦПК).

• Якщо позивач при пред'явленні позову дотримався правил територіальної чи
альтернативної підсудності, суд не має права повернути позивачеві позовну заяву
з мотивів непідсудності справи цьому суду.

• Територіальна підсудність справи за участю філії або представництва юридичної
особи визначається відповідно до вимог частини сьомої статті 28 ЦПК також за їх
місцезнаходженням, якщо їм надано право здійснювати повноваження сторони
від імені юридичної особи (стаття 95 ЦК). Відомості про філії та представництва
юридичної особи включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (стаття 9 Закону України
"Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань").

• Оскільки філія або представництво юридичної особи діють у межах наданих їм
повноважень, то пред'явлення позову за їх місцезнаходженням можливе лише
тоді, коли спір випливає саме з їх діяльності.

• Правила визначення місця виконання зобов'язання передбачено статтею 532 ЦК.
При цьому слід ураховувати, що правила цієї статті застосовуються до зобов'язань,
виконання яких з урахуванням їх особливостей можливе лише у певному місці. У
разі якщо така особливість не визначена (наприклад, пункт 4 частини першої статті
532 ЦК) і не вбачається зі специфіки спірних відносин, то підсудність справи
визначається за загальними правилами підсудності.



• Позови до кількох відповідачів, які проживають або знаходяться в різних місцях,
пред'являються за місцем проживання або місцезнаходженням одного з
відповідачів за вибором позивача (частина перша статті 15 ЦПК). Слід виходити з
того, що таке правило підсудності зазвичай стосується позовних вимог, які
випливають із однієї правової підстави та пред'являються до кількох осіб
(наприклад, позов до кількох відповідачів про відшкодування шкоди, завданої
здоров'ю чи майну позивача їх спільними діями; позов до засобів масової
інформації та автора поширеного ними матеріалу про спростування недостовірної
інформації).

• За змістом статті 27 і частини 15 статті 28 ЦПК такий вибір підсудності поширюється
лише на позови, для яких встановлено загальну територіальну підсудність. Отже,
правило частини 15 статті 28 ЦПК не змінює правила виключної підсудності. У
зв'язку із цим якщо до кількох відповідачів пред'явлено позови, пов'язані між
собою, на один з яких поширюється виключна підсудність, то щодо вимог,
пов'язаних між собою, діють правила статті 30 ЦПК).

• Перелік позовів, для яких визначено виключну підсудність (стаття 30 ЦПК) є
вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає. Місцезнаходження
нерухомого майна має бути підтверджено документально. У разі конкуренції
правил підсудності (наприклад, при об'єднанні позовів, на один з яких
поширюється дія правила про виключну підсудність) мають застосовуватися
правила виключної підсудності. Не допускається об’єднання в одне провадження
кількох вимог, щодо яких законом визначена виключна підсудність різним судам
(ч.5 ст.188 ЦПК).



• Виключну підсудність встановлено також для позовів, що виникають із приводу
нерухомого майна (частина перша статті 30 ЦПК). Згідно з положеннями статті
181 ЦК до нерухомого майна належать: земельні ділянки, а також об'єкти,
розташовані на них, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх
призначення. Наприклад, це позови про право власності на таке майно; про право
володіння і користування ним (стаття 358 ЦК); про поділ нерухомого майна, що є у
спільній частковій власності та виділ частки із цього майна (статті 364, 367 ЦК); про
поділ нерухомого майна, що є у спільній сумісній власності та виділ частки із цього
майна (статті 370, 372 ЦК); про право користування нерухомим майном
(визначення порядку користування ним); про право, яке виникло із договору
найму жилого приміщення, оренди тощо; про визнання правочину з нерухомістю
недійсним; про звернення стягнення на нерухоме майно - предмет іпотеки чи
застави; розірвання договору оренди землі; стягнення орендної плати, якщо спір
виник з приводу нерухомого майна; про усунення від права на спадкування та
визначення додаткового строку для прийняття спадщини.



Направлення справ за підсудністю (ст.31 ЦПК України)
* 1. Суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо:

• 1) справа належить до територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду;
• 2) після задоволення відводів (самовідводів) чи з інших підстав неможливо утворити новий

склад суду для розгляду справи;
• 3) ліквідовано або з визначених законом підстав припинено роботу суду, який розглядав

справу.
* 2. Справа, прийнята судом до свого провадження з додержанням правил підсудності,
повинна бути ним розглянута і в тому випадку, коли в процесі розгляду справи вона стала
підсудною іншому суду, за винятком випадків, коли внаслідок змін у складі відповідачів справа
належить до виключної підсудності іншого суду.
* 3. Передача справи на розгляд іншого суду за встановленою цим Кодексом підсудністю з
підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті, здійснюється на підставі ухвали
суду не пізніше п’яти днів після закінчення строку на її оскарження, а в разі подання скарги - не
пізніше п’яти днів після залишення її без задоволення.
* 4. Передача справи з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої цієї статті,
здійснюється на підставі розпорядження голови суду на розгляд суду, найбільш територіально
наближеного до цього суду.
* 5. У разі ліквідації або припинення роботи суду справи, що перебували у його провадженні,
невідкладно передаються до суду, визначеного відповідним законом або рішенням про
припинення роботи суду, а якщо такий суд не визначено - до суду, що найбільш територіально
наближений до суду, який ліквідовано або роботу якого припинено.
* 6. Справа, у якій однією зі сторін є суд, до підсудності якого віднесена ця справа за
загальними правилами, або суддя цього суду, не пізніше п’яти днів із дня надходження
позовної заяви передається на підставі розпорядження голови суду до суду вищої інстанції для
визначення підсудності.



Стаття 32 ЦПК України
• 1. Спори між судами про підсудність не допускаються.
• 2. Справа, передана з одного суду до іншого в порядку,

встановленому статтею 31 цього Кодексу, повинна бути прийнята до
провадження судом, якому вона надіслана.



Стаття 32 ЦПК України
• 1. Спори між судами про підсудність не допускаються.
• 2. Справа, передана з одного суду до іншого в порядку,

встановленому статтею 31 цього Кодексу, повинна бути прийнята до
провадження судом, якому вона надіслана.

Стаття 162 ЦПК України
• Заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за

загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом.



Стаття 32 ЦПК України
• 1. Спори між судами про підсудність не допускаються.
• 2. Справа, передана з одного суду до іншого в порядку,

встановленому статтею 31 цього Кодексу, повинна бути прийнята до
провадження судом, якому вона надіслана.

Стаття 162 ЦПК України
• Заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за

загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом.

Пункт 9 частини 1 статті 165 ЦПК України
• Суддя відмовляє у видачі судового наказу, якщо заяву подано з

порушенням правил підсудності.



Стаття 32 ЦПК України
• 1. Спори між судами про підсудність не допускаються.
• 2. Справа, передана з одного суду до іншого в порядку,

встановленому статтею 31 цього Кодексу, повинна бути прийнята до
провадження судом, якому вона надіслана.

Стаття 162 ЦПК України
• Заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за

загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом.

Пункт 9 частини 1 статті 165 ЦПК України
• Суддя відмовляє у видачі судового наказу, якщо заяву подано з

порушенням правил підсудності.

Частина 4 статті 185 ЦПК України
• Заява повертається у випадках, коли порушено правила об’єднання

позовних вимог (крім випадків, в яких є підстави для застосування
положень статті 188 цього Кодексу (* роз’єднання)).



Стаття 32 ЦПК України
• 1. Спори між судами про підсудність не допускаються.
• 2. Справа, передана з одного суду до іншого в порядку,

встановленому статтею 31 цього Кодексу, повинна бути прийнята до
провадження судом, якому вона надіслана.

Стаття 162 ЦПК України
• Заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за

загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом.

Пункт 9 частини 1 статті 165 ЦПК України
• Суддя відмовляє у видачі судового наказу, якщо заяву подано з

порушенням правил підсудності.

Частина 4 статті 185 ЦПК України
• Заява повертається у випадках, коли порушено правила об’єднання

позовних вимог (крім випадків, в яких є підстави для застосування
положень статті 188 цього Кодексу (* роз’єднання)).

Частина 9 статті 187 ЦПК України
• Якщо за результатами отриманої судом інформації (*Інформація про місце

проживання (перебування) фізичної особи; данні з Єдиного державного демографічного реєстру) буде
встановлено, що справа не підсудна цьому суду, суд надсилає справу за
підсудністю в порядку, встановленому статтею 31 цього Кодексу.



Що робити, якщо справа подана з 
порушенням норм інстанційної 

юрисдикції???



ВС в складі колегії суддів Першої судової палати КЦС в постанові від 15 
травня 2019 року у справі № 524/3242/15-ц вказав: 

У порушення статей 423, 425, 429 ЦПК України суди, переглядаючи
судові рішення суду першої інстанції, ухвалені за результатами розгляду заяви
ОСОБА_1 про перегляд рішення Автозаводського районного суду м. Кременчука
Полтавської області від 11 грудня 2015 року, зазначені вимоги процесуального
закону (*щодо інстанційної юрисдикції) не врахували і не звернули уваги на те, що
судом, який ухвалив рішення по суті спору і до компетенції якого належить
здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами,
передбаченими пунктами 1, 3 частини третьої статті 423 ЦПК України, є суд
апеляційної інстанції, який ухвалив власне рішення, а не суд першої інстанції.

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 411 ЦПК України судові
рішення підлягають обов`язковому скасуванню з направленням справи на новий
розгляд, якщо судове рішення ухвалено судом з порушенням правил інстанційної
або територіальної юрисдикції.



ВАЖЛИВО ПАМ’ЯТАТИ!!!

Частини 9, 10 статті 10 ЦПК України.

Якщо спірні відносини не врегульовані законом, суд застосовує
закон, що регулює подібні за змістом відносини (аналогія закону), а за
відсутності такого - суд виходить із загальних засад законодавства
(аналогія права).

Забороняється відмова у розгляді справи з мотивів відсутності,
неповноти, нечіткості, суперечливості законодавства, що регулює спірні
відносини.



Юрисдикція та  підсудність справ 
щодо земельних спорів



• Відео – 1

Кайдашева сім’я



Виключна підсудність

ч. 1 ст. 30 ЦПК України - позови, що 

виникають із приводу нерухомого майна, 

пред'являються за місцезнаходженням майна 

або основної його частини



Виключна підсудність

п. 5 Постанови Пленуму ВСУ від 16.04.2004 
№7 суди обов’язково застосовують правила про 

виключну підсудність у випадках, коли: 
• вимоги повязуються з визнанням права на 

земельну ділянку
• встановленням порядку користування 

земельною ділянкою чи усуненням перешкод у 
цьому

• іншими вимогами з приводу земельної ділянки 
чи розташованої на ній нерухомості

• про відшкодування шкоди, заподіяної 
порушенням земельного законодавства



Виключна підсудність

• пункти 41-43 постанови пленуму ВССУ від 01.03.2013 
№4 “Про деякі питання юрисдикції загальних судів 
та визначення підсудності цивільних справ” 

• п. 2 постанови пленуму ВССУ від 07.02.2014 №5
“Про судову практику в справах про 
захист права власності та інших 
речових прав”



Розмежування юрисдикції земельних спорів 
Пленум ВСУ (2010 р.)

Залежно від суб’єктного складу їх учасників

сторонами 
в яких є юридичні особи,
а також громадяни СПД 

розглядаються
господарськими судами

всі інші –

в порядку 

цивільного судочинства.

оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
суб’єктів владних повноважень 

при реалізації ними управлінських функцій 
у сфері земельних правовідносин   

- адміністративні суди



• Рішення Конституційного Суду України               
від 01 квітня 2010 року № 10-рп/2010 

у справі за конституційним поданням ВАСУ щодо 
офіційного тлумачення положень частини 

першої статті 143 Конституції України, пунктів 
„а“, „б“, „в“, „г“ статті 12 ЗК України, пункту 1 

частини першої статті 17 КАСУ



Суд має з’ясувати: 

• чи є спір приватноправовим або публічно-правовим

• чи виник спір із відносин, урегульованих нормами 
цивільного права

• чи пов’язані ці відносини зі здійсненням сторонами 
цивільних або інших майнових прав на земельні 
ділянки на засадах рівності

• чи виник спір щодо оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності суб’єкта владних повноважень при 
реалізації ним управлінських функцій у сфері 
земельних правовідносин

Розмежування юрисдикції 

земельних спорів Пленум ВССУ

Розмежування юрисдикції 

земельних спорів Пленум ВССУ
(2013 рік)



• Правовий висновок, що висловлений судовими 
палатами в цивільних, адміністративних та 

господарських справах ВСУ у постанові 

від 16 грудня 2015 року 6-2510 цс15

Розмежування юрисдикції 

Постанови ВСУ



1. Може оспорюватися з точки зору його законності рішення суб’єкта
владних повноважень у сфері земельних відносин, яке має ознаки
ненормативного акта та вичерпує свою дію після його реалізації.

2. У зв’язку з прийняттям суб’єктом ВП ненормативного акта виникають
правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та
охоронюваних законом інтересів, зокрема, в сфері земельних
правовідносин ненормативний акт слугує підставою виникнення,
зміни або припинення конкретних прав та обов’язків ф. і ю. осіб
приватного права.

3. Вимоги про визнання такого рішення незаконним розглядаються,
якщо:

• за результатами реалізації рішення у ф. чи ю. особи виникло право
цивільне й спірні правовідносини мають приватноправовий характер.

• фактично підґрунтям і метою пред’явлення такої вимоги є оспорювання 
цивільного речового права особи.

Постанова ВСУ 6-2510 цс15

*Цивільне або господарське 

судочинство:



• зміст позовної вимоги
• склад осіб, які братимуть участь у справі
• з яких підстав ставиться питання про скасування рішення?
• чи є оскаржене рішення нормативним чи ненормативним 

актом?
• чи вичерпує оскаржене рішення свою дію після його 

реалізації? 
• суб’єкт владних повноважень здійснює владні управлінські 

функції?
• чи є у даних відносинах приватноправовий характер?
• чи є юридична рівність та майнова самостійність їх учасників?
• чи тягне оскаржене рішення виникнення цивільного речового 

права, зокрема цивільного про право власності? 
• з якого часу виникає право власності на землю?

Постанова ВСУ 6-2510 цс15

Критерії розмежування:



Постанова ВП ВС від 25.04.2018 
№14-20 цс18

• Вимоги про скасування рішення державного реєстратора прав
на нерухоме майно про державну реєстрацію прав та їх
обтяжень і про скасування запису державного реєстратора у
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
спрямовані на відновлення становища, що існувало
до порушення права позивача, а саме на поновлення
володіння ним предметом іпотеки.

• Обґрунтованість позовних вимог про скасування рішення
державного реєстратора прав на нерухоме майно про державну
реєстрацію прав та їх обтяжень і скасування запису державного
реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме
майно, належність обраних позивачем способів захисту його
права власності, а також належність відповідачів, до яких
заявлені ці позовні вимоги, суд має оцінити під час
розгляду справи по суті за правилами цивільного
судочинства

Ухвали про закриття провадження – скасовані.



Постанова ВСУ від 12.04.2017 
(522/11951/15-ц)

Різні види судочинства – об’єднання не допускається.

В частині вимог цивільної юрисдикції - суддя
відкриває провадження.

В іншій частині вимог - відмовляє у відкритті
провадження або закриває провадження у справі



Постанова Великої Палати Верховного 
Суду

від 14.03.2018 №11-98апп18

• У п. 24 рішення від 20.07.2006 по справі «Сокуренко і Стригун проти
України» ЄСПЛ вказав, що фраза «встановленого законом»
поширюється не лише на правову основу самого існування «суду», але
й дотримання таким судом певних норм, які регулюють його
діяльність.

• У рішенні від 12.10.1978 по справі «Занд проти Австрії» вказано, що
словосполучення «встановлений законом» поширюється не лише на
правову основу самого існування «суду», але й на дотримання таким
судом певних норм, які регулюють його діяльність. Поняття «суд,
встановлений законом» у ч. 1 ст. 6 Конвенції передбачає «усю
організаційну структуру судів, включно з (…) питаннями, що належать
до юрисдикції певних категорій судів (…)».

• Не вважається «судом, встановленим законом» орган, котрий, не
маючи юрисдикції, здійснює судовий розгляд на підставі практики, яка
не передбачена законом.



Постанова Великої Палати Верховного 
Суду

від 14.03.2018 №11-98апп18

• Суд погодився із закриттям провадження у справі за

адміністративним позовом ф.о.1 до сільської ради про визнання

протиправним і скасування рішення сільської ради у частині виділення

ф.о.2 у приватну власність земельної ділянки.

• Органи місцевого самоврядування можуть бути як суб'єктами приватних

правовідносин, так і суб'єктами публічних правовідносин. Причому

правовий статус державних чи місцевих органів влади визначається

виключно нормами публічного права, незалежно від того, які права

публічно-правового характеру (цивільні чи публічні) вони мають намір

реалізувати.

• Суд звернув увагу, що у відносинах, які склалися між учасниками

справи, сільська рада як власник землі вільна у виборі суб'єкта щодо

передачі земельної ділянки в приватну власність у порядку, визначеному

законом та не здійснює при цьому владні управлінські функції.

Подібні правові висновки ВС



Постанова Великої Палати Верховного 
Суду

від 4.03.2018 №11-209апп18

• Суд погодився із закриттям провадження у справі за

адміністративним позовом ю.о.1 до Міської ради щодо

продовження дії укладених договорів оренди землі

• З моменту укладення між землекористувачем та органом

місцевого самоврядування договору оренди землі припиняються

адміністративні відносини між цими суб'єктами та в подальшому

виникають договірні відносини, які характеризуються рівністю

їх учасників та свободою договору. Такі ознаки притаманні

цивільним правовідносинам (які з урахуванням суб'єктного

складу можуть бути предметом судового розгляду у

відповідному суді загальної юрисдикції або господарському

суді), а не адміністративним.



Постанова Великої Палати Верховного 
Суду

від 30.05.2018 № 11-461апп18
 Предметом спору в цій справі є скасування рішення органу місцевого

самоврядування про передачу земельної ділянки в постійне

користування виконавчому органу міської ради для проектування на

ній кладовища

 ВП ВС вважає помилковими висновки судів про те, що спір у цій

справі не є публічно-правовим та не належить до юрисдикції

адміністративних судів, оскільки правовідносини, які склались між

учасниками цієї справи не пов'язані з вибуттям земель із комунальної

власності, а стосуються оскарження ф.о. законності рішення щодо

відведення земельної ділянки для потреб, а тому питання щодо

законності та обґрунтованості цього рішення, яке має ознаки саме

нормативного акту ОМС, належить до компетенції адміністративних

судів

 Тобто в цій справі спір про право відсутній, а дослідженню

підлягають виключно владні управлінські дії та рішення ОМС,

спрямовані на вирішення суспільних потреб територіальної громади.



Постанова Великої Палати Верховного 
Суду

від 13.03.2018 № 14-39 цс 18

• Суд вважав помилковим висновок суду про те, що справа підлягає
розгляду у порядку господарського судочинства лише тому, що
відповідач є фізичною особою-підприємцем.

• Ф.О., яка є власником земельної ділянки, має право
використовувати її для здійснення підприємницької діяльності.

• Цивільні права й обов'язки Ф.О., зокрема, право власності та право
оренди на земельну ділянку, набуваються та здійснюються у
порядку реалізації цивільної дієздатності цієї особи.

• Наявність у Ф.О. статусу підприємця не свідчить про те, що з
моменту її державної реєстрації як фізичної особи-підприємця вона
виступає в такій якості у всіх правовідносинах, зокрема і щодо
набуття в оренду чи у власність земельної ділянки.



Постанова Великої Палати Верховного 
Суду

від 21.03.2018 №14-5зц18

• Суд погодився із закриттям провадження у цивільній справі .

• Реалізуючи дискрецію при визначенні предметної юрисдикції

справ суди повинні виходити із суті права та/або інтересу, за

захистом якого звернулася особа, заявлених вимог, характеру

спірних правовідносин, змісту та юридичної природи обставин у

справі.

• Якщо ж особа звертається до відповідних органів із заявами для

отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки та для надання її у користування,

за результатами розгляду яких ці органи приймають відповідні

рішення, то в цих правовідносинах відповідач реалізує свої

контрольні функції у сфері управління діяльністю, що підпадає

під юрисдикцію адміністративного суду.



• Розгляду адміністративними судами підлягають спори, що мають в
основі публічно-правовий характер, тобто випливають із владно-
розпорядчих функцій або виконавчо-розпорядчої діяльності публічних
органів. Якщо в результаті прийняття рішення особа набуває речового
права на земельну ділянку, то спір стосується приватноправових
відносин і підлягає розгляду в порядку цив. чи госп. судочинства
залежно від суб'єктного складу сторін спору.

• У даній справі - позов на захист інтересу в отриманні земельної
ділянки для ведення фермерського господарства, який не було
реалізовано внаслідок відмови місцевої ради в погодженні проекту
землеустрою щодо відведення такої земельної ділянки та скасування
раніше прийнятого місцевою радою рішення про надання позивачці
дозволу на розробку проекту землеустрою.

• Наявність існуючого речового права позивачки або інших осіб на цю
земельну ділянку судами не встановлено.



































Відео – 2

Дизель-шоу



Особливості розгляду справ пов’язаних з набуттям,  
припиненням права користування чи власності

земельною ділянкою. 



Право власності на землю

Право володіти, користуватися і розпоряджатися
земельними ділянками.

Земля в Україні може перебувати у приватній,
комунальній та державній власності

Особам (їх спадкоємцям), які мали у власності
земельні ділянки до 15.05.1992), земельні ділянки
не повертаються (ст.78 ЗК)

Право власності іноземних держав (ст.ст. 85, 129
ЗК)

Правом власності є право особи на річ (майно), яке
вона здійснює відповідно до закону за своєю волею,
незалежно від волі інших осіб (ст.316 ЦК)



Земельна ділянка 

як об'єкт права власності 

ості Частина земної поверхні з установленими межами,
певним місцем розташування, з визначеними щодо
неї правами.

Поширюється в її межах на поверхневий
(ґрунтовий) шар, а також на водні об'єкти, ліси і
багаторічні насадження, які на ній знаходяться,
якщо інше не встановлено законом та не порушує
прав інших осіб.

Розповсюджується на простір, що знаходиться над
та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину,
необхідні для зведення житлових, виробничих та
інших будівель і споруд (ст.79 ЗК)



Правовий висновок ВСУ 

№6-14цс15 від 25.02.2015 

 У правовідносинах, що склалися між реорганізованим

сільськогосподарським підприємством та

громадянином, багаторічні насадження не можуть

розглядатися як окремий об’єкт права власності без

земельної ділянки, на якій вони знаходяться, оскільки є

складовою частиною земельної ділянки

• Перебування багаторічних насаджень на балансі

підприємства не може вважатись підтвердженням права

власності на ці насадження, оскільки баланс

підприємства є формою бухгалтерського обліку,

визначення складу і вартості майна і не свідчить про

знаходження майна у власності (володінні)

підприємства



Формування земельної ділянки як об'єкта 

цивільних прав (ст.79-1 ЗК)
• Передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про

неї до Державного земельного кадастру

 у порядку відведення земельних ділянок із земель державної та

комунальної власності;

 шляхом поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних

ділянок;

 шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи

комунальної власності за проектами землеустрою;

 шляхом інвентаризації земель державної чи комунальної власності;

 за проектами землеустрою щодо організації території земельних

часток (паїв).

• Сформовані земельні ділянки підлягають державній реєстрації у

Державному земельному кадастрі.

• Вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового

номера.



Формування земельної ділянки як об'єкта 

цивільних прав (ст.79-1 ЗК) 
• Здійснюється за проектами землеустрою щодо

відведення земельних ділянок ( у випадках поділу,
об'єднання, винесення в натуру меж сформованої
земельної ділянки - за технічною документацією )

• Може бути об'єктом цивільних прав виключно з
моменту її формування (крім випадків суборенди,
сервітуту щодо частин земельних ділянок) та державної
реєстрації права власності на неї.

• Державна реєстрація здійснюється після державної
реєстрації земельних ділянок у Державному земельному
кадастрі

• Межі суміжних земельних ділянок приватної власності
можуть бути змінені їх власниками без формування
нових земельних ділянок за технічною документацією із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі



Суб'єктами права власності є: громадяни України

(ст.81 ЗК), юридичні особи (ст.82 ЗК), територіальні

громади (ст.83 ЗК), держава (ст.84 ЗК).

Земельна ділянка може знаходитись у спільній власності:

 з визначенням частки кожного з учасників спільної

власності (спільна часткова власність);

 без визначення часток учасників спільної власності

(спільна сумісна власність).

• Суб'єктами права спільної власності на земельну ділянку

можуть бути громадяни та юридичні особи, а також

держава, територіальні громади.

• Права власників земельних ділянок - ст. 90 ЗК.

• Обов'язки власників земельних ділянок - ст. 91 ЗК.



Право користування

(ст. 92 ЗК)
 Право володіння і користування земельною ділянкою, яка

перебуває у державній або комунальній власності, без
встановлення строку.

 підприємства, установи та організації, що належать до
державної та комунальної власності;

 громадські організації інвалідів України та їх підприємства
(об'єднання), установи та організації;

 релігійні організації України;

 публічне акціонерне товариство залізничного транспорту
загального користування;

 вищі навчальні заклади незалежно від форми власності;

 співвласники багатоквартирного будинку для обслуговування
такого будинку та забезпечення задоволення житлових,
соціальних і побутових потреб.

 Права та обов'язки землекористувачів є аналогічними як і
власників (крім права продажу та розпорядження)



Набуття 
(ст.116 ЗК України)  

 Громадяни та юридичні особи набувають права власності за рішенням

органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах

їх повноважень, визначених цим Кодексом

 Приватизація у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один

раз по кожному виду використання

 Земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні

передаються у власність чи користування лише після припинення права

власності чи користування ними в порядку, визначеному законом

Підстави приватизації земельних ділянок

 Передача із земель державної і комунальної власності

 Які раніше надані громадянам у користування

 Виділення в натурі належної громадянам земельної частки (паю)

 п.п. б, в, г ч.1 ст.81, ч.3 ст.116 ЗК України

Норми приватизації земельних ділянок визначені ст.121 ЗК України



Суб'єкти приватизації

Фізичні особи
 ведення фермерського

господарства (ст. 32)

 ведення ОСГ (ст. 33)

 садівництво (ст.35)

 будівництво та обслуговування

житлового будинку,

господарських будівель і

гаражного будівництва (ст.40)

 Лісовий, водний фонд

(ст.ст.56,59)

Юридичні особи
 Садівничі кооперативи (ч.3

ст.35)

 житлово-будівельні та гаражно-

будівельні кооперативи (ст. 41)

 об'єднання громадян

багатоквартирних будинків (ст.

42)

 Лісовий, водний фонд

(ст.ст.56,59)

Повноваження органів щодо приватизації земельних ділянок

визначені ст.122 ЗК України



Правові висновки ВСУ
№6-664 цс15 від 16.09.2015

Установивши відсутність на час прийняття селищною радою
рішення про надання громадянину земельної ділянки, затвердженої в
установленому законом порядку документації, яка б встановлювала
межі селища, суд на підставі статей 116, 122, ч. 1 ст. 155, п. 12 розд. Х
«Перехідні положення» ЗК України дійшов обґрунтованого висновку
про перевищення селищною радою повноважень щодо
розпорядження землями, які розташовані за межами населеного
пункту, та недійсність такого рішення

№6-1855цс16 від 09.11.2016

У зв’язку з виключенням права селищних рад передавати зазначені
повноваження своїм виконавчим комітетам останні втратили з 1
січня 2002 р. повноваження щодо надання, передачі та вилучення
земельних ділянок, хоч відповідне рішення про делегування таких
повноважень селищною радою і не скасовано

№6-35 цс14 від 14.05.2014

Порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення
земель є підставою для визнання недійсними рішень органів
державної влади та органів місцевого самоврядування про надання
(передачу) земельних ділянок громадянам та юридичним особам,
відмови у реєстрації земельної ділянки або визнання реєстрації
недійсною (ст. 21 ЗК).



Правові висновки ВСУ

 №6-212цс14 від 24.12.2014

Згідно з п. 5 розд. VIII «Прикінцеві положення» ЛК України до
одержання в установленому порядку державними лісогосподарськими
підприємствами державних актів на право постійного користування
земельними лісовими ділянками, документами, що підтверджують це
право на раніше надані землі, є планово-картографічні матеріали
лісовпорядкування

• Ці матеріали складаються на підставі натурних лісовпорядних робіт та
камерального дешифрування аерознімків, містять детальну характеристику
лісу

• Інструкція про порядок створення і розмноження лісових карт
(затверджено Державним комітетом СРСР по лісовому господарству
11.12.1986)

 №6-28цс13 від17.04.2013

Вилучення земель лісового фонду загальною площею понад 10 га із
постійного користування підприємства лісового господарства для
нелісогосподарських потреб не Кабінетом Міністрів України, а головою
обласної державної адміністрації з розбивкою цієї площі на окремі ділянки
розміром по 0,99 га свідчить про недотримання законодавства



Правові висновки ВСУ 
 № 6-184цс15 від 01.07.2015

При наданні земельної ділянки за відсутності проекту землеустрою зі встановлення

прибережної захисної смуги необхідно виходити із нормативних розмірів прибережних

захисних смуг, встановлених ст. 88 ВК України, та орієнтовних розмірів і меж

водоохоронних зон, що визначаються відповідно до постанови КМУ від 8.05.1996 № 486

«Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму

ведення господарської діяльності в них».

Тобто сама по собі відсутність землевпорядної документації не змінює правовий

режим захисної смуги, а тому передача у приватну власність земельних ділянок, які

знаходяться у прибережній захисній смузі, суперечить вимогам статей 59, 83, 84 ЗК.

 6-1590цс16 від 29.03.2017 З

Згідно з висновком спеціаліста Дніпровської екологічної прокуратури спірні земельні

ділянки знаходяться в прибережній захисній смузі Канівського водосховища та належать до

земель водного фонду.

Зазначений висновок зроблено на підставі матеріалів, наданих для дослідження

Дніпровською екологічною прокуратурою, без виходу спеціаліста на місцевість для

встановлення дійсного розміру захисної прибережної смуги в районі розташування спірних

земельних ділянок.

Крім того, рішенням затверджено проект «Упорядкування та облаштування

прибережно-захисної смуги вздовж ділянок громадян в адміністративних межах населеного

пункту, за змістом якого спірні земельні ділянки не розташовані на землях прибережної

захисної смуги (водного фонду), а пролягають уздовж прибережної захисної смуги.



Правові висновки ВСУ
 6-427цс15 від 02.03.2016

Відповідач оформив право власності на земельну ділянку без жодного
погодження з відповідними територіальними геологічними підприємствами
та органами державного гірничого нагляду, що прямо суперечить зазначеним
вимогам закону.

Право на користування надрами та відповідно право захисту своїх законних
інтересів як користувача надр від передчасного забруднення родовища у
позивача виникло в силу вимог ч. 4 ст. 24 КпН України з моменту отримання
ліцензії (спеціального дозволу) на користування надрами, отже видачею
оспорюваного державного акта на землю було порушено права позивача

 №6-67цс14 від25.06.2014 Установивши факт відсутності на час прийняття
селищною радою рішення про надання громадянину земельної ділянки
затвердженої у визначеному законом порядку документації, яка б
встановлювала межі селища, суд дійшов обґрунтованого висновку про
перевищення селищною радою повноважень щодо розпорядження
землями, які знаходяться за межами населеного пункту, та недійсність
такого рішення селищної ради

 6-836цс15 від 18.11.2015 Встановивши, що відповідачі із заявами до РДА про
надання їм у власність спірних земельних ділянок не зверталися, підписи у
довіреностях від їх імені виконані іншими особами, жодних дій,
спрямованих на оформлення зазначених земельних ділянок, вони не вчиняли,
державних актів на право власності на землю не отримували, а також не
уповноважували інших осіб на подальше відчуження зазначених земельних
ділянок, суд ухвалив рішення про задоволення позову.



Захист прав на 
землю

Держава забезпечує громадянам та юридичним особам
рівні умови захисту прав власності на землю.
Власник земельної ділянки або землекористувач може
вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю,
навіть якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням
права володіння земельною ділянкою, і відшкодування
завданих збитків.

Постанова Судової палати у цивільних справах Верховного
Суду України від 18 травня 2016 р. у справі № 6-658цс15: суд
повинен установити :

• чи були порушені, не визнані або оспорені права, свободи чи
інтереси цієї особи;

• у чому полягає таке порушення прав;
• якими доказами воно підтверджується.



Способи захисту

За 152 ЗК: 
• визнання прав (ст. ст. 119, 120 ЗК, ст.ст. 377, 392 ЦК);
• відновлення стану земельної ділянки, який існував

до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що
порушують права або створюють небезпеку
порушення прав (ст.ст. 216, 387, 388, 391 ЦК та ін.);

• визнання угоди недійсною;
• визнання недійсними рішень органів виконавчої

влади або органів місцевого самоврядування;
• відшкодування заподіяних збитків.
• Інші, передбачені законом, способи (ст. 16 ЦК);
• відшкодування моральної шкоди (ч. 3 ст.  386 ЦК). 

(Особа, права якої порушено, може скористатися не 
будь-яким, а конкретним способом захисту свого

права).



Визнання угод недійсними

Право орендаря на укладення договору оренди земельної
ділянки на новий строк підлягає захисту судом за позовом орендаря
шляхом визнання недійсним договору оренди цієї самої земельної
ділянки, укладеного орендодавцем з іншим орендарем, на підставі п. 2
ч. 2 ст. 16 ЦК (постанова 15.04.2015 № 6-55цс15)

Ч. 1 ст. 215 ЦК передбачено, що підставою недійсності
правочину є недодержання вимог закону в момент вчинення правочину.
Порушення умов договору може бути підставою для його розірвання, а
не визнання недійсним (ст. 651 ЦК) (постанова 28.01.2015 №6-
222цс14)

Визнання недійсними та скасування рішень органів виконавчої
влади або органів місцевого самоврядування (постанова 10.06.2015  

№6-162 цс15)

У разі видання органами акта, яким порушуються права особи
щодо володіння, користування чи розпорядження належною їй
земельною ділянкою, такий акт визнається недійсним (ч. 1 ст. 155 ЗК)

Якщо правовий акт індивідуальної дії відповідного органу
суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права
або інтереси територіальних громад чи окремих осіб, він може бути
скасований у судовому порядку (стаття 21 ЦК)



Відшкодування збитків
(постанова 14.09.2016 №6-2588 

цс15)

• Користування земельною ділянкою без правовстановлюючих документів
позбавляє орендодавця права одержати дохід у вигляді орендної плати за
землю, який він міг би отримувати, якби його право не було порушено.

• У випадку неукладення договору оренди, суперфіцію або інших правочинів
як правових підстав для користування земельною ділянкою з вини
користувача настають правові наслідки, передбачені ст. 157 ЗК та Порядком
визначення та відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам.

Визнання недійсним державного акта на право приватної
власності на землю, виданого на підставі договору купівлі-

продажу (постанова 30.09.2015 №6-663цс15)

Учинення в такому разі на державному акті
(визнаному судом недійсним) відмітки про відчуження
земельної ділянки на підставі договору купівлі-
продажу не змінює суті такого державного акта як
недійсного.

У разі набуття права власності на земельну ділянку за цивільно-

правовою угодою воно посвідчується не державним актом, а відповідною

цивільно-правовою угодою щодо відчуження земельної ділянки



Визнання недійсним державних актів
(постанови 4.06.2014 №6-46цс14; 

20.04.2016 №6-2824цс15); постанова ВС 
61-164 св18 21.01.2018

підтверджено правовий висновок

• Недійсними можуть визнаватись як рішення, угоди на 
підставі яких видано відповідні державні акти, так і самі 
акти. 

• Визнання недійсними тільки державних актів на право 
власності може мати місце у разі їх видання з порушенням 
вимог закону, усупереч рішенням чи угодам. Таке визнання 
буде належним та самостійним способом поновлення 
порушених прав.

• Суд може визнати недійсним державний акт без 
установлення незаконності рішення відповідного органу, на 
підставі якого він виданий.



Розмежування 
способів захисту 

за статтями 
216, 388, 1212 ЦК

РЕСТИТУЦІЯ

ВІНДИКАЦІЯ

КОНДИКЦІЯ

повернення сторін недійсного правочину 

до первісного стану

витребування майна неволодійючим 

власником від володіючого не власника

вимога про повернення майна, 
отриманого внаслідок 
безпідставного збагачення



Хто може бути позивачем за 
віндикаційним позовом?

• Власник майна, який на момент подання позову не 
володіє майном (земельною ділянкою)

• Особа, яка хоча і не є власником, але в якої майно 
перебувало за законом або договором (“Аналіз деяких
питань застосування судами законодавства про право власності
при розгляді цивільних справ» ВСУ 2013 рік)

• Особа, яка вважає себе власником майна

(постанова 13.05.2015 № 6-67цс15)

Відповідач – особа, яка на момент подання
позову фактично володіє майном без підстав, 

передбачених законом, адміністративним актом
чи договором



Належність способу у практиці 
Верховного Суду.

постанова 28.03.2018 №761/1554/13-ц

• Вимога позивача про відновлення становища, яке існувало

до порушення, шляхом визнання права власності на

земельну ділянку, за територіальною громадою м. Києва,

задоволенню не підлягає, оскільки такий спосіб захисту не

відповідає вимогам закону.

• Захист порушених прав особи, яка вважає себе власником

майна, але не володіє ним, можливий шляхом

пред'явлення віндикаційного позову до особи, яка володіє

цим майном, (у разі відсутності між ними зобов'язально-

правових відносин), якщо для цього існують підстави,

передбачені ст. 388 ЦК України…



ПРЕДМЕТ 

ДОКАЗУВАННЯ 

ПОЗИВАЧА

Витребування землі
за статтями 387, 388 ЦК

(віндикація)

Встановити юридичні факти: 
чи є позивач власником землі
чи перебуває земля у володінні відповідача
чи набуто майно з відповідних правових підстав, 
чи є підстави набуття майна законними 
чи є набувач майна добросовісним набувачем 

(постанова 17.12.2014 №6-140цс14)

Застосовується до відносин речово-правового 

характеру, зокрема, якщо між власником і 

володільцем майна немає договірних відносин і 

майно перебуває у володільця не на підставі 

укладеного з власником договору (постанова 

17.02.2016 №6-2407 цс15)

ПІДСТАВИ 

ПОЗОВУ



ДОБРОСОВІСНИЙ/НЕДОБРОСОВІСНИЙ 

Недобросовісний набувач

особа, яка на момент здійснення 
угоди про відчуження спірного 

майна знала або могла знати, що 
річ відчужується особою, якій 
вона не належить і який на її 

відчуження не має право

від недобросовісного набувача 
майно може бути витребувано в 

будь-якому випадку

Добросовісний набувач

особа, яка не знала і не могла 

знати про те, що майно 
придбане в особи, яка не мала 
права його відчужувати 

від добросовісного набувача 

майно може бути витребувано 
лише у випадках, передбачених 
ст. 388, коли річ вибула у 
власника поза його волею

Незаконний володілець



Витребування землі 216          388 ЦК 
(постанова ВСУ 30.11.2016 № 6-2069 цс16)

• Реституція як спосіб захисту цивільного права (ч. 1 ст. 216 ЦК) застосовується 
лише в разі наявності між сторонами укладеного договору, який є нікчемним 
чи який визнано недійсним. У зв’язку із цим вимога про повернення майна, 
переданого на виконання недійсного правочину, за правилами реституції 
може бути пред’явлена тільки стороні недійсного правочину.

• Норма ч. 1 ст. 216 ЦК не може застосовуватись як підстава позову про 
повернення майна, переданого на виконання недійсного правочину, яке було 
відчужене третій особі. Не підлягають задоволенню позови власників майна 
про визнання недійсними наступних правочинів щодо відчуження цього 
майна, які були вчинені після недійсного правочину.

• Права особи, яка вважає себе власником майна, не підлягають захисту шляхом 
задоволення позову до набувача з використання правового механізму, 
установленого ст.ст. 215, 216 ЦК. Такий спосіб захисту можливий лише шляхом 
подання віндикаційного позову, якщо для цього існують підстави, передбачені 
ст. 388 ЦК, які дають право витребувати в набувача це майно.



Витребування землі 216         388 ЦК
(постанова ВСУ від 17.02.2016 р. 6-2407цс15)

• Якщо у позовах заявляються вимоги про віндикацію та 

реституцію, суд повинен самостійно визначати, яку 

вимогу по суті (а не за формою) пред’являє позивач, і, 

відповідно, застосувати належні норми законодавства.

• Одночасне пред’явлення позову про витребування майна 

із чужого незаконного володіння і про визнання 

недійсним правочину із застосуванням реституції, тобто 

одночасне застосування ст.ст. 216 і 388 ЦК є помилковим, 

адже віндикаційний і негаторний позови є 

взаємовиключними. 



Витребування землі 388/ 1212 
ЦК

постанова 8.06.2016 6-3089цс15

Норми ст.ст. 1212 та 388 ЦК одночасно можуть застосовуватись.

Підстави застосування положень ст. 1212 ЦК є ширшими, 

ніж ст. 388 цього Кодексу. 

Наявність підстав для витребування майна за ст. 388 ЦК не виключає

застосування положень ст. 1212 цього Кодексу в частині, що не 

суперечать положенням ст. 388 ЦК

 Кондикція – вимога про повернення майна, отриманого

внаслідок безпідставного збагачення

Застосовується незалежно від того,  чи з внаслідок дій правомірних чи 
неправомірних, чи вибуло майно, з володіння власника за його волею

чи всупереч його волі, чи є набувач добросовісним чи недобросовісним.

ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ МАЄ ЛИШЕ:
набуття чи збереження майна за відсутності правової підстав або

Підстава згодом відпала



Витребування землі 1212 388
постанова 2.03.2016 6-3090 цс15 216

Кондикція – позадоговірний зобов’язальний спосіб захисту права                                                     

власності, іншого речового права може бути застосований самостійно. 

Кондикція застосовується 

субсидіарно до реституції

та віндикації

певна вимога власника майна

не охоплюється 

нормативним урегулюванням

основного способу захисту

за характерними ознаками, 

умовами та суб’єктним складом

підпадає під визначення зобов’язання

з набуття/збереження майна 

без достатньої правової підстави



Припинення права власності

• У разі встановлення судом неправомірного отримання
особою земельної ділянки або отримання її з не 
передбачених законом підстав особа не набуває права 
власності на таку ділянку, а тому не набуте особою право 
власності не може бути припинено.

• Передбачені статтями 140-149, 152 ЗК, 215, 216, 387, 388 
ЦК способи захисту прав є різними по своїй суті й за 
характером, а тому їх обов’язкове одночасне застосування
законом не передбачено. 
(постанова 29.10.2014 № 6-152цс14)



Відшкодування 
моральної шкоди

(ч.3 ст. 386 ЦК)

Відповідачі, утримуючи пасіку у 
безпосередній близькості із 
земельною ділянкою позивача 
(власника), порушували права 
останньої та членів її сім'ї, що 
полягає:
1) у нанесенні бджолами шкоди 
їхньому здоров'ю
2) створенні незручностей у 
проживанні
3) перешкоджанні у веденні 
особистого господарства та 
відпочинку.  

(ухвала ВССУ 
6.10.2016 
№161/15564/15-ц)

Утримання відповідачем у 
житловій зоні та безпосередній 
близькості від будинків 
позивачів поголів'я свиней, що 
перевищує допустимі санітарні 
норми, має для позивачів 
негативні наслідки:  
1) поширення неприємних 
запахів, несвіжого повітря,  
значної кількості мух,
2) створення загрози для 
здоров'я і безпечного 
епідеміологічного стану

(ухвала ВССУ 
20.10.2016 
№583/2870/15ц)



Особливості розгляду окремих 
категорій спорів щодо 

цивільно-правових угод 
пов’язаних із земельними 

ділянками 



Загальні положення

За своєю юридичною природою угоди щодо
земельних ділянок мають не лише цивільно-
правовий, а й публічно-правовий характер,
оскільки їх укладення й виконання
опосередковані рішеннями органів державної
влади та місцевого самоврядування щодо
визначення правового режиму земельної ділянки
як предмета угоди, а також оформленням прав
на земельні ділянки.

Як зазначається в п. 2 ст. 131 ЗК України,
укладення передбачених у п. 1 цієї статті угод
щодо земельних ділянок здійснюється відповідно
до Цивільного кодексу України з урахуванням
вимог Земельного кодексу України.



Ринок землі володіє низкою специфічних

особливостей:

земля є дарунком природи, але й об’єктом

купівлі-продажу земельних орендних відносин;

земельні ділянки підрозділяються на кращі,

середні й гірші залежно від тих або інших

природно-кліматичних умов, а також їхнього

місцезнаходження;

унаслідок фіксованості площі земельних угідь

природою пропозиція землі характеризується

обмеженістю.



Відповідно до чинного законодавства щодо землі 

можна укладати такі види цивільно-правових угод: 

договір купівлі-продажу, 

договір міни, 

договір дарування, 

договір ренти, 

договір довічного утримання, 

договір оренди, 

договір концесії, 

договір застави, 

договір встановлення сервітуту, 

договір емфітевзису, 

договір суперфіцію, 

заповіт (спадковий договір). 



Договір купівлі-продажу земельної ділянки

Двостороння угода, відповідно до якої одна сторона (продавець) передає

або зобов’язується передати земельну ділянку у власність іншій стороні

(покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти земельну

ділянку й сплатити за неї певну грошову суму.

Цей договір є консенсуальним, оплатним та взаємним (синалагматичним).

Право продажу земельної ділянки належить, як правило, її власникові,

який самостійно обирає покупця та визначає істотні умови договору.

Можливим є також продаж земельної ділянки на конкурентних засадах, тобто

шляхом проведення земельних торгів, які відбуваються у формі аукціону.

Зокрема, обов’язково здійснюється на конкурентних засадах продаж

земельних ділянок із земель державної та комунальної власності суб’єктам

підприємницької діяльності під забудову та в разі звернення стягнення на

земельну ділянку, що перебуває у власності громадянина чи юридичної особи

(ст. ст. 134, 139 ЗК України).

У договорі купівлі-продажу земельної ділянки має бути вказано такі істотні

умови, як предмет договору, дані про місце розташування, площу,

функціональне призначення, обтяження та обмеження щодо використання

земельної ділянки, ціна продажу, умови оплати, порядок розрахунків, права та

обов’язки сторін, а також інші умови, які визначаються за погодженням між

продавцем і покупцем.



Стосовно купівлі земельних ділянок

сільськогосподарського призначення встановлено

правило переважної купівлі (ч. 2 ст. 130 ЗК України).

Таке право встановлено для громадян України, які

постійно проживають на території відповідної місцевої

ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а

також таке право мають відповідні органи місцевого

самоврядування.

Переважне право купівлі в чинному законодавстві

закріплено за власниками часток у спільній власності

під час продажу одним із співвласників своєї частки в

спільному майні.

Під час порушення цього переважного права інший

співвласник, чиє право було порушено, має право

вимагати переведення на нього прав та обов’язків

покупця проданої з порушенням переважного права

купівлі частки в спільної власності.



Постанова Першої судової палати КЦС ВС

№ 362/1389/16-ц від  11.07.2018
Якщо майно вибуло з володіння власника на підставі вчиненого

правочину, перевірці при вирішенні справи підлягає чинність правочину.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність в учасника правочину

волевиявлення на його вчинення, суду слід виходити з ретельного дослідження

наявних у справі доказів як кожного окремо, так і їх сукупності.

Зокрема, у разі вчинення правочину представником за довіреністю суду

слід з'ясувати, чи наділив довіритель свого представника повноваженнями на

вчинення правочину, чи діяв він у межах наданих йому повноважень, а якщо ні,

то чи схвалив у подальшому довіритель укладений представником у його

інтересах правочин.

За результатами розгляду спору про визнання недійсним правочину

вирішується питання про спростування презумпції правомірності правочину і

має бути встановлено не лише наявність підстав недійсності правочину, що

передбачені законом, але й визначено, чи було порушено цивільне право

особи, за захистом якого позивач звернувся до суду, яке саме право порушено,

в чому полягає його порушення, оскільки залежно від цього визначається

належний спосіб захисту порушеного права, якщо воно мало місце.

Крім того, звертаючись до суду із позовом про визнання недійсними

договорів купівлі-продажу, позивач не заявляв позовних вимог про визнання

недійсною довіреності, на підставі якої їх було укладено, та не довів відсутність

свого волевиявлення на відчуження спірних земельних ділянок.



Постанова ВП ВС № 674/31/15-ц від 21.11.2018
Застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від

змісту суб'єктивного права, за захистом якого звернулась особа, так і від

характеру його порушення.

Звертаючись до суду з позовом в інтересах держави, прокурор оскаржував

розпорядження Дунаєвецької РДА через їх невідповідність вимогам закону та

просив визнати недійсними державні акти, видані на їх підставі, а також

договір купівлі-продажу.

Разом з тим прокурор не обрав жодного конкретного способу захисту

порушеного права в частині застосування наслідків недійсності оскаржуваних

ним правочинів.

На практиці слід розмежовувати випадки застосування двосторонньої

реституції як наслідку недійсності правочину та витребування майна від

добросовісного набувача як способу захисту прав власника, порушених

незаконним відчуженням цього майна.

Так, реституція як спосіб захисту цивільного права (частина перша статті

216 ЦК України) застосовується лише в разі наявності між сторонами

укладеного договору, який є нікчемним чи який визнано недійсним.

У зв'язку із цим вимога про повернення майна, переданого на виконання

недійсного правочину, за правилами реституції може бути пред'явлена тільки

стороні недійсного правочину.

Норма частини першої статті 216 ЦК України не може застосовуватися як

підстава позову про повернення майна, яке було передане на виконання

недійсного правочину та відчужене третій особі.



Не підлягають задоволенню позови власників майна про визнання

недійсними наступних правочинів щодо відчуження цього майна, які були

вчинені після недійсного правочину. У цьому разі майно може бути витребувано

від особи, яка не є стороною недійсного правочину, шляхом подання

віндикаційного позову, зокрема, від добросовісного набувача з підстав,

передбачених частиною першою статті 388 ЦК України.

Захист порушених прав особи, яка вважає себе власником майна, але не

володіє ним, можливий шляхом пред'явлення віндикаційного позову до особи,

яка незаконно володіє цим майном (у разі відсутності між ними зобов'язально-

правових відносин), якщо для цього існують підстави, передбачені статтею 388

ЦК України, які, зокрема, дають право витребувати майно в добросовісного

набувача.

Витребування майна від добросовісного набувача залежить від обставин

вибуття майна з володіння власника та оплатності (безоплатності) придбання

цього майна набувачем.

Так, від добросовісного набувача, який оплатно придбав майно в особи, яка

не мала права його відчужувати, власник має право витребувати це майно

лише в разі, якщо майно було загублене власником або особою, якій майно

було передане власником у володіння, або викрадене у того чи іншого, або

вибуло з їхнього володіння іншим шляхом не з їхньої волі (частина перша статті

388 ЦК України).



ВП ВС від 28.11.2018 справа № 504/2864/13-ц
Зобов`язання з реституції виникають внаслідок недійсності правочину

(його нікчемності чи визнання судом недійсним). Реституція є заходом,

спрямованим на приведення майнового стану сторін недійсного правочину

до стану, який вони мали до вчинення такого правочину.

У разі задоволення вимоги власника про витребування земельної ділянки

з чужого незаконного володіння особи, за якою зареєстроване право

власності на цю ділянку, суд витребує останню на користь власника від

вказаної особи, а не зобов`язує таку особу повернути відповідну ділянку

власникові.

Водночас Велика Палата Верховного Суду звертає увагу на те, що

заволодіння громадянами та юридичними особами землями водного

фонду всупереч вимогам ЗК України (перехід до них права володіння

цими землями) є неможливим. Розташування земель водного фонду

вказує на неможливість виникнення приватного власника, а отже, і нового

володільця, крім випадків, передбачених у статті 59 цього кодексу (див.

також висновок Великої Палати Верховного Суду, сформульований у

постанові від 22 травня 2018 року у справі № 469/1203/15-ц).

Отже, зайняття земельної ділянки водного фонду з порушенням статті 59

ЗК України має розглядатися як не пов`язане з позбавленням володіння

порушення права власності держави чи відповідної територіальної громади.

У такому разі позовна вимога зобов`язати повернути земельну ділянку

має розглядатися як негаторний позов, який може бути заявлений

упродовж всього часу тривання порушення прав законного володільця

відповідної земельної ділянки водного фонду.



Договір дарування земельної ділянки

Договір, за яким одна сторона (дарувальник)

передає або зобов’язується передати в майбутньому

другій стороні (обдарованому) безоплатно земельну

ділянку у власність. Цей договір є консенсуальним,

безоплатним, одностороннім, причому необхідною є

наявність згоди обдарованої особи прийняти ділянку.

Підписуючи договір, обдарована особа висловлює цим

свою згоду прийняти подарунок.

Сторонами в договорі дарування відповідно до ст.

131 Земельного кодексу України можуть бути громадяни

та юридичні особи України, держава, територіальні

громади.



ВС у складі Другої судової палати КЦС 

від 13.03.2019 справа № 556/1939/15-ц

Ухвалюючи рішення у справі, суд першої інстанції,

встановивши, що на час укладення спірних договорів ОСОБА_2 був

людиною похилого віку, за станом здоров'я потребував стороннього

догляду та ураховуючи те, що він погоджувався на передачу спірного

майна у власність відповідача лише після своєї смерті про що ним

було складено заповіт, який ним не було скасовано, укладаючи спірні

договори, помилявся щодо правової природи правочину, прав та

обов'язків, які виникнуть після його укладення між ним та відповідачем,

дійшов обґрунтованого висновку про те, що оскаржувані договори

дарування укладено у порушення статей 203, 717 ЦК України, оскільки

ОСОБА_2 не мав вільного і свідомого волевиявлення під час

укладення договорів безоплатної передачі у власність ОСОБА_5

житлового будинку, який був його єдиним житлом, а також земельної

ділянки, яка має цільове призначення для будівництва та

обслуговування указаного будинку.



Договір концесії 
Угода, відповідно до якої уповноважений орган виконавчої влади або орган

місцевого самоврядування надають на платній і строковій основі суб’єкту

підприємницької діяльності (концесіонеру) право створити об’єкт концесії або

істотно поліпшити його й здійснювати управління ним згідно із законом із

метою задоволення суспільних потреб.

Договір міни (бартеру) земельної ділянки 
Договір, за яким кожна зі сторін зобов’язується передати іншій стороні у

власність одну земельну ділянку в обмін на іншу земельну ділянку. За

погодженням сторін можлива грошова доплата за земельну ділянку більшої

вартості, що обмінюється на земельну ділянку меншої вартості.

У разі укладення договору міни зміна цільового призначення

земельної ділянки самовільно не допускається. Договір міни є двостороннім, а

кожна зі сторін зобов’язується передати протилежній стороні відповідну

ділянку (інше майно). Предмет договору міни як земельно-правової угоди

становлять дві земельні ділянки чи ділянка та інше майно. Тому міна може

відбуватися у двох формах: у вигляді обміну земельними ділянками та у

вигляді обміну земельної ділянки на будь-яке інше майно.



ЄСПЛ у рішенні від 22 травня 2018 року, що набуло статусу

остаточного 22 серпня 2018 року, розглянув заяви Зеленчук Софії

Степанівни (яка успадкувала від матері земельну частку (пай), а у 2006

році отримала документи про виділення цієї частки (паю) у натурі (на

місцевості) як земельної ділянки для ведення особистого селянського

господарства площею 2,5917 га) та Цицюри Віктора Антоновича (який

успадкував від матері земельну частку (пай), а у 2008 році отримав

документи про виділення її у натурі (на місцевості) як земельної ділянки

для товарного сільськогосподарського виробництва площею 3,41 га).

Заявники стверджували, що законодавчі обмеження, накладені на них

як на власників земель сільськогосподарського призначення,

порушували їхні права, гарантовані статтею 1 Першого протоколу до

Конвенції.

Встановлено: порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції (§

149), вважаючи, що це є достатньою справедливою сатисфакцією за

будь-яку моральну шкоду, завдану заявникам (§ 156). Однак ЄСПЛ

звернув також увагу на те, що якщо держава-відповідач необґрунтовано

затягуватиме із вжиттям необхідних заходів загального характеру з

метою виконання його рішення, з часом це може призвести до ситуації,

коли присудження компенсації за статтею 41 Конвенції може, зрештою,

стати виправданим, принаймні, для певних категорій власників землі

сільськогосподарського призначення (§ 157).



Висновки: Законодавча заборона відчуження земельних

ділянок становить втручання у мирне володіння майном

заявників(§ 104); Заборона відчуження та її продовження

мали підґрунтя у національному законодавстві, яке ніколи не

визнавалось неконституційним (§ 105); Органи влади України

послідовно протягом майже двох десятиліть визначали

своєю метою кінцеве запровадження належним чином

врегульованого ринку землі, розглядаючи заборону

відчуження як проміжний етап на шляху до досягнення цієї

мети. Сам характер заборони відчуження, проголошена ціль

її запровадження та продовження полягали по суті у наданні

часу для розгляду можливих альтернатив абсолютній

забороні продажу (§ 129).

Рішення ЄСПЛ у справі «Зеленчук і Цицюра проти

України» (Заяви № 846/16 та № 1075/16) від 22.05.2018

/остаточне 22.08.2018/



ВП ВС від 15 травня 2019 року справа № 227/1506/18

Встановлена пунктом 15 розділу Х «Перехідні положення» ЗК України

заборона відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення

у редакції, чинній до 1 січня 2019 року, передбачала винятки, одним з яких

була можливість обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку

відповідно до закону, а не земельної частки (паю) на іншу земельну частку

(пай).

У разі якщо власник земельної ділянки, яка знаходиться всередині єдиного

масиву, що використовується спільно власниками земельних ділянок чи

іншими особами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

виявляє бажання використовувати належну йому земельну ділянку

самостійно, він може обміняти її на іншу земельну ділянку на межі цього або

іншого масиву (частина перша статті 14 Закону № 899-IV).

Сільські, селищні, міські ради в межах їх повноважень щодо виділення

земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) оформляють матеріали обміну

земельними частками (паями), проведеного за бажанням їх власників до

моменту державної реєстрації права власності на земельну ділянку (абзац

одинадцятий частини першої статті 5 Закону № 899-IV), а в редакції, чинній з

1 січня 2019 року, до моменту державної реєстрації права власності на

земельну ділянку.

Частина перша статті 14 цього Закону визначає один з випадків можливого

обміну земельними ділянками, що використовуються їхніми власниками для

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а не регулює обмін

земельними частками (паями), права на які підтверджені сертифікатом, і

розподіленими та визначеними у натурі земельними ділянками, які ще не

зареєстровані за власниками земельних часток (паїв).



Стаття 14 Закону № 899-IV не забороняє можливість обміну земельними

ділянками, що використовуються для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва, в інших випадках, ніж той, який

визначений у частині першій цієї статті, як і не забороняє можливість обміну

іншими, ніж призначені для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва, земельними ділянками сільськогосподарського призначення.

Заборона відчуження земельних ділянок сільськогосподарського

призначення, визначена у підпункті «б» пункту 15 розділу Х «Перехідні

положення» ЗК України у редакції, чинній до 1 січня 2019 року, та виключення з

неї можливості обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно

до закону стосуються не тільки земельних ділянок, що використовуються для

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а й інших земельних

ділянок сільськогосподарського призначення.

Наявність у сільських, селищних, міських рад і районних державних

адміністрацій передбаченого в абзаці одинадцятому частини першої статті 5

Закону № 899-IV повноваження оформляти матеріали обміну земельними

частками (паями), проведеного за бажанням їх власників до моменту видачі

державних актів на право власності на земельну ділянку (з 1 січня 2019 року до

моменту державної реєстрації права власності на земельну ділянку), не

виключає можливість обміну згідно з чинним законодавством земельними

ділянками, на які вже були видані державні акти на право власності на земельну

ділянку власникам земельних часток (паїв).

Рішення ЄСПЛ від 22 травня 2018 року у справі «Зеленчук і Цицюра проти

України» (Zelenchuk and Tsytsyura v. Ukraine, заяви № 846/16 і № 1075/16) не

може трактуватися як спеціальний дозвіл на вільний обіг земельних ділянок

сільськогосподарського призначення безвідносно до приписів нормативних актів



Договір застави землі (іпотека) 
Договір, згідно з яким кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання

боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов’язання отримати

задоволення з вартості заставленої земельної ділянки, а також об’єктів,

розташованих на земельній ділянці та невід’ємно пов’язаних із нею, переміщення

яких є неможливим без знецінення та зміни їхнього призначення, переважно перед

іншими кредиторами цього боржника. Застава виникає на підставі договору,

закону або рішення суду. Предметом іпотеки можуть бути належні громадянам на

праві приватної власності земельні ділянки та багаторічні насадження, майно,

пов’язане із землею: будівля, споруда, квартира, підприємство (його структурні

підрозділи) як цілісний майновий комплекс, а також інше майно, віднесене

законодавством до нерухомого.

Договір ренти
Договір, за яким одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні

(платникові ренти) у власність майно, а платник ренти взамін цього зобов’язується

періодично (протягом певного строку або безстроково) виплачувати одержувачеві

ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі. У договорі ренти факт

переходу права власності на майно зумовлений наданням зустрічного

задоволення, що визначає його оплатний характер. Якщо договором ренти

встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність платника ренти за

плату, до відносин сторін щодо передання майна застосовуються загальні

положення про купівлю-продаж, а якщо майно передається безоплатно –

положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти.



Договір довічного утримання (догляду) 

Договір, згідно з яким одна сторона

(відчужувач) передає другій стороні

(набувачеві) у власність житловий

будинок, квартиру або їхню частину,

інше нерухоме майно (земельну

ділянку) або рухоме майно, яке має

значну цінність, взамін чого набувач зобов’язується

забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом

довічно (ст. 744 Цивільного кодексу України).

Договір довічного утримання (догляду) є одностороннім,

оскільки за ним лише одна сторона – набувач – наділений

обов’язками, а друга сторона – відчужувач – має лише права.

Цей договір є оплатним, оскільки набувач отримує у власність

певне майно, а відчужувач – необхідне утримання у вигляді

відповідних матеріальних благ і послуг. При цьому цивільне

законодавство не вимагає, щоб вартість майна, що

передається відчужувачем, була еквівалентною вартості

надаваного набувачем утримання



ВС у складі кс Другої судової палати КЦС від 03.10.2018 справа № 

724/254/17

Якщо особа, яка вчинила правочин, помилилася щодо обставин, які

мають істотне значення, такий правочин може бути визнаний судом недійсним.

Істотне значення має помилка щодо природи правочину, прав та обов'язків

сторін, таких властивостей і якостей речі, які значно знижують її цінність або

можливість використання за цільовим призначенням. Помилка щодо мотивів

правочину не має істотного значення, крім випадків, встановлених законом

(частина перша статті 229 ЦК України). У частині першій статті 229 ЦК України

розкривається також зміст помилки, яка може призвести до недійсності

правочину. Помилка - це неправильне сприйняття особою фактичних обставин

правочину, що вплинуло на її волевиявлення, за відсутності якого можна було б

вважати, що правочин не був би вчинений.

Так, помилка може виникнути внаслідок необачності або

самовпевненості учасників правочину, невірного розуміння сторонами одна

одної в ході переговорів, невірного тлумачення закону, дій третіх осіб тощо.

Ураховуючи викладене, особа на підтвердження своїх вимог про

визнання правочину недійсним повинна довести на підставі належних і

допустимих доказів наявність обставин, які вказують на помилку, -

неправильне сприйняття нею фактичних обставин правочину, що вплинуло на

її волевиявлення, і що ця помилка дійсно була і має істотне значення. Такими

обставинами є: вік позивача, її стан здоров'я та потреба у зв'язку із цим у

догляді й сторонній допомозі; наявність у позивача спірного житла як єдиного;

відсутність фактичної передачі спірного нерухомого майна за договором

купівлі-продажу та продовження позивачем проживати у житловому будинку



Договір оренди землі
Договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендарю

земельну ділянку у володіння й користування на певний строк, а орендар

зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору

та вимог земельного законодавства.

Орендна плата

Це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною

ділянкою згідно з договором оренди землі.

ч. 1 ст. 632, ст. 651 ЦК України ЦК України,

ч. 1 ст. 15, ст.21,30 ЗУ «Про оренду землі»,

ч. 1 п. 289.1 ст. 289 ПК України і

ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про оцінку земель» -

зазначене дає підстави для висновку про те, що обов’язок зі сплати орендної

плати є нормативно врегульованим і не може визначатися чи змінюватися та

припинятися сторонами договору за власним волевиявленням.
постанова судових палат у цивільних та господарських справах Верховного

Суду України від 11 травня 2016 р. у справі № 6-824цс16

постанова Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України

від 18 травня 2016 р. у справі № 6-325цс16



Справа № 912/1385/17 від 27 листопада

2018 року –

Велика Палата Верховного Суду дійшла

висновку, що немає підстав для відступу

від правової позиції, викладеної у

постанові Верховного Суду України від 21

січня 2015 року у справі № 910/16306/13

щодо систематичного невнесення

орендної плати як підстави розірвання

договору оренди землі



ВС у складі колегії суддів Першої судової палати КЦС. 

Справа №383/708/16-ц

Положеннями чинного законодавства України, які регулюють спірні

відносини, передбачена систематична (два і більше випадки) несплата орендної

плати, передбаченої договором, як підстава для розірвання договору оренди.

Разове порушення умов договору оренди у цій частині не вважається

систематичним і не може бути підставою для його розірвання, але ж повторне

порушення вже може свідчити про систематичність.

Сам факт систематичного порушення договору оренди земельної ділянки

щодо сплати орендної плати є самостійною та достатньою підставою для

розірвання такого договору, незважаючи на те, чи виплачена в подальшому

заборгованість, а тому той факт, що відповідач сплатив суму заборгованості з

орендної плати не має правового значення для вирішення позовних вимог про

розірвання договору оренди.

Систематична сплата орендної плати не у повному обсязі, визначеному

договором, тобто як невиконання, так і неналежне виконання умов договору, є

підставою для розірвання такого договору, оскільки згідно зі статтею 526 ЦК

України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов

договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за

відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших

вимог, що звичайно ставляться.

Суд не перевірив доводів позивача про те, що сторони узгодили істотні

умови договору і в них відсутній обов`язок орендодавця щодо звернення до

орендаря про отримання орендної плати, а закріплено обов`язок за орендарем

сплачувати орендну плату щорічно в строк до 30 грудня (пункт 11 вказаного

договору).





Новому власнику з/д для того щоб розірвати договір оренди

укладений старим власником на цю з/д необов’язково звертатися з

письмовою вимогою до орендаря попередньо до подання позову

(ВС/КЦС у справі справа № 583/9/17 від 20 лютого 2019 р.)

На підставі ст. 33 ЗУ «Про оренду землі» слід подавати позов

про визнання укладеної додаткової угоди до договору оренди з/д із

викладенням її змісту, а не позов про визнання договору оренди з/д

поновленим (ВС/КГС, №908/2484/17 від 19.03.19р).

Закінчення строку дії договору оренди земельної ділянки не

може бути підставою для обмеження права на нерухомість, що на ній

розташована (ВС/КГС від 14.03.2019 р. у справі № 902/341/17).

Договір оренди землі вважається поновленим, якщо місцева

рада не надала орендарю в лист – заперечення в місячний строк

після закінчення строку його дії цього договору (ВГСУ від 30 березня

2017р. у справі № 904/8338/16)



Застосування позовної давності

Справа № 648/2419/13-ц від 31 жовтня 2018 року ………….

У постановах від 8 червня 2016 року (№ 6-3029цс15),12 квітня 2017

року(№ 6-1852цс16), 12 липня 2017 року (№ 6-2458цс16) Верховний Суд

України зробив висновок про те, що

якщо у передбачених законом випадках з позовом до суду звернувся

прокурор в інтересах відповідного органу (підприємства), то позовна

давність обчислюється від дня, коли про порушення свого права або про

особу, яка його порушила, довідався або міг довідатись саме позивач

(відповідний орган), а не прокурор.

Це правило пов'язане не тільки із часом безпосередньої обізнаності

особи про певні обставини (факти порушення її прав), а й з об'єктивною

можливістю цієї особи знати про такі обставини.

Аналіз статті 261 ЦК України дає підстави для висновку, що початок

перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення в

зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє

право в примусовому порядку через суд.

З урахуванням особливостей конкретних правовідносин початок перебігу

позовної давності може бути пов'язаний з різними юридичними фактами та

їх оцінкою управомоченою особою.





ПРИКЛАДИ:

Справа № 922/3412/17 від 20 листопада 2018 року……

фактичний користувач земельної ділянки, що без достатньої

правової підстави за рахунок власника цієї ділянки зберіг у себе

кошти, які мав заплатити за користування нею, зобов'язаний

повернути ці кошти власнику земельної ділянки на підставі частини

першої статті 1212 Цивільного кодексу України. (к-п будівлі без

оформлення права на земельну ділянку).

Аналогічний правовий висновок викладено в постанові
Великої Палати Верховного Суду від 23 травня 2018 року у справі

629/4628/16-ц (провадження № 14-77цс18),

а також у постановах Верховного Суду України від 30 листопада 2016

року у справі № 922/1008/15 (провадження № 3-1271гс16),

від 07 грудня 2016 року у справі № 922/1009/15 (провадження № 3-

1348гс16),

від 12 квітня 2017 року у справах № 922/207/15 (провадження № 3-

1345гс16) і № 922/5468/14 (провадження № 3-1347гс16)



ВП ВС - справа № 802/2474/17-а (К/9901/55094/18) від 12 грудня 

2018 року 

Позов про визнання протиправним та скасування рішення про затвердження

акта щодо визначення та відшкодування збитків власникам землі та

землекористувачам, а також розміру таких збитків, завданих внаслідок

користування земельною ділянкою, сам по собі не сприяє ефективному

відновленню порушеного права та не може бути предметом розгляду в суді

Так, закриваючи провадження у справі № 210/5803/13-а за позовом

ПП «Автокортеж» до виконавчого комітету Криворізької міської ради

Дніпропетровської області про скасування рішення щодо затвердження акта

комісії з визначення розміру збитків, заподіяних власникам землі та

землекористувачам, Верховний Суд України виходив із того, що цей спір не

підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, при цьому

роз'яснив сторонам можливість реалізації захисту свого речового права в

порядку господарського (або цивільного) судочинства.

Водночас Велика Палата Верховного Суду вважає за необхідне

відступити від правових висновків, викладених у постанові Верховного Суду

України від 10 жовтня 2017 року № 210/5803/13-а, оскільки рішення органу

місцевого самоврядування про затвердження акта щодо визначення та

відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, а також

розміру таких збитків, завданих внаслідок користування земельною ділянкою,

не є рішенням суб'єкта владних повноважень у розумінні ст. 19 КАС, не

зумовлює виникнення будь-яких прав і обов'язків для позивача, а тому воно не

може бути предметом спору.

Відсутність спору, у свою чергу, виключає можливість звернення до

суду, оскільки відсутнє право, що підлягає судовому захисту.





ДЯКУЄМО  ЗА  УВАГУ 


