
1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 
 

 
 

ТРУБАКОВ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ   
 

 
 

 
УДК 347.4 

 
 

 
НЕУКЛАДЕНІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ:  

ПОНЯТТЯ, ПРАВОВА ПРИРОДА, ПРАВОВІ НАСЛІДКИ 

 
 

 
 

 
Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право 
 

 
 

 
 
 

Автореферат 
дисертації на здобуття наукового ступеня  

кандидата юридичних наук 
 

 
 

 
 

 
 

 
Київ - 2015 



2 

 

Дисертацією є рукопис. 

 
Робота виконана на кафедрі цивільного права юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і 

науки України. 
 

Науковий керівник:    доктор юридичних наук, професор, 
академік НАПрН України, Заслужений 

діяч науки і техніки України                                       
Кузнєцова Наталія Семенівна, 

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, професор 

кафедри цивільного права 
 

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, доцент, 
Коструба Анатолій Володимирович, 

Науково-дослідний інститут приватного 
права і підприємництва імені академіка 
Ф.Г. Бурчака НАПрН України, старший 

науковий співробітник відділу проблем 
приватного права 

 кандидат юридичних наук, доцент, 
Берестова Ірина Еріївна,  

Верховний Суд України, начальник 
правового управління  

 
 

          Захист відбудеться «17» листопада 2015 р. о 12-00 годині на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд.202.  
 
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 58, чит. зала № 12. 

 
 

Автореферат розісланий «16» жовтня 2015 р. 
 

 
 

 
Вчений секретар  

спеціалізованої вченої ради                                                             О.О. Отраднова 

 



3 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми дисертаційного дослідження визначається роллю правової 

конструкції цивільно-правового договору як регулятора суспільних відносин, засобу 

опосередкування обігу майнових благ. Розбудова ринкової економіки в Україні, що 
ґрунтується на засадах юридичної рівності учасників цивільного обороту, їх 

вільному волевиявленні та майновій самостійності, зумовила зростання обсягу 
договірної практики суб’єктів цивільного права. Водночас така динаміка дозволила 

частіше встановлювати дефекти (в широкому розумінні) юридичної конструкції 
договору.  

Насамперед це проявилося у значному зростанні кількості судових справ про 
визнання цивільно-правових договорів недійсними. Проте дефектність юридичної 

конструкції цивільно-правового договору не обмежується невідповідністю змісту, 
характеру волевиявлення або форми договору нормам законодавства: вона також 

охоплює випадки, коли під сумнів ставиться саме укладення договору, його 
формування як юридичного факту.  

Неукладений договір є відносно новою юридичною категорією для 
українського законодавства, яка характеризується фрагментарним правовим 
регулюванням. Факт того, що на прогалини у чинному законодавстві, пов’язані із 

кваліфікацією договору як неукладеного, першою відреагувала судова практика 
(Верховним Судом України та Вищим господарським судом України прийнято 

Постанови Пленумів «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання 
правочинів недійсними» від 06.11.2009 р. № 9 та «Про деякі питання визнання 

правочинів (господарських договорів) недійсними» від 29.05.2013 р. № 11 
відповідно), свідчить про актуальність дослідження правової конструкції 

неукладеного договору, а також про її важливість для забезпечення стабільності 
цивільного обороту. 

У чинному цивільному та господарському процесуальному законодавстві 
закріплено принцип диспозитивності, виходячи із змісту якого сторони несуть ризик 

вибору неналежного способу захисту своїх прав та інтересів, що може бути 
підставою для відмови у задоволенні позову. Неукладений договір, на рівні із 
недійсним, характеризується здатністю зумовлювати ненастання правового 

результату, намір досягти який мали сторони такого договору, або на досягнення 
якого розраховувала хоча б одна із них. Однаковий правовий ефект зазначених 

юридичних конструкцій обумовлює їх конкуренцію, а неправильний вибір способу 
захисту (в широкому розумінні цього терміна, адже кваліфікація/визнання договору 

як неукладеного не закріплено у статті 16 Цивільного кодексу України як 
самостійний засіб захисту цивільних прав та інтересів) може призвести до 

негативних наслідків.  
Таким чином, актуальність дослідження також полягає у необхідності 

визначення критеріїв розмежування неукладеного та недійсного договорів, їх 
співвідношення. 

Обраний Україною шлях інтеграції до Європейського Союзу зумовлює її 
обов’язок щодо адаптації чинного законодавства з метою створення єдиного з 
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країнами ЄС регулювання у сфері зобов’язального права. На відміну від вітчизняної 

цивілістичної доктрини, європейському праву вже понад декілька століть відома 
конструкція неукладеного договору, а тому вивчення досвіду зарубіжних країн, 
зокрема, щодо поняття, правової природи та юридичних наслідків неукладеного 

договору, дає можливість використати деякі прогресивні надбання для підвищення 
ефективності правового регулювання договірних відносин, визначення чинників, які 

впливають на виникнення договору як юридичного факту. 
Теоретичну основу дослідження становлять праці як українських науковців , 

таких як І.Е. Берестова, Т.В. Боднар, С.М. Бервено, О.В. Дзера, І.А. Діковська, 
А.C. Довгерт, А.В. Коструба, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць, Р.А. Майданик, 

Н.І. Майданик, С.О. Погрібний, Я.М. Шевченко та інші, так і зарубіжних, зокрема, 
К.Н. Анненкова, М.І. Брагінського, В.В. Вітрянського, М.Л. Дювернуа, О.О. 

Красавчикова, В.Б. Ісакова, Л. Еннекцеруса, О. С. Іоффе, Д.І. Мейєра, М.О. 
Рожкової, Д.О. Тузова, Н.В. Рабінович, В.М. Шахматова, Г.Ф. Шершеневича, 

Т.М. Яблочкова та інших авторів.  
Дослідження названих вчених охоплювали загальні питання правового 

регулювання договірних відносин, а також окремі питання недійсності та 
неукладеності договорів. Водночас спеціальні комплексні дослідження поняття, 
правової природи та юридичних наслідків кваліфікації договору як неукладеного  не 

проводилися, що визначає актуальність дисертаційної роботи як у теоретичному, так 
і практичному аспектах. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 
дисертації затверджена на засіданні Вченої ради юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 3 
від 26 листопада 2012 року). Дисертацію виконано відповідно до державної 

бюджетної науково-дослідної теми «Доктрина права в правовій системі України: 
теоретичний та практичний аспекти» (№ 11 БФ 042-01; номер державної 

реєстрації 0111U008337), яка досліджується на юридичному факультеті Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 
проведенні системного, з урахуванням міжнародного досвіду, дослідження 
теоретичних і практичних аспектів правового регулювання цивільно-правових 

відносин, пов’язаних із кваліфікацією договору як неукладеного.  
Мета дослідження обумовила вирішення таких завдань: 

- аналіз поняття та ознак цивільно-правового договору, визначення його 
місця в системі юридичних фактів; 

- встановлення обставин, які впливають на формування договору як 
юридичного факту; 

- визначення впливу істотних умов і форми договору на факт укладення 
договору; 

- розкриття юридичної природи неукладеного договору, визначення правових 
підстав для кваліфікації договору як неукладеного, проведення їх класифікації; 

- встановлення критеріїв розмежування недійсних і неукладених цивільно-
правових договорів; 
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- визначення як загальних, так і спеціальних правових наслідків, пов’язаних 

із кваліфікацією договору як неукладеного; 
- проведення аналізу доцільності імплементації доктрини  culpa in contrahendo 

в українське цивільне законодавство, формулювання пропозицій щодо її 

проведення; 
- визначення особливостей застосування кондикційного зобов’язання як 

правового наслідку, пов’язаного із кваліфікацією договору як неукладеного; 
- обґрунтування пропозицій з удосконалення чинного цивільного 

законодавства України в частині регулювання правовідносин, пов’язаних із 
кваліфікацією договору як неукладеного. 

Об’єктом дослідження є підстави віднесення цивільно-правових договорів до  
категорії неукладених, а також цивільно-правові відносини, що виникають у зв’язку  

із кваліфікацією договору неукладеним. 
Предметом дослідження є нормативно-правові акти України, які дозволяють 

визначити підстави  віднесення договорів до категорії неукладених, регулюють 
наслідки, що виникають у зв’язку  із кваліфікацією договору неукладеним,  

практика їх застосування, а також зарубіжне законодавство та міжнародні 
уніфіковані документи, які встановлюють підстави та наслідки віднесення договорів 
до категорії неукладених. 

Методи дослідження. У дисертації використано комплекс загальнонаукових і 
спеціальних методів наукового пізнання. Базовою методологічною основою 

дисертаційного дослідження є синергетичний метод, який у поєднанні з 
діалектичним методом і методом аналізу дав можливість виявити ознаки цивільно-

правового договору, визначити його місце в системі юридичних фактів (підрозділ 
1.1). Системно-функціональний метод дозволив розкрити правову природу 

неукладеного договору, визначити критерії  його розмежування із недійсним 
правочином (договором) (підрозділи 2.1, 2.2). Формально-логічний метод дав 

можливість класифікувати підстави для кваліфікації договору як неукладеного, а 
також юридичні наслідки, пов’язані із правовою конструкцією неукладеного 

договору (підрозділи 2.3, 3.1, 3.2, 3.3). Догматичний метод дозволив провести аналіз 
норм чинного законодавства, сприяв виявленню у ньому прогалин і колізій, створив 
передумови для формулювання пропозицій щодо його вдосконалення (підрозділи 

2.2, 3.1). Застосування історично-правового методу забезпечило глибину та 
системність дослідження розвитку вчення про неукладений договір, його 

співвідношення із недійсним правочином (договором) (підрозділи 2.1, 2.2). 
Статистичний метод використано для узагальнення судової практики (підрозділ 2.2). 

За допомогою порівняльно-правового методу проаналізовано застосування 
доктрини culpa in contrahendo у законодавстві зарубіжних країн, що дозволило 

сформулювати пропозиції стосовно рецепції зазначеної доктрини в українське 
законодавство. Методи аналізу й синтезу використано при дослідженні юридичних 

конструкцій недійсного та неукладеного договорів з метою виявлення правової 
природи останнього, а також визначення їх співвідношення шляхом розкладення або 

узагальнення через правову конструкцію складу юридичного факту цивільно-
правового договору (підрозділи 2.1, 2.3). 
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Наукова новизна одержаних результатів визначається метою дослідження та 

особливостями його об’єкта. Наукова новизна конкретизується в положеннях, 
висновках і пропозиціях, найважливішими з яких є такі:  

Вперше: 

- визначено поняття неукладеного договору як правового акту, в якому 

фіксуються елементи складу юридичного факту цивільно-правового договору, 
створюючи передумови для виникнення, зміни або припинення зобов’язального 

(договірного) правовідношення;  
- визначено вичерпний перелік підстав для кваліфікації договору як 

неукладеного: відсутність акцепту оферти (в тому числі неакцептована відповідь про 
згоду укласти договір на інших умовах); недосягнення сторонами домовленості 

стосовно всіх істотних умов; порушення процедури прийняття пропозиції на 
укладення договору, яка охоплює такі випадки: оферта не охоплює всі істотні умови 
договору або не виражає намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у 

разі її прийняття; оферент відкликав пропозицію укласти договір до моменту або в 
момент її отримання адресатом; акцепт оферти надійшов після спливу строку на 

відповідь; акцептант відкликав прийняття пропозиції укласти договір до моменту або 
в момент одержання оферентом такої відповіді (акцепту); вчинення дій на виконання 

договору (конклюдентних дій) в тих випадках, коли зі змісту оферти або закону 
випливає, що такі дії не є акцептом;  

- визначено поняття фактичного договору як домовленості сторін, 
спрямованої на виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, що 

не забезпечується державним примусом через відсутність необхідних елементів 
складу юридичного факту цивільно-правового договору; 

- встановлено, що юридична конструкція фактичного договору охоплює 
сукупність квазідоговірних явищ, котрі виникають через невиконання умов, з якими 
закон пов’язує момент укладення договору (недотримання вимог щодо проведення 

державної реєстрації та/або вчинення нотаріального посвідчення, відсутність акту 
передачі майна (або вчинення дії) у реальних договорах, недосягнення згоди з усіх 

істотних умов договору); фактичний договір, сторони якого не досягли згоди з усіх 
істотних умов, є різновидом неукладеного договору; 

- обґрунтовано, що факт укладення договору залежить виключно від 
погодження істотних умов сторонами договору та не залежить від дій третіх осіб 

(нотаріуса, державного реєстратора), форми договору як способу фіксації договірних 
умов, початку фактичного виконання договору (передача речі або майна у реальних 

договорах); 
- обґрунтовано, що недійсність цивільно-правового договору не є санкцією за 

порушення загальних вимог, додержання яких є необхідним для чинності правочину, 
однак є наслідком виходу за межі здійснення суб’єктивного цивільного права, 

передбаченого ст. 627 ЦК України;  
- обґрунтовано висновок, що наслідки виходу за межі здійснення 

суб’єктивного цивільного права, передбаченого ст. 627 ЦК України (недійсність 

цивільно-правового договору), аналітично розкладаються на припинення первісного 
договірного  правовідношення та виникнення замість нього сукупності нових 
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зобов’язань, зокрема зобов’язань із взаємного повернення майна, переданого на 

виконання недійсного договору, або компенсації його вартості (реституція), 
відшкодування збитків і моральної шкоди; 

- обґрунтовано висновок, що визнання договору неукладеним не може 

розглядатися як спосіб захисту цивільних прав та інтересів.  
Удосконалено: 

- визначення складу юридичного факту цивільно-правового договору. 
Зокрема, встановлено, що він складається з таких елементів: наявність дійсної волі та 

волевиявлення, спрямованої на виникнення, зміну або припинення договірних 
правовідносин; погодження сторонами всіх істотних умов договору.  

- розмежування цивільно-правового договору та квазідоговірних юридичних 
конструкцій за ознакою сформованості складу юридичного факту і дефектності (в 

широкому розумінні) його елементів; 
- зміст поняття «предмет договору». Зокрема, встановлено, що він, окрім 

поведінки сторін та об’єкта договору, також охоплює майновий титул 
(правомочність), на підставі якого сторона здійснює свої повноваження стосовно 

блага, отриманого за договором; 
- класифікацію юридичних наслідків, пов’язаних із кваліфікацією договору 

як неукладеного: обґрунтовано, що, окрім виникнення кондиційного зобов’язання, 

кваліфікація договору як неукладеного є підставою для витребування майна з чужого 
незаконного володіння (віндикація). 

Дістали подальшого розвитку:  
наукові напрацювання щодо імплементації у чинне українське законодавство 

доктрини culpa in contrahendo, зокрема, у вигляді складу цивільного 
правопорушення, яке полягає у недобросовісному перериванні процесу укладення 

договору або ухиленні від укладення договору. Встановлено, що він складається з 
таких елементів: 1) досягнення  домовленості сторонами стосовно мінімальної 

кількісної та якісної характеристики предмета договору до моменту переривання 
процесу укладення договору недобросовісною стороною; 2) виникнення у 

потерпілого в результаті поведінки недобросовісної особи впевненості в тому, що 
договір буде укладено; 3)  навмисне переривавання процесу укладення договору 
та/або ухилення від його укладення недобросовісною особою, яка володіє 

інформацією про наявність реальних витрат на підготовку до укладення та 
виконання договору її потенційним контрагентом.  

На підставі проведеного аналізу конструкції неукладеного договору внесено 
пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України: 

- обґрунтовано необхідність викладення у новій редакції частини 1 
статті 210 Цивільного кодексу України такого змісту: «Правочин підлягає державній 

реєстрації лише у випадках, встановлених законом. Такий правочин набуває 
чинності з моменту його державної реєстрації»; 

- запропоновано чинне законодавство доповнити правилом, яким встановити 
обов’язок особи, що має здійснити передачу речі, майна (або вчинити дію),  не 

допускати здійснення дій, що можуть призвести до неможливості передачі речі, 
майна (або вчинення дії) у реальних договорах в майбутньому; 
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- запропоновано доповнити Цивільний кодекс України статтею 626-1 

«Неукладений договір» такого змісту:  
«1. Договір не вважається укладеним (неукладений договір), якщо сторони 

порушили норми статей 641-646 цього Кодексу, які визначають порядок його 

укладення.  
2. Факт неукладення договору не залежить від його встановлення судом.  

3. Договір може бути кваліфікований як неукладений тільки до моменту його 
повного виконання. 

4. Часткове виконання договору є прийняттям пропозиції укласти договір на 
інших умовах у порядку статті 646 цього Кодексу.»;   

- обґрунтовано необхідність доповнити статтю 627 ЦК України новою 
частиною другою, яку викласти в такій редакції:  

«Переривання процесу укладення або ухилення від укладення договору може 
бути підставою для покладення на винну особу обов’язку із відшкодування збитків, 

отриманих під час підготовки до виконання договору, щодо укладення якого велися 
переговори, якщо характер переговорів або дій винної особи свідчив  про: 

1) досягнення попередньої домовленості щодо укладення договору в 
майбутньому; 
2) погодження мінімального обсягу грошових коштів, товарів, робіт або 

послуг, які мали були передані на користь винної особи; 
3) винна особа знала, що до моменту переривання процесу укладення 

договору або ухилення від його укладення в результаті проведення попередніх 
переговорів потерпілий розпочав підготовку до виконання договору.        

Розмір збитків встановлюється судом з урахуванням вини недобросовісної 
особи, а також характеру майнових і немайнових благ, що були набуті потерпілим 

для підготовки до виконання договору.». 
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані автором роботи теоретичні положення, висновки та рекомендації 
можуть бути використані:  

а) у науково-дослідній сфері при подальшому дослідженні правового 
регулювання юридичної конструкції неукладеного договору; 

 б) у правотворчій діяльності для удосконалення українського цивільного 

законодавства та гармонізації українського законодавства із законодавством країн 
Європейського Союзу;  

в) у правозастосуванні для підвищення ефективності розгляду в судах України 
спорів, пов’язаних із визнанням цивільно-правових договорів недійсними та/або 

кваліфікацією їх як неукладених;  
г) у навчальному процесі для розроблення навчальних курсів, методичних 

матеріалів, під час викладання та вивчення курсу цивільного договірного права.  
Особистий внесок здобувача. У дисертації викладено наукові результати, 

отримані особисто дисертантом за наслідками проведення науково-дослідних робіт. 
Сформульовані в дисертації теоретичні положення і висновки, пропозиції і 

рекомендації, обґрунтовано на основі власних досліджень та практичного досвіду 
дисертанта. 
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Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення 

дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри цивільного 
права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Результати 
дослідження висвітлено в доповідях на 2 міжнародних та вітчизняних наукових і 

науково-практичних конференціях.  
Публікації. Основні результати дисертації викладено у 7 наукових працях: 

5 наукових статтях, з яких 4 вийшли друком у вітчизняних фахових юридичних 
виданнях та 1 у науковому виданні іноземної держави, а також у 2 тезах доповідей 

на науково-практичних конференціях.  
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, 3 розділів, 12 

підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації 
становить 225 сторінок. Із них основного тексту – 190 сторінок. Список 

використаних джерел налічує 180 найменувань та займає 19 сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, встановлено її зв’язок із 
науковими програмами, планами, темами, визначено мету, завдання, об’єкт і 
предмет дослідження, розкрито методологічну основу роботи, сформульовано її 

наукову новизну, висвітлено практичне значення одержаних результатів, наведено 
перелік апробацій результатів дослідження, відомості про публікації за темою 

дисертації. 
Розділ І «Договір як юридичний факт цивільного права»  складається з 

трьох підрозділів. 
У підрозділі 1.1 «Поняття, ознаки цивільно-правового договору та його місце 

в системі юридичних фактів» відзначається, що для сучасної української правової 
доктрини є актуальним питання багатозначності терміна «договір», під яким 

розуміють, зокрема, правочин, спільний правовий акт, документ, правовідношення, 
регулятор суспільних відносин, юридичний факт. Нездатність неукладеного 

договору приводити до настання юридичних наслідків зумовлює необхідність 
розгляду цієї проблеми в площині юридичних фактів.  

Цивільно-правовий договір, як і будь-який інший юридичний факт, 

характеризується подвійною природою: з одного боку – це реальна життєва 
обставина, а з другого – це ідеальне явище, сукупність характерних узагальнених 

ознак, кваліфікація (встановлення) яких є підставою для виникнення відповідного 
правового наслідку (результату). В юридичній літературі сукупність ознак, 

необхідних для кваліфікації факту виникнення юридичного факту, отримала назву 
«склад юридичного факту».  

Виникнення договору як юридичного факту відбувається шляхом 
«накопичення» елементів його складу. Такий процес відбувається у спосіб, 

визначений імперативними нормами Цивільного кодексу України. Ці норми 
передбачають формування домовленості (цивільному праву України притаманний 

«класичний» підхід до розуміння договору як домовленості), яка аналітично 
розкладається на оферту та акцепт.  
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Аналіз процедури укладення цивільно-правового договору дає підстави для 

попереднього висновку, що елементи складу юридичного факту формуються через: 
1) зміст (договірні умови) договору; 2) форму договору; 3) факт волевиявлення, 
спрямованого на виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.  

Проте в юридичній літературі висловлюються протилежні думки: деякі автори 
вважають, що договір є явищем соціальним, а отже, його виникнення не залежить 

від норм чинного законодавства, а виключно від факту досягнення сторонами 
домовленості щодо взаємних цивільних прав та обов’язків.  

Обґрунтовується, що не будь-які домовленості сторін щодо цивільних прав та 
обов’язків входять у юридичну площину, а лише ті, що мають сформований склад 

юридичного факту цивільно-правового договору.  
Для позначення квазідоговірних явищ, які характеризуються наявністю 

домовленості між сторонами стосовно цивільних прав та обов’язків, однак які через 
невідповідність нормам об’єктивного права не визнаються цивільно-правовими 

договорами, пропонується визначення поняття «фактичний договір». Фактичний 
договір – це домовленість сторін, спрямована на виникнення, зміну або припинення 

цивільних прав та обов’язків, що не забезпечується державним примусом через 
відсутність необхідних елементів складу юридичного факту цивільно-правового 
договору. Відповідно до чинного законодавства до змісту зазначеного поняття 

входять: 1) домовленості щодо виникнення, зміни або припинення цивільних прав 
та обов’язків, у яких сторони не дійшли згоди щодо всіх істотних умов; 2) реальні 

договори до моменту передачі речі або майна (або вчинення певної дії); 3) договори, 
які потребують нотаріального посвідчення, або у випадках, коли сторонами 

досягнуто домовленості щодо такого посвідчення, до моменту вчинення 
нотаріального посвідчення; 4) договори, що підлягають державній реєстрації, до 

моменту її проведення; 5) договори, укладені в неналежній формі. Нині фактичний 
договір є квазідоговірною конструкцією, яка незважаючи на зовнішні ознаки 

цивільно-правового договору, є іррелевантною для права. 
Доводиться, що відсутність юридичних наслідків цивільно-правового 

договору зумовлюється недоліками складу юридичного факту, зокрема, дефектність 
елементів складу юридичного факту призводить до недійсності договору, а їх 
відсутність – до кваліфікації договору як неукладеного.   

Підрозділ 1.2 «Значення істотних умов для укладення договору» присвячений 
дослідженню поняття «істотні умови договору», а також правової природи 

«звичайних» і «випадкових» договірних умов, їх впливу на факт укладення 
договору.   

Зауважується, що класифікація умов на істотні, звичайні та випадкові 
стосується лише (визначених) видів договорів, а не конструкції цивільно-правового 

договору в цілому.  
Істотні умови функціонально формують економічну модель договору.  Автор 

приєднується до висловленої в юридичній літературі позиції, відповідно до якої до 
істотних умов слід відносити лише ті, без погодження яких виконання договору є 

неможливим (мінімальна та достатня кількість умов).  
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Чинний Цивільний кодекс України визначає предмет договору як істотну 

умову договору. Обґрунтовується, що зазначена категорія охоплює майнові та/або 
немайнові блага, стосовно яких укладається договір (об’єкт договору); поведінку 
сторін договору (взаємні права та обов’язки, які мають бути вчинені, або від 

вчинення яких сторони мають утриматись); а також майновий титул, на підставі 
якого сторона, котра отримала об’єкт правовідношення, буде надалі здійснювати 

свої правомочності відносно останнього.  
Законодавство до переліку істотних відносить умови, які безпосередньо 

визначені такими законом, і умови, що необхідні для договорів відповідного виду. 
Доводиться, що під останніми слід розуміти умови, які законодавець прямо не 

визначає як істотні, однак покладає на сторін договору обов’язок щодо їх 
погодження. Зазначені умови не є окремим видом істотних умов, однак є формою 

(законодавчої техніки) закріплення істотних умов. 
Обґрунтовано, що для укладення договору значення мають тільки об’єктивно 

визначені (умови визначені законом як істотні або такі, що є необхідними для 
договорів даного виду) та суб’єктивно визначені (умови, щодо яких за заявою хоча б 

однієї із сторін має бути досягнуто домовленість) умови.  
Умови, визначені диспозитивними нормами, не становлять змісту 

домовленості, необхідної для укладення договору. Винятком є умова про ціну 

договору, яка, незважаючи на існуючі передумови для її віднесення до категорії 
звичайних умов, за своєю правовою природою є істотною.  

У підрозділі 1.3 «Вплив форми на факт укладення договору» констатується, що 
законодавство визначає форму договору як одну з умов його укладення через 

покладення обов’язку із досягнення сторонами згоди в належній формі.  
Разом із тим аналіз цивілістичної доктрини дає підстави для висновку, що 

форма договору, крім випадків, прямо встановлених законодавством, впливає на 
факт його укладення як договірна умова, про включення якої до змісту договору 

заявляє хоча б одна із сторін (суб’єктивно визначена істотна умова). Іншими 
словами, форма договору визначається його сторонами як істотна умова (умова про 

форму договору).   
Таким чином, ненадання (ухилення від надання) договору належної форми не 

впливає на факт його укладення: так, якщо сторони укладають договір у іншій 

формі, ніж та, що попередньо була визначена ними, то має місце акцепт нової 
пропозиції на укладення договору (в порядку статті 646 Цивільного кодексу 

України), в якій змінено договірну умову стосовно форми; неприйняття однією зі 
сторін зміни умови про форму договору має значення лише до моменту його 

укладення та виражається шляхом неакцептування нової оферти (в якій змінено 
умову про форму договору).  

Доводиться, що у випадках, коли чинне законодавство визначає нікчемність як 
юридичний наслідок ухилення від укладення договору в письмовій формі, зазначені 

норми поширюють свою дію виключно на випадки, коли договір є фактично 
укладеним, проте в усній формі.  

Зроблено висновок про те, що форма договору не є підставою для його 
кваліфікації як неукладеного. Єдиний виняток встановлюється правилом частини 2 
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статті 642 ЦК України, де визначено, що договір не вважається укладеним шляхом 

вчинення конклюдентних дій, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір 
або не встановлено законом. Тобто якщо оферта або закон вимагають укладення 
договору в письмовій формі, акт вчинення конклюдентних дій акцептантом не 

призводить до укладення договору.  
Розділ ІІ «Загальна характеристика неукладеного цивільно-правового 

договору» містить три підрозділи. 
У підрозділі 2.1 «Неукладений договір як цивільно-правове явище, його правова 

природа» підтримується теза про те, що укладення договору – це процедура, яка, 
зазвичай, не передбачає одночасного виникнення у його сторін взаємних прав та 

обов’язків. З метою уникнення суперечностей стосовно погоджених частин 
домовленості (елементів складу юридичного факту) в процесі її формування , 

необхідна фіксація «проміжних» результатів. Зазначені «проміжні» результати 
виконання процедури укладення договору створюють передумови для виникнення, 

зміни або припинення договірного (зобов’язального) правовідношення. 
Зроблено висновок, що формою фіксації «проміжних» результатів для 

цивільно-правових договорів є правовий акт. У юридичній літературі правовий акт 
розглядається як загальне (родове) відносно цивільно-правового договору поняття, 
наділене ознаками юридичного факту. Проте юридичний факт і правовий акт не є 

тотожними поняттями: основна відмінність полягає у тому, що правовий акт 
виражає волю суб’єкта (суб’єктів) права, вчиняється з метою створення передумов 

для правового регулювання суспільних відносин, а юридичний факт є вираженням 
результату дії.   

Чинне законодавство юридичним фактом визнає лише правочин (договір), 
тому правовий акт не є юридичним фактом (за винятком факту передачі речі або 

майна).  
Обґрунтовується висновок про те, що неукладений договір – це правовий акт, 

у якому фіксуються певні елементи складу юридичного факту цивільно-правового 
договору, він створює передумови для виникнення, зміни або припинення 

зобов’язального правовідношення. 
У роботі визначається перелік форм правових актів, які можуть мати місце у 

процесі виконання зазначеної процедури: (неакцептована) оферта, фактичний 

договір, факт передачі речі або майна (яке відбувається не на виконання укладеного 
договору або оферти), а також будь-які інші форми виразу правосуб’єктності, які 

містять договірні умови (наприклад, у випадку звернення одного з контрагентів із 
пропозицією укласти договір, яка не містить усіх істотних умов договору).   

Підрозділ 2.2 «Співвідношення недійсних і неукладених договорів»  містить 
дослідження розмежування юридичних конструкцій недійсного та неукладеного 

договорів.  
Обґрунтовується висновок про те, що відсутність у неукладеного договору 

юридичних наслідків пов’язана не із дією приписів норм об’єктивного права (на 
відміну від недійсності правочину), а з невиконанням гіпотез норм договірного 

права, які регулюють конкретні цивільні права та обов’язки. Зазначене випливає з 
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того, що однією з передумов (складових гіпотези) регулятивного впливу норм 

договірного права є наявність договору як юридичного факту.  
Якщо порушуються норми, якими визначається дефініція договору, порядок 

його укладення, то має місце неукладений договір  (процес «накопичення» елементів 

для виникнення договору як юридичного факту є незавершеним), а юридичні 
наслідки не настають у зв’язку з тим, що зазначені порушення «вражають» гіпотези 

відповідних регулятивних норм договірного права. Іншими словами, за відсутності 
договору як юридичного факту юридична норма, яка регулює договірні права та 

обов’язки, не може поширити свою дію на поведінку осіб через відсутність увсіх 
необхідних передумов для її реалізації . 

Доводиться, що чинне цивільне законодавство не визначає недійсність 
правочину як санкцію за недотримання вимог, необхідних для його чинності. 

 На думку автора, за своєю правовою природою недійсність встановлює межу 
здійснення суб’єктивного цивільного права, передбаченого статтею 627 ЦК України. 

Зроблено висновок про те, що недійсність не впливає на юридичну конструкцію 
цивільно-правового договору як юридичного факту (недійсний договір має склад 

юридичного факту цивільно-правового договору), проте змінює лише його 
юридичні наслідки.   

Обґрунтовано висновок, що наслідками виходу за межі здійснення 

суб’єктивного цивільного права, передбаченого статтею 627 ЦК України 
(недійсності цивільно-правового договору), є несприятливі наслідки у формі 

припинення первинного договірного правовідношення та виникнення сукупності 
нових зобов’язань, зокрема зобов’язань із взаємного повернення майна, переданого 

на виконання недійсного договору, або компенсації його вартості (реституція), 
відшкодування збитків та моральної шкоди. 

У підрозділі 2.3 «Підстави віднесення договорів до категорії неукладених» 
дисертант обґрунтовує, що статті 626, 638, 641-646 Цивільного кодексу України 

визначають вичерпний перелік підстав для кваліфікації договору як неукладеного .  
Разом із тим чинне законодавство пов’язує кваліфікацію договору як 

неукладеного також і з обставинами, визначеними статтями 210, 639, 640 
Цивільного кодексу України. Зазначені обставини входять до змісту поняття 
фактичного договору та відображають іррелевантність правового регулювання 

підстав для кваліфікації договору як неукладеного із правовою природою 
зазначених явищ (нотаріального посвідчення, державної реєстрації, акту передачі 

майна (вчинення дії) у реальному договорі). 
Зауважується, що у випадках, визначених статтями 210, 639, 640 Цивільного 

кодексу України, саме укладений договір є предметом (об’єктом) юридично 
значимих дій, що вчиняються державним реєстратором або нотаріусом відповідно, а 

в деяких випадках такий договір є джерелом прав й обов’язків для його сторін до 
проведення державної  реєстрації/нотаріального посвідчення. Передача речі, майна 

(вчинення дії) у реальних договорах, за своєю правовою природою, є фактом 
виконання укладеного до моменту передачі речі, майна ( вчинення дії) договору. В 

іншому випадку такі б дії були підставою для юридичних наслідків у формі 
кондикційного зобов’язання.  
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Обґрунтовується, що всі зазначені випадки не стосуються укладення договору 

як процесу узгодження волі та волевиявлення сторін, визначення умов договору 
(згідно з положеннями чинного законодавства укладення договору є виключною 
дискрецією його сторін).  

Доводиться, що до змісту статтей 210, 639, 640 ЦК України необхідно внести 
зміни, спрямовані на закріплення того, що проведення державної реєстрації та/або 

здійснення нотаріального посвідчення, передача речі, майна або вчинення дії у 
реальних договорах впливають не на факт укладення договору, а на момент набуття 

чинності (вступу в силу) такого договору.  
Пропонується переглянути та внести зміни до низку статей Цивільного 

кодексу України, інших актів цивільного законодавства, з метою виключення з 
переліку істотних умов договорів тих умов, що виражають істотність порушення 

договору або обов’язок щодо надання інформації. 
Розділ ІІІ «Правові наслідки, пов’язані із кваліфікацією договору як 

неукладеного» складається з трьох підрозділів. 
Підрозділ 3.1 «Загальні наслідки, пов’язані із кваліфікацією договору як 

неукладеного» містить висновок автора, що кваліфікація договору як неукладеного, 
через недоговірний характер вказаної правової конструкції, пов’язана з значним 
зменшенням переліку способів захисту, порівняно з тими, що можуть бути 

використані сторонами цивільно-правового договору. 
На підставі аналізу чинного законодавства і юридичної доктрини, визначено 

перелік загальних наслідків, пов’язаних із кваліфікацією договору як неукладеного . 
Обґрунтовується, що кваліфікація договору як неукладеного, за своїм змістом, 

є констатацією негативного факту відсутності цивільно-правового договору 
(відсутності договору як юридичного факту). Із зазначеного випливає, що: 1) до 

неукладеного договору не застосовується позовна давність (констатація факту 
неукладення договору не може залежати від спливу будь-якого строку); 

2) констатація факту відсутності укладеного договору не може захистити 
оспорювані, порушені або невизнані цивільні права та обов’язки, адже не зумовлює 

настання будь-яких правових наслідків. Такі наслідки можливі лише у поєднанні 
неукладеного договору із фактом передачі речі або майна. Враховуючи зазначене, 
зроблено висновок про те, що визнання договору неукладеним не може бути 

самостійним способом захисту цивільних прав та обов’язків.  
Досліджуючи у підрозділі 3.2 «Стягнення збитків у зв’язку із кваліфікацією 

договору як неукладеного» юридичну доктрину culpa in contrahendo, автор доходить 
висновку, що переддоговірна відповідальність за недобросовісне  переривання 

переговорів, за своєю правовою природою, є не тільки деліктною відповідальністю, 
а фактично обмеженням суб’єктивного права на свободу у визначенні доцільності 

вступу в договірні відносини.  
Обґрунтовується доцільність імплементації у чинне цивільне законодавство 

доктрини culpa in contrahendo шляхом закріплення правової моделі правопорушення 
за недобросовісне переривання переговорів (ухилення від укладення договору), 

склад юридичного факту якої має такі елементи: 1) досягнення  домовленості 
сторонами стосовно мінімальної кількісної та якісної характеристики предмета 
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договору до моменту переривання процесу укладення договору недобросовісною 

стороною; 2) виникнення у потерпілого в результаті поведінки недобросовісної 
особи впевненості в тому, що договір буде укладено; 3) навмисне переривавання 
процесу укладення договору та/або ухилення від його укладення недобросовісною 

особою, яка володіє інформацією про наявність реальних витрат на підготовку до 
укладення та виконання договору її потенційним контрагентом.   

Суб’єктивна сторона зазначеного цивільного правопорушення 
характеризується тим, що недобросовісна особа знала або мала знати про те, що до 

моменту переривання процесу укладення договору її контрагент почав підготовку 
до виконання договору. Обсяг відшкодування має бути достатнім для повернення 

добросовісної сторони в той стан, який передував початку підготовки до виконання 
договору, процес переговорів щодо укладення якого було перервано . 

У підрозділі 3.3 «Застосування кондикції у зв’язку із кваліфікацією договору як 
неукладеного» автор розкриває питання застосування зобов’язання із набуття, 

збереження майна без достатньої правової підстави (кондикційного зобов’язання), 
його співвідношення із віндикацією. 

Обґрунтовується, що юридична конструкція неукладеного договору в 
поєднанні з фактом передачі речі або майна призводить до юридичних наслідків у 
формі кондикційного та/або віндикаційного зобов’язання.   

Автор приєднується до висловленої в юридичній доктрині думки про  
необхідність розрізняти: 1) застосування норм про безпідставне збагачення 

(застосування норм про безпідставне збагачення субсидіарно до інших способів 
захисту), і 2) позов, що випливає з факту безпідставного збагачення (повернення 

речі або майна, або відшкодування вартості такого майна, якщо повернення в натурі 
є неможливим). Неукладений договір у поєднанні з фактом передачі майна, яке 

відбувається на його «виконання», призводить до виникнення кондикційного 
зобов’язання, яке є різновидом позову, що випливає з факту безпідставного 

збагачення.  
Субсидіарна природа кондикційного зобов’язання виявляється у тому, що 

позов, який випливає з факту безпідставного збагачення, може бути заявлений лише 
в тих випадках, коли немає правових підстав для звернення з спеціальними 
позовними вимогами, зокрема, віндикацією.  

Зокрема, такими випадками є: речі або майно, що підлягає витребуванню, не 
наділені індивідуально-визначеними ознаками, також віндикаційний позов не може 

бути заявлено, якщо передане майно втрачає індивідуальні ознаки (в тому числі 
через знищення або пошкодження); потерпіла особа не є власником майна (в такому 

випадку має місце так звана кондикція володіння, яка існує внаслідок того, що 
положення норм про набуття, збереження майна без достатньої правової підстави, 

на відміну від ст. 387 ЦК України, не передбачають тягаря доказування права 
власності на майно, а тільки факт його передачі без достатньої правової підстави).  

У випадку неможливості повернення майна в натурі, не залежно від того, чи 
наділено воно індивідуально-визначеними ознаками (це пояснюється, зокрема, тим, 

що віндикація не передбачає надання компенсації за майно у випадку неможливості 
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його повернення в натурі), відшкодування вартості такого майна відбувається на 

підставі норм про набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.  
 

ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення, отримано 

нові науково обґрунтовані результати та нове вирішення наукового завдання, що 
виявилось у визначенні передумов, правової природи та поняття неукладеного  

договору, його співвідношення з недійсним договором, встановленні загальних і 
спеціальних правових наслідків правової конструкції неукладеного договору, а 

також формуванні практичних пропозицій, спрямованих на вдосконалення 
вітчизняного цивільного законодавства.  

Основні висновки та рекомендації дисертаційного дослідження: 
1. Термін «договір» є багатозначним і використовується для позначення низки 

юридичних явищ, зокрема, і юридичного факту (точніше – одного із видів 
юридичних фактів). Цивільно-правовий договір, як і будь-який інший юридичний 

факт, є матеріально-ідеальним юридичним явищем. В юридичну площину 
юридичний факт входить як ідеальне явище, суттєві ознаки якого закріплюються у 
конкретних нормах права, формуючи зміст їх гіпотез. Сукупність характерних 

ознак, необхідних для виникнення певної правової конструкції як юридичного 
факту, отримала назву склад юридичного факту. Специфікою договору як 

юридичного факту є те, що формування складу юридичного факту договору 
відбувається шляхом «накопичення» його елементів відповідно до процедури, 

визначеної імперативними правилами глави 53 і деякими іншими нормами (зокрема, 
ч. 1 ст. 626, ч. 1 ст. 210)  Цивільного кодексу України. Відсутність юридичних 

наслідків договору через призму конструкції складу юридичного факту пояснюється 
дефектами (в широкому розумінні) його елементів. Залежно від характеру недоліків 

складу юридичного факту договору відсутність юридичних наслідків останнього 
пояснюється: недійсністю правочину – у випадку наявності недоліків елементів 

складу (дефектний договір); кваліфікацією договору як неукладеного – у випадку 
відсутності елементів складу юридичного факту.  

2. Домовленість, яка складає зміст цивільно-правового договору аналітично 

може бути розкладена на акцепт і оферту. Таким чином, укладення договору є 
виключною дискрецією його сторін. Тому на факт укладення договору не впливають 

такі фактори: 1) форма договору (окрім винятку, закріпленого у ч. 2 ст. 642 ЦК 
України); 2) нотаріальне посвідчення; 3) проведення державної реєстрації договору; 

4) факт передачі речі або майна (вчинення певної дії) у реальних договорах. 
Зазначені обставини (за винятком форми) впливають не на факт укладення  

договору, а на вступ його в силу (набуття чинності). З огляду на зазначене, 
цивільно-правовий договір необхідно відрізняти від юридичної конструкції 

фактичного договору як домовленості сторін, спрямованої на виникнення, зміну або 
припинення цивільних прав та обов’язків, що не забезпечується державним 

примусом (а отже, і не є юридичним фактом) через відсутність необхідних елементів 
складу юридичного факту цивільно-правового договору, з якими закон пов’язує 
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момент укладення договору: проведення державної реєстрації,  вчинення 

нотаріального посвідчення, акт передачі майна (вчинення дії) у реальних договорах. 
Фактичний договір є цивільно-правовою аномалією, що виникла через 
невідповідність правового регулювання правовій природі вищезазначених факторів. 

Фактичний договір, «укладений» без погодження всіх його істотних умов, входить 
до змісту поняття неукладеного договору. 

3. Неукладений договір за правовою природою є правовим актом. Укладення 
договору, маючи процедурний характер, потребує певної форми закріплення 

«проміжних» результатів виконання цієї процедури. Такою формою для цивільно -
правових договорів є правовий акт – юридична конструкція, за допомогою якої 

фіксуються елементи складу юридичного факту цивільно-правового договору, 
створюючи передумови для виникнення, зміни або припинення зобов’язального 

(договірного) правовідношення. У зв’язку з тим, що чинне законодавство як 
юридичний факт визначає лише правочин (договір), то правові акти не є 

юридичними фактами (за винятком факту передачі речі або майна).  Перелік підстав 
для кваліфікації договору як неукладеного є вичерпним: відсутність акцепту оферти 

(в тому числі неакцептована відповідь про згоду укласти договір на інших умовах); 
недосягнення сторонами домовленості стосовно всіх істотних умов; порушення 
процедури прийняття пропозиції на укладення договору, яка охоплює такі випадки: 

оферта не охоплює всі істотні умови договору або не виражає намір особи, яка її 
зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття; оферент відкликав 

пропозицію укласти договір до моменту або в момент її отримання адресатом; 
акцепт оферти надійшов після спливу строку на відповідь; акцептант відкликав 

прийняття пропозиції укласти договір до моменту або в момент одержання 
оферентом такої відповіді (акцепту); вчинення дій на виконання договору 

(конклюдентних дій) в тих випадках, коли зі змісту оферти або закону випливає, що 
такі дії не є акцептом.  

4. Недійсний та неукладений договори є різнорівневими правовими явищами. 
Так, якщо перший виникає через дію норм об’єктивного права (норми інституту 

недійсності правочину), то другий є наслідком об’єктивної неможливості реалізації 
правових норм договірного права через відсутність підстав (елементів гіпотези 
правової норми) її застосування. Іншими словами кваліфікація дійсності/недійсності 

може бути проведена тільки після встановлення укладеності/неукладеності 
правочину (договору), як передумови здійснення такої кваліфікації.  

5.Недійсність цивільно-правового договору за своїм змістом є наслідком 
виходу за межі здійснення суб’єктивного цивільного права, передбаченого статтею 

627 ЦК України, а не є санкцією за порушення загальних вимог, додержання яких є 
необхідним для чинності правочину. Факт виходу за межі здійснення суб’єктивного 

цивільного права, передбаченого ст. 627 ЦК України, зумовлює настання 
несприятливих юридичних наслідків, які аналітично можуть бути розкладені на: 1) 

припинення первісного договірного правовідношення; 2) виникнення сукупності 
нових зобов’язань, визначених ч.ч. 1, 2 ст. 216 ЦК України. Таким чином, 

неукладений договір не може бути визнаний недійсним, адже він не є правочином 
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(недійсність складає предикат правочину). Недійсність не впливає на сформованість 

складу юридичного факту – виключно на правові наслідки правочину.  
6. Аналіз ознак та правової природи неукладеного договору дає підстави для 

визначення переліку загальних та спеціальних наслідків, пов’язаних із 

кваліфікацією договору як неукладеного. Загальні наслідки, пов’язані із 
кваліфікацією договору як неукладеного, визначаються через протиставлення 

договору – юридичного факту правовому акту, який не зумовлює настання будь-
яких правових наслідків для його сторін. Спеціальні наслідки, пов’язані із 

кваліфікацією договору як неукладеного, виражаються в застосуванні правових 
конструкцій кондикційного та індикаційного позовів.   

7. Визнання договору неукладеним не може бути самостійним способом 
захисту цивільних прав та обов’язків.  

8. З метою забезпечення стабільності цивільного обороту є доцільним 
впровадження переддоговірної відповідальності за недобросовісне  переривання 

переговорів (доктрина culpa in contrahendo), яка за своєю правовою природою є не 
тільки деліктною, а й (навіть більшою мірою) обмеженням суб’єктивного права на 

свободу у визначенні доцільності вступу в договірні відносини.   
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АНОТАЦІЯ 

Трубаков Є. О. Неукладені цивільно-правові договори: поняття, правова 

природа, правові наслідки. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право. — Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2015. 

Дисертація містить комплексне дослідження неукладеного договору в 
цивільному праві. Здійснено теоретичний аналіз договору як юридичного факту 
цивільного права. Визначено, що укладення договору має процедурний характер та 

відбувається шляхом накопичення елементів складу юридичного факту цивільно-
правового договору. Досліджено вплив форми договору, державної реєстрації, 

нотаріального посвідчення, передачі майна (вчинення дії) у реальних договорах на 
факт укладення договору. Обґрунтовано, що факт укладення договору залежить 

виключно від погодження істотних умов сторонами договору. 
Визначено поняття та ознаки неукладеного договору. Розкрито правову 

природу неукладеного договору як правового акту, визначено його ознаки. 
Відзначено, що неукладений договір не є юридичним фактом, за винятком його 

поєднання із фактом передачі речі або майна. Обґрунтовується, що передумовою 
кваліфікації договору як неукладеного є відсутність сформованої гіпотези норми 

договірного права, що зумовлює відсутність правового ефекту неукладеного 
договору. Несформованість гіпотези таких норм виникає через відсутність одного 
або більше елементів складу юридичного факту договору. 

Доводиться, що недійсний та неукладений договори є різними правовими 
явищами. Недійсний договір має сформований, однак дефектний склад юридичного 

факту, натомість у складі юридичного факту неукладеного договору відсутні 
елементи. Визначено, що неукладений договір не може бути визнаний недійсним, 

адже недійсним може визнаватися тільки укладений договір (договір із 
сформованим складом юридичного факту). Проаналізовано  підстави для 

кваліфікації договору як неукладеного та визначено їх вичерпний перелік.  
Проаналізовано та встановлено як загальні наслідки, пов’язані із кваліфікацією 

договору як неукладеного, так і спеціальні – кондикційне та віндикаційне 
зобов’язання.  

Сформульовано пропозиції щодо імплементації доктрини culpa in contrahendo  в 
цивільне право України та її застосування за недобросовісне переривання процесу 

укладення договору. 
 
Ключові слова: цивільно-правовий договір, правочин, юридичний факт, склад 



20 
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АННОТАЦИЯ 

Трубаков Е. А. Незаключенные гражданско-правовые договора: понятие, 
правовая природа, правовые последствия. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.03 — гражданское право и гражданский процесс; семейное 

право; международное частное право. — Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченка Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация содержит комплексное исследование незаключенного договора в 

гражданском праве. Осуществлен теоретический анализ договора как юридического 
факта гражданского права. Определено, что заключение договора имеет 

процедурный характер и происходит путем накопления элементов состава 
юридического факта гражданско-правового договора. Исследовано влияние формы 

договора, государственной регистрации, нотариального удостоверения, передачи 
имущества (совершения действия) в реальных договорах на факт заключения 
договора. Обосновано, что факт заключения договора зависит исключительно от 

согласования существенных условий сторонами договора. 
Определено понятие и признаки незаключенного договора. Раскрыто правовую 

природу незаключенного договора как правового акта, определены его признаки. 
Отмечено, что незаключенный договор не является юридическим фактом, за 

исключением его сочетания с фактом передачи вещи или имущества. 
Обосновывается, что предпосылкой квалификации договора как незаключенного 

является отсутствие сформированной гипотезы нормы договорного права, что 
обуславливает отсутствие правового эффекта незаключенного договора. 

Несформированность гипотез таких норм возникает из-за отсутствия одного или 
более элементов состава юридического факта договора. 

Доказывается, что недействительный и незаключенный договора являются 
различными правовыми явлениями. Недействительный договор имеет 
сформированный, но дефектный состав юридического факта, в тоже время в составе 

юридического факта незаключенного договора отсутствуют элементы. 
Аргументируется, что незаключенный договор не может быть признан 

недействительным, ведь недействительным может быть признан только 
заключенный договор. Проанализированы основания для квалификации договора 

как незаключенного и определен их исчерпывающий перечень. 
Проанализированы и установлены как общие последствия, связанные с 

квалификацией договора как незаключенного, так и специальные –  кондикционное 
и виндикационное обязательства. 

Сформулированы предложения по имплементации доктрины culpa in 
contrahendo в гражданское право Украины и ее применению в связи с 
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недобросовестным прерыванием процесса заключения договора. 
 

Ключевые слова: гражданско-правовой договор, сделка, юридический факт, 
состав юридического факта, незаключенный договор, правовой акт. 

SUMMARY 

Trubakov Ye. O. Unconcluded civil contracts: definition, legal nature, legal 

consequences. – Manuscript. 

Dissertation for Candidate of Legal Sciences Degree, speciality 12.00.03 – civil law 

and civil procedure; family law; international private law. – Taras Shevchenko National 
University of Kyiv. – Kyiv, 2015. 

The dissertation contains complex research of unconcluded contract in civil law. 

Substantiated that jural fact has a dual legal nature: from one side it is the fact of reality, 
from another one – ideal legal structure, which elements construct the hypothesis of the 
legal norm. The set of elements that allow to qualify the contract as concluded, in legal 

literature is known as the structure of the jural fact. It’s determined that the conclusion of  
the contract under Ukrainian law has a procedural legal nature and performs through the 

accumulation of elements of the structure of the jural fact of a civil contract.  
Thereby the problem of the unconcluded contract, which is characterized by the 

inability to entail the legal consequences, should be considered in the plane of the jural 
facts and the defects of the elements of the structure of the jural fact. Theoretical analysis 

of the structure of the jural fact of a civil contract resulted in the conclusion that the 
defects in the elements of  the structure of the jural fact lead to the void contract, 

meanwhile the absence of one or more elements lead to the contract’s qualification as an 
unconcluded.   

During the determination of reasons for a contract’s qualification as unconcluded, the 
influence of the form of the contract, state registration, notarization, transfer of property 
(or commitment of an action) in real contracts was researched and substantiated that the 

fact of contract’s conclusion depends solely on approval of essential terms of the contract 
parties. Thus were made the suggestions to make the necessarily amendments to the 

Ukrainian legislature, in particular, to set that the fact of conduction of the state 
registration, notarization, transfer of property (or commitment of an action) in real 

contracts shouldn’t be  viewed as a condition for contract’s conclusion, but as the 
necessary requirement for the contract to enter into the force.  

The author defines the notion of unconcluded contract. Reveals the legal nature of 
unconcluded contract as a legal act, specifies its features, and notes that unconcluded 

contract is not a jural fact, except for its combination with the transfer of property. The 
legal act in civil law was defined as a legal structure, which is performing the role of the 

form that is needed to support the process of accumulation of the elements of the structure 
of the jural fact of a civil contract. Substantiated that qualification of the contract as an 

unconcluded is caused by the defectiveness of the structure of the jural fact of a contract 
(in the form of absence of the elements) which leads to the inability for the norms of 
contract law hypotheses to be formed. Unformed hypotheses of the norms of contract law 
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stipulate the inability of their performance that results in unconcluded contract’s 

impossibility to entail legal sequences. The suggestions were made to adopt into 
legislature the legal definition of the unconcluded contract. 

It is grounded that void and unconcluded contracts have different legal nature. Void 

contract has formed (completed), while defective, structure of jural fact, meanwhile the 
unconcluded contract has unformed (with the absence of one or more elements) structure 

of jural fact. Substantiated that unconcluded contract can’t be invalidated: invalidation 
distributes its effect only to the pravochyn (civil transaction). Grounded that under 

Ukrainian law the invalidation is not the civil sanction, but the overflow from the limits of 
realization of the civil right, foreseen under the article 627 of the Civil Code of Ukraine, 

which leads to the adverse consequences. Those legal consequences can be analytically 
spread into: 1. termination of the initial (contract) legal relations; 2. restitution; 

3. compensation for damages and moral damages.    
Analyzed the grounds for the qualification of the contract as an unconcluded and 

determined its exhaustive list: 1) absence of the acceptance of the offer (including 
unaccepted answer to conclude an agreement on other terms); 2) the failure to reach 

agreement on all essential conditions; 3) violation of the procedure of the acceptance of 
the offer, covering such cases: the offer does not include all the essential terms of the 
contract or does not express the intention of the person to be bounded in case of 

acceptance; the offeror has withdrawn his proposal to conclude an agreement before or at 
the time of its receipt by the addressee; acceptance of the offer received after the expiry of 

the time limit for response; acceptor withdrew his acceptance to conclude the contract 
before the moment or at the moment when offeror obtained such a response (acceptance); 

actions were made to execute the contract (conclusive action) in cases where the offer or 
the law determines that such actions can’t be considered as an acceptance. 

Established and analyzed the general legal consequences of the qualification of the 
contract as unconcluded, substantiated that they’re connected with the reduction of legal 

methods of protection, defined by Civil Code of Ukraine. Analyzed the legal consequences 
of the unconcluded contract related with transfer of the property for “execution” of the 

unconcluded contract, namely condiction, also substantiated that vindication obligations 
arise from the fact of the transfer of the property made under unconcluded contract. 

The suggestions were made to implement the culpa in contrahendo doctrine to the 

civil law of Ukraine. Author defines that the pre-contract responsibility should be 
established through the legal structure of tort, which has the following elements: the 

parties have reached a preliminary agreement to conclude the in the future; the parties 
have approved of the minimum amount of money, goods or services that have to be 

transferred in favor of the delinquent; the delinquent knew that at the moment of 
interruption of the contract or evasion of its conclusion, as a result of previous negotiations 

the person that got losses began its preparations for the execution of the contract. 
 

Key words: civil contract, transaction, jural fact, structure of the jural fact, 
unconcluded contract, legal act. 


