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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 
у Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка

ВІД ГУК

офіційного опонента - доктора юридичних наук, професора, член- 

кореспондента НАПрН України Гриняка Андрія Богдановича на 

дисертаційне дослідження Деменко Сабіни Олександрівни: 

«Зобов’язання у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої 

правової підстави», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Актуальність дисертаційного дослідження. Розробка теоретичних і

практичних пропозицій щодо створення ефективної та обумовленої 

європейською практикою системи цивільно-правових зобов’язань пов’язана 

із інтеграцією ринків України та ЄС у зв’язку із вступом у дію Угоди про 

асоціацію України та ЄС. Окрему групу правовідносин, які регулюються 

нормами зобов’язального права, складають правовідносини, що 

опосередковують відносини із набуття або збереження майна без достатньої 

правової підстави. Так, ще з часів Стародавнього Риму кондикційні 

зобов’язання були і залишаються на практиці досить поширеним явищем. І 

оскільки й до сьогодні відсутні чіткі відповіді на питання причин виникнення 

таких зобов’язань: умисел чи необережність, необачність чи 

недобросовісність, відповідно й дослідження зобов’язань з безпідставного 

збагачення є вкрай актуальним. Свідченням чого є недостатня вивченість 

питань класифікації підстав та умов виникнення зобов’язань із 
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безпідставного набуття (збереження) майна; моменту виникнення таких 

зобов’язань; обсягу відшкодування за ними; проблеми відшкодування за 

окремими видами кондикційних зобов’язань тощо.

Як видається, в умовах процесу рекодифікації цивільного 

законодавства удосконалення механізму правового регулювання відносин із 

набуття (збереження) майна без достатньої правової підстави є важливим 

завданням, адже в діючій редакції ЦК України доводиться констатувати 

відсутність дефініції цих зобов’язання, термінологічну неточність у 

найменуванні глави 83 ЦК України тощо. Більше того на доктринальному 

рівні на сьогодні потребують комплексного наукового дослідження питання 

визначення механізму компенсації у зв’язку з безпідставним набуттям або 

збереженням майна без відповідної правової підстави, осмислення сутності 

відносин безпідставного збагачення, формулювання пропозицій щодо 

удосконалення відповідних норм у чинному цивільному законодавстві 

України тощо.

Все це, як вбачається зі змісту дисертації, й обумовило потребу в 

проведенні цього дослідження, направленого на з’ясування найбільш 

актуальних питань щодо правової природи, особливостей, підстав та умов 

виникнення зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням майна без 

достатньої правової підстави, а також розробленню пропозицій і 

рекомендацій стосовно вдосконалення правових механізмів регулювання 

зазначених зобов’язань.

За предметом дослідження обрана тема цілком відповідає проблематиці 

дисертаційних досліджень зі спеціальності 12.00.03 - цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Аналіз 

дисертаційного дослідження дає підставу стверджувати, що мета, яку 

поставив перед собою дисертант, була загалом досягнута.

Оцінка обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій 
дисертації, їх достовірності та новизни.
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Представлене дисертаційне дослідження є комплексним дослідженням 

зобов’язань із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави, 

з’ясування їх поняття, особливостей, підстав виникнення та припинення, 

елементів. Такий підхід дозволив сформулювати завдання та обґрунтувати 

висновки, яким притаманні необхідні ознаки новизни.

В дисертації здійснений комплексний аналіз зобов’язань із набуття, 

збереження майна без достатньої правової підстави за цивільним 

законодавством України. Досліджено ґенезу законодавства в сфері правового 

регулювання кондикційних зобов’язань. Проаналізовано міжнародно- 

правовий досвід регулювання зобов’язань із набуття, збереження майна без 

достатньої правової підстави. Розкрито методологію дослідження. З’ясовано 

правову природу кондиційних зобов’язань, їх поняття та ознаки. Здійснено 

диференціацію видів зобов’язань із набуття, збереження майна без достатньої 

правової підстави. Розглянуто умови та підстави виникнення зобов’язань у 

зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави та 

з’ясовано обсяг відшкодування за такими зобов’язаннями.

Структура дисертації обумовлена метою і предметом дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку 

використаних джерел. В першому розділі «Теоретико-правові засади 

дослідження зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням майна без 

достатньої правової підстави» проаналізовано стан наукового дослідження 

інституту зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням майна без 

достатньої правової підстави, еволюцію та сучасний стан правового 

регулювання кондикційних зобов’язань, досліджено механізм правового 

регулювання зобов’язань із безпідставного збагачення в праві європейських 

країн. У другому розділі «Поняття та елементи зобов’язань у зв’язку з 

набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави» 

виокремлено ознаки кондикційних зобов’язань та на їх основі запропоновано 

його авторське визначення, проведено аналіз елементів зобов’язань у зв’язку
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з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави. Третій 

розділ «Умови та підстави виникнення зобов’язань у зв’язку з набуттям, 

збереженням майна без достатньої правової підстави» присвячено 

виокремленню та аналізу умов та підстав виникнення зобов’язань у зв’язку з 

набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави та з’ясуванню 

сучасної практики з відшкодування шкоди, завданої внаслідок набуття, 

збереження такого майна.

Такий підхід до визначення структури і змісту дослідження є логічним 

та послідовним, що дозволило всебічно висвітлити значне коло актуальних 

питань. Дослідження містить низку наукових положень, що мають важливе 

науково-теоретичне значення і практичну спрямованість. В дисертації 

використані загальнонаукові та спеціальні методи пізнання досліджуваних 

проблем. Усі теоретичні положення були належним чином критично оцінені 

здобувачем і на цій основі вироблені пропозиції щодо удосконалення 

законодавства в сфері зобов’язань з безпідставного збагачення.

Дисертаційне дослідження С. О. Деменко свідчить про ґрунтовне 

опрацювання нею чинного законодавства, спеціальної літератури з означеної 

проблематики та досвіду його застосування. Джерельна база дисертації 

включає 183 найменування, що є достатнім для досягнення поставлених 

завдань дослідження.

Отже, в цілому ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації, є достатньо високим, 

пропозиції зроблені на належному науковому рівні. Робота є досить 

збалансованою, виконаною згідно встановлених вимог, завершується 

сформульованими висновками, пропозиціями щодо удосконалення чинного 
законодавства.

Повнота викладу положень дисертації в роботах, опублікованих 

автором. Основні положення дисертаційного дослідження С. О. Деменко 

викладені в опублікованих нею 9 наукових публікаціях, з яких 2 наукові
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статті, опубліковані у фахових наукових журналах України, 3-у наукових 

журналах інших держав, 4 тез доповідей і повідомлень на науково- 

практичних конференціях.

Практична і теоретична значимість отриманих результатів 

дисертаційного дослідження.

Дисертаційне дослідження С. О. Деменко містить наукові положення, 

що мають науково-теоретичне значення і практичну спрямованість. 

Науковою новизною відзначається, передусім, саме дисертаційне 

дослідження, оскільки воно в Україні викладене в такому ракурсі вперше.

Заслуговує схвалення зроблений в роботі та відображений у пункті 1 

наукової новизни висновок, що кондикційні зобов’язання є наслідком

порушення суб’єктивного права особи на мирне володіння своїм майном, яке 

охороняється ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод, оскільки збагачення одного учасника цивільного 

обороту за рахунок іншого без відповідної правової підстави, яка б 

ґрунтувалася на юридичній рівності, вільному волевиявленні та майновій 

самостійності, є грубим порушенням права особи на мирне володіння своїм 

майном та основних засад цивільного законодавства (Стор. 20 дисертації, 

Стор. 4 автореферату).

Викликають схвалення виокремленні на Стор. 85 дисертації 

конститутивні ознаки зобов’язань із безпідставного збагачення, що знайшли 

своє відображення при формулюванні авторського визначення поняття 

кондикційних зобов’язань як зобов’язань, які виникають у зв’язку з 

набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави, що є 

майновими, зобов’язальними, відносними, позадоговірними, односторонньо 

зобов’язальними, охоронно-компенсаційними правовідносинами, які являють 

собою міру захисту суб’єктивних цивільних прав.

Заслуговує уваги відображена на Стор. 87 дисертації пропозиція щодо 

зміни назви глави 83 ЦК України з «Набуття, збереження майна без
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достатньої правової підстави» на «Безпідставне набуття, збереження майна». 

Зазначена пропозиція аргументована тим, що введення в правову систему 

понять має відповідати досягненню законодавцем необхідної ясності і 

визначеності, які сприяють однозначному їх застосуванню. Так, 

використання оціночної категорії «достатність» значною мірою породжує 

відмінні бачення її змістовного наповнення. У цьому аспекті більш вдалим є 

використання категорії «відсутності підстави», що, звичайно, не викликатиме 

необхідності визначати міру достатності підстави і загалом відповідає духу і 

чинним положенням цивільного права європейських країн.

Заслуговує підтримки відображений на Стор. 130 дисертації висновок 

щодо важливості підстави і моменту в часі, з якого виникає право вимоги за 

зобов’язанням з безпідставного збагачення. У цьому контексті важливе 

значення з точки зору доказування має те, коли і на підставі чого виникло 

право вимоги особи. На практиці тут часто трапляються казуси, оскільки 

сторони спору вважають, що в силу того, що договірні відносини 

припинились з тих чи інших причин, тому підстав для стягнення 

заборгованості чи збитків за договором немає. Разом з тим, аналіз положень 

ЦК України та судової практики ВС свідчить, що це є помилкова позиція, 

адже за таких обставин надзвичайно важливе значення має встановлення 

судом підстави виникнення права вимоги і чи засновується така вимога на 

певній правовій підставі, чи ж навпаки така правова підстава відсутня. Крім 

цього, вагоме значення у цьому випадку відіграє і момент виникнення такого 

права вимоги.

Доцільно підтримати зроблений в роботі висновок, що у випадку, коли 

у зв’язку з безпідставним збагаченням особа зазнала моральних страждань, 

які виявились у конкретних несприятливих наслідках для фізичного та/або 

психічного здоров’я, що спричинило додаткові витрати, госпіталізацію, 

лікування чи реабілітацію і існує причинно-наслідковий зв’язок між 

неправомірними діями особи, яка безпідставно набула чи зберегла майно та
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наслідками для власника такого майна, які виявились у моральній шкоді, 

поряд з вимогою про витребування безпідставно набутого (збереженого) 

майна та/або доходів може бути заявлена самостійна вимога про 

компенсацію моральної шкоди (Стор. 168 дисертації).

Разом з тим, позитивно оцінюючи проведену наукову роботу, 

необхідно зазначити, що дисертаційне дослідження містить низку положень, 

оцінок, висновків, пропозицій і рекомендацій, які відображають спірні 

теоретичні позиції або суб’єктивне сприйняття їх автором, що спонукає до 

дискусії з їх приводу, а саме:

1. На Стор. 122 дисертації відображено авторську пропозицію щодо 

доцільності доповнення ч. 1 ст. 1214 ЦК України положенням про 

покладення на особу, яка набула майно або зберегла його у себе без 

достатньої правової підстави, обов’язку доводити момент з якого вона 

дізналася або могла дізнатися про володіння цим майном без достатньої 

правової підстави. Водночас, не зрозумілою є аргументація такого 

доповнення гл. 83 ЦК України зважаючи, що такий обов’язок лежить на 

позивачу, який якраз і вважає, що його суб’єктивне право порушене діями 

щодо набуття або збереження майна без достатньої правової підстави. 

Відповідно останній і повинен доводити в тому числі й момент, з якого його 

право порушене. Натомість відповідач (особа, яка набула чи зберегла майно у 

себе без достатньої правової підстави) вправі посилатись на відсутність у 

нього інформації про те, що він володіє таким майном безпідставно. 

Зважаючи на це, зроблена в роботі пропозиція доповнення ст. 1214 ЦК 

України потребує істотного переосмислення в тому числі й зважаючи на 

наявність ряду принципів цивільного процесуального законодавства.

2. Торкнувшись у підрозділі 2.1 «Поняття та види зобов’язань у 

зв ’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави» 

класифікації видів зобов’язань із набуття, збереження майна без достатньої 

правової підстави, доцільно було б навести авторську їх класифікацію за
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такими критеріями, як: 1) субсидіарності застосування норм про кондикційні 

зобов’язання; 2) виду вчиненого правопорушення; 3) виду позовів, що 

застосовують як засіб захисту порушеного суб’єктивного цивільного права 

тощо. Як видається, такий підхід дозволив б систематизувати існуючі 

класифікації зобов’язань із безпідставного збагачення та, що більш важливо, 

запропонувати власну їх систематизацію.

3. Розглядаючи у підрозділі 2.2 «Суб’єкти та об’єкт зобов’язань у 

зв ’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави» 

дисертації суб’єктний склад зобов’язань із безпідставного збагачення, 

автором залишено поза увагою аналіз особливостей участі в них таких 

суб’єктів, як держава та територіальна громада. Разом із тим, зажаючи на 

відсутність обмежень в межах гл. 83 ЦК України щодо участі таких суб’єктів 

у досліджуваних правовідносинах, це дозволяє стверджувати про можливість 

набуття чи збереження майна такими суб’єктами без достатньої правової 

підстави чи ж навпаки знаходження їх статусі концидента. Відповідно при 

публічному захисті варто було б розкрити особливості участі таких суб’єктів 

у досліджуваних правовідносинах.

4. В роботі при аналізі підстав виникнення кондикційних зобов’язань

виокремлено дії, що спрямовані на набуття, збереження майна за рахунок 

інших учасників цивільного обороту без достатніх на те правових підстав.

Водночас поза увагою дослідниці залишено розгляд можливості виникнення

цих зобов’язань шляхом не вчинення дій (бездіяльності) такими особами, що 

може відображатися у неповерненні чи незбереженні майна тощо.

5. Аналізуючи у підрозділі 1.2. дисертаційного дослідження питання 

ґенези правового інституту з безпідставного збагачення та зазначаючи, що 

його формування на українських землях починається з ХІХ-ХХ століття, без 

належної уваги дослідниці залишились такі пам’ятки тогочасних

кодифікацій, як Цивільний кодекс Східної Галичини 1797 р., Австрійське 

цивільне уложення 1812 року, що врегулювало приватноправові відносини в
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Галичині, Буковині, а з 1 лютого 1816 року на Тернопільщині. Більше того, 

провівши у підрозділі 1.1 дисертації огляд наукових досліджень із цієї 

проблематики, вбачається, що на аналізі кодифікованих актів Російської 

імперії (Зводу законів Російської імперії 1832 р., проекту Цивільного 

уложення 1905 р.) акцентували свою увагу й І. Берестова, й Г. Пучкова. 

Натомість цікавою для аналізу є Друга частина Цивільного кодексу Східної 

Галичини 1797 р., в якій розділи присвячено особливостям володіння, права 

власності, набуття власності шляхом присвоєння тощо.

Проте, висловлені зауваження не торкаються концептуальних 

положень дисертаційного дослідження, у своїй більшості стосуються 

дискусійних питань, не применшують належного рівня рецензованого 

дослідження і не впливають на загальну позитивну оцінку роботи та на її 

наукову і практичну цінність.

Зміст автореферату повною мірою відображає структуру, хід 

дослідження, основні положення і висновки дисертації. Автореферат не 

містить положень, що не увійшли до основного змісту дисертації.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що воно дозволило 

розробити низку пропозицій щодо подальшого удосконалення національного 

законодавства в сфері цивільно-правових зобов’язань. Сформульовані 

поняття, висновки і пропозиції можуть слугувати теоретичною основою для 

проведення подальших наукових розвідок з досліджуваної проблематики.

Вищезазначене дає підстави для висновку, що дисертація Деменко 

Сабіни Олександрівни: «Зобов’язання у зв’язку з набуттям, збереженням 

майна без достатньої правової підстави» відповідає вимогам, які ставляться 

до написання кандидатських дисертацій (п. 11 Порядку присудження 

наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 р. № 567), а її авторка заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 — 
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цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 

право.

Офіційний опонент:

Завідувач відділу проблем приватного права

НДІ приватного права і підприємництва 

імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПр'

с

доктор юридичних наук, професор, / // 

член-кореспондент НАПрН України А. Б. Гриняк
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До спеціалізованої вченої ради Д.26.001.06 
при Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка 
01033, м. Київ, вул.
Володимирська, 60, ауд. 202

ВІДГУК 
офіційного опонента — НАГНИБІДИ Володимира Івановича 
на дисертацію ДЕМЕНКО Сабіни Олександрівни на тему: 

«Зобов’язання у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої 
правової підстави», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю: 12.00.03 — цивільне право і цивільний 
процес; сімейне право, міжнародне приватне право

Актуальність теми ослідження. На сьогоднішній день цивільно-

правовий інститут безпідставного збагачення потрібно охарактеризувати в 

якості невід’ємного елементу цивільного права України поряд, наприклад, з 

деліктним правом. Дійсно, слід відмітити той факт, що кількість судових 

спорів, які є наслідком зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням майна 

без достатньої правової підстави, останнім часом значно зростає.

Зміни, які відбуваються в межах діючого цивільного законодавства, 

слід охарактеризувати як такі, що в якості генеральної мети мають посилення 

захисту прав і законних інтересів приватних суб’єктів, а в ряді випадків - і 

новостворених територіальних громад. Викладене без сумніву стосується і 

таких охоронних зобов’язань якими виступають кондикційні.

Актуальність дисертаційної роботи полягає також у тому, що авторкою 

здійснюється розгляд сутнісних характеристик означених зобов’язань через 

призму аналізу їх змісту, підстав і умов їх виникнення, і головне - ґрунтовне 

зосередження на особливостях застосування механізму компенсації у зв’язку 

з безпідставним набуттям або збереженням майна без належної правової 

підстави. Таким чином обравши названі основні напрями дослідження, 

дисертантка поставила за мету заповнити наявні прогалини та комплексно 

проаналізувати теоретичні і практичні проблеми захисту майнових прав та 
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інтересів учасників цивільного обороту в разі набуття та збереження їхнього 

майна без відповідної правової підстави.

Представлене дисертаційне дослідження відображає потреби сучасної 

доктрини та нагальну потребу реагування на виклики, які висуваються 

сучасним цивільним оборотом і правозастосовною практикою.

Обґрунтованість наукових висновків та рекомендацій, 

запропонованих у дисертації. Дисертаційне дослідження С.О. Деменко слід 

охарактеризувати як таке, що комплексно та всебічно досліджує цивільно- 

правовий інститут зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням майна без 

достатньої правової підстави. На даний час це перша робота, в якій автор 

комплексно проаналізував питання підстав та умов виникнення зобов’язань із 

безпідставного набуття, збереження майна, моменту виникнення таких 

зобов’язань, обсягу відшкодування за ними, проблемні питання 

відшкодування за окремими видами зобов’язань у зв’язку з набуттям, 

збереженням майна без достатньої правової підстави з урахуванням останніх 

тенденцій судової практики.

Особливої уваги заслуговують висновки та положення дисертаційного 

дослідження, які ґрунтуються на аналізі української правозастосовної 

практики, а також останніх публікаціях, присвячених практичним аспектам 

правозастосування. Йдеться передусім про глибоке вивчення актів 

національного та зарубіжного законодавства, міжнародних актів, які 

регламентують поняття та види кондиційних зобов’язань, їх суб’єктний та 

об’єктний склад, підстави та умови виникнення, механізм компенсації тощо. 

Детально вивчаються праці вітчизняних та зарубіжних науковців, що 

звертались до розгляду проблемних питань зобов’язань у зв’язку з набуттям, 

збереженням майна без достатньої правової підстави у цивільному праві. 

Заслуговує схвального відгуку звернення автором до цілої низки робіт 

зарубіжних вчених, ґрунтовних монографічних видань та рукописів 

дисертаційних досліджень, що дозволило комплексно, глибоко та об’єктивно

2
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підійти до розкриття предмету дослідження і досягти виконання поставте 

завдань.

Використання дисертантом вказаних джерел, дозволило здійсні 

відповідний науковий аналіз, отримати нові висновки та запропонув; 

шляхи удосконалення діючого законодавства, зокрема, щодо зміни на: 

глави 83 Цивільного кодексу України, доповнення відповідним положенн 

частини першої статті 1214 цього ж акту.

В межах дослідження наслідків кондикпійних зобов'язань, с: 

позитивно сприйняти висновки авторки стосовно некоректної 

використання терміну «відповідальність». Отже, основним засобом впли 

на порушника, у межах норм про кондикційні зобов’язання, є компенсація ■ 

охорона. Натомість додаткових несприятливих наслідків, крім тих. ц 

пов’язані з відновленням майнового стану кондицента, немає. Як наслідо 

невірним буде вести мову про відповідальність, яка випливатиме 

безпідставного збагачення, адже коли певне майно переходить у власність ві 

одного суб’єкта до іншого, а правової підстави для такого переходу немас 

зобов’язання, що виникають унаслідок безпідставного збагачення, 

способом відновлення порушених майнових відносин і принципу рівност 

учасників цивільного обороту (с. 82-85).

Слід також окремо відзначити висновки С.О. Деменко, ще 

використання оціночної категорії «достатність» значною мірою породжує 

відмінні бачення її змістовного наповнення. У цьому аспекті більш вдалим є 

використання категорії «відсутності підстави», що, звичайно, не викликатиме 

необхідності визначати міру достатності підстави і загалом відповідає духу і 

чинним положенням цивільного права європейських країн (с. 86-87).

Заслуговує на увагу здійснення класифікації збагачення в якості 

економічної категорії. Так, за формою виникнення збагачення виділяється 

набуття майна; та збереження майна. За критерієм внутрішньої сутності 

збагачення може бути прямим, коли відбувається приєднання нового блага до 

складу майна, та непрямим, що полягає у отриманні економічних вигод, в 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


результаті користування майном. Аналізуючи процес переміщення майна 

дисертант виділяє збагачення безпосереднє, при якому перехід майна 

відбувається від одного суб’єкта до іншого; та опосередковане, коли такий 

перехід майна відбувається за участю третьої особи. За результатами 

поведінки суб’єктів можна виділити збагачення, що є результатом поведінки 

набувача, потерпілого, інших осіб, або в результаті події (с. 91-92).

Разом з тим, авторкою обґрунтовано, що сплата процентів за 

неправомірне користування чужими грошовими коштами, повинно 

розглядатись в якості додаткового заходу цивільно-правової 

відповідальності, який визначений імперативно і покликаний стимулювати 

порушника до поновлення прав кондицента та виконання основного 

зобов’язання набувача стосовно повернення безпідставно набутого майна 

(с. 110).

Досліджуючи підстави виникнення зобов’язань з безпідставного 

збагачення, С.О. Деменко наголошує на необхідності виділення відповідних 

умов: збільшення майна у однієї особи (вона набуває нові цінності, збільшує 

кількість та вартість належного їй майна або зберігає майно, яке неминуче 

мало б вибути із її володіння); втрата майна іншою особою, тобто збільшення 

або збереження майна у особи є наслідком втрати або недоотримання цього 

майна іншою особою; причинний зв'язок між збільшенням майна в однієї 

особи і відповідною втратою майна іншою особою; відсутність достатньої 

правової підстави для збільшення майна в однієї особи за рахунок іншої 

особи, тобто, обов'язковою умовою є збільшення майна однієї сторони 

(набувачем), з одночасним зменшенням його у іншої сторони (потерпілого), а 

також відсутність правової підстави (юридичного факту) для збагачення 

(с. 124-127).

Наведені та низка інших висновків авторки завдяки використовуваному 

методологічному інструментарію дозволили забезпечити високий рівень 

доктринального осмислення теми дисертації та сформувати елементи 

наукової новизни дослідження, що, власне, й виносяться на захист.
4
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Слід зауважити, що з метою забезпечення належного рівня теоретике

правового обґрунтування, дисертант використовує термінологічний апарал 

який відображає не лише поняття, розроблені в межах цивільного права, алі 

й що стосуються суміжних галузей науки. Викладене дозволяє однозначш 

стверджувати про комплексний підхід до наукового дослідження, йог< 

концептуальний характер та повноту. При цьому глибина наукового аналізу, 

використовуваний методологічний базис та рівень узагальнених зведених 

висновків дозволяють стверджувати про всебічне розкриття теми 

дослідження, досягнення мети останнього і виконання поставлених завдань.

Структура дисертаційної роботи визначається предметом дослідження і 

поставленою метою і, таким чином, включає вступ, три розділи, вісім 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел і одного додатку.

Джерельна основа дисертації включає 183 найменування, серед яких 

значна частина - це праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених- 

представників науки цивільного права, а також теорії деліктних зобов’язань. 

Значний обсяг джерел становлять також нормативно-правові акти та 

матеріали практики, що неодмінно свідчить про комплексний підхід до 

виконання поставлених у роботі завдань.

Викладене дозволяє зробити висновок, що у представленій до захисту 

роботі глибоко і всебічно розкрито тему дослідження, повністю забезпечено 

виконання поставлених завдань. Запропоновані дисертантом наукові 

висновки та рекомендації володіють високим рівнем обґрунтованості, 

характеризуються не лише теоретико-правовим, але й прикладним 

спеціально-юридичним значенням.

Повнота викладу основних положень, висновків і рекомендацій,
сформульованих у дисертації, в опублікованих працях. Викладені в 

дисертації теоретичні положення, висновки та рекомендації, які виносяться 

на захист, отриманні авторкою самостійно. За результатами дослідження 

опубліковано 9 (дев’ять) наукових праць, з яких 5-у фахових наукових 

виданнях (у тому числі 3 - в іноземному). Основні наукові висновки 
5
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дослідження було апробовано на чотирьох наукових конференціях,за 

результатами яких опубліковано відповідні тези доповідей.

Наукова новизна, практична і теоретична значимість отриманих
результатів. Новизна дисертаційного дослідження обумовлюється 

органічним поєднанням належно розкритих доктринальних аспектів 

досліджуваної теми із глибоким аналізом нормативних джерел та окремих 

аспектів правозастосовної практики. При цьому дослідження С.О. Деменко 

наукових праць здійснюється з широким застосуванням дослідницького 

інструментарію та багатьох загальнонаукових і галузевих спеціально- 

юридичних методів. Власне це й дозволило дисертанту розробити 

концептуальні засади сутнісних характеристик зобов’язань у зв’язку з 

набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави і на цій 

основі запропонувати обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства України у даній сфері правових відносин. При формулюванні 

означених змін, авторкою використовувалась не лише значна теоретична і 

прикладна джерельна база, але й напрацювання юридичної техніки.

Слід відзначити й той факт, що проведений аналіз матеріалів

правозастосовної практики дозволив не лише здійснити ілюстрування 

авторського бачення та обґрунтувати підхід дисертанта до вирішення 

поставлених завдань, але й спираючись на відповідні наукові позиції, 

розробити пропозиції щодо вдосконалення діючого механізму 

правозастосування.

Усе викладене свідчить про те, що представлена до захисту робота 

дозволяє по-новому розглянути питання, які в цивільному праві досі не 

знайшли свого належного висвітлення. Саме тому дискусійність окремих 

авторських положень свідчить про актуальність проблематики та значимість 

останньої у світлі процесів забезпечення функціонування ефективних 

механізмів відшкодування за кондиційними зобов’язаннями.

Поряд із загальною позитивною оцінкою проведеного дослідження, 

останнє все ж не позбавлене окремих спірних положень, які носять 
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дискусійний характер та потребують уточнення або ж додаткової 

аргументації автора під час публічного захисту та в подальшій науковій 

діяльності.

1. Так, здійснюючи дослідження підстав та умов виникнення 

зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової 

підстави, авторка наголошує що в якості такої підстави виступає саме 

фактичний склад у якому можна виділити два юридичні факти, що мають 

значення та правові наслідки: 1) факт набуття чужого майна у володіння 

(користування) та 2) факт припинення правової підстави, яка існувала, однак 

була припинена з підстав, визначених законом (с. 121). Дане положення є 

обґрунтованим і цілком зрозумілим. Проте аналізуючи термін «юридичний 

факт» С.О. Деменко зазначає, що у широкому розумінні до меж даного 

поняття можна включати будь-які фактичні обставини, що мають правове 

значення, зокрема, елементи, що утворюють фактичний склад (с. 118). Таким 

чином, не зовсім зрозуміло які ж конкретно елементи складають зміст 

фактичного складу і яке місце у цьому відношенні відводиться умовам 

виникнення кондикційних зобов’язань. Яке значення мають правові умови в 

контексті розвитку фактичного складу. Разом з тим, слід було б більше уваги 

приділити також співвідношенню складного юридичного факту із фактичним 

складом, в частині визначення їх елементів.

2. Цікаво було б також отримати більш розгорнуте обґрунтування 

питанню «моменту виникнення кондиційних зобов’язань» в світлі останньої 

судової практики щодо стягнення безпідставно отриманих (збережених) 

коштів внаслідок безпідставного користування земельними ділянками в 

межах міст та інших адміністративних одиниць, яка останнім часом набула 

сталих рис та досить широко застосовується.

3. Цікавим та практичним є висновок дисертантки щодо положення 

про те, що відшкодування упущеної вигоди в межах кондикційних 

зобов’язань на практиці породжує чимало труднощів і підхід «звичайних 

доходів», який часто застосовують суди не дозволяє у повній мірі вирішити 
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питання «справедливого» та пропорційного відшкодування. Разом з тим в 

роботі авторки немає належного обґрунтування щодо цих питань. А тому під 

час публічного захисту варто було б більш детально охарактеризувати 

особливості процесу доказування упущеної вигоди в кондиційних 

зобов’язаннях, а також елементи, які в ходять у предмет доказування при 

цьому в судах. Окремо варто було б також зупинитись на питанні звільнення 

від доказування на основі преюдиційних фактів, встановлених в інших 

судових рішеннях, які набрали законної сили щодо цієї категорії справ.

4. Дискусійними у роботі є також положення про момент 

поінформованості (непоінформованості) користувача та його значення для 

встановлення обов’язку відшкодування шкоди (с. 22, 122, 166). Потребує 

більш ґрунтовного пояснення позиція авторки винесена на захист у цьому 
відношенні.

Необхідно зазначити, що висловлені зауваження та рекомендації не 

стосуються концептуальних положень та висновків дисертації, а навпаки, 

визначаються дискусійним характером окремих аспектів у межах піднятих 

автором проблем. Дані зауваження та уточнення визначають потребу 

здійснення деталізації автором обґрунтованих нею у дисертації положень під 

час її подальшої наукової діяльності. І вони ніяким чином не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження авторки і не 

применшують його наукової та практичної цінності.

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що вона може стати 

фундаментальною основою для подальшого наукового пошуку з питань 

дослідження кондиційних зобов’язань не лише в межах загальної теорії 

цивільного права, але й цивільного процесуального права, цивільного 

захисту. Також цінними висновки дисертаційного дослідження виглядають у 

світлі вдосконалення нормативного регулювання зобов’язань у зв’язку з 

набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави, обсягу 

відшкодування за ними. Крім цього, низка положень можуть бути 

використані у процесі викладання навчальних дисциплін нормативного блоку 
8
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підготовки фахівців в галузі Право («Цивільне право», «Цивільний процес») 

та спецкурсів, дотичних з проблематикою дисертаційного дослідження, 

наприклад «Деліктні зобов’язання» та ін.

Підсумовуючи, слід відзначити, що дисертація С.О. Деменко на тему: 

«Зобов’язання у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої 

правової підстави» є завершеною науковою працею, в якій містяться наукові 

положення та науково обґрунтовані результати, що розв’язують важливу 

науково-прикладну проблему інституту зобов’язань у зв’язку з набуттям, 

збереженням майна без достатньої правової підстави у цивільному праві. 

Представлена до захисту дисертація відповідає вимогам, які висуваються до 

кандидатських дисертацій п.п. 9, 11 Порядку присудження наукових

ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 липня 2013 року №567, і її автор — Деменко Сабіна Олександрівна 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право, 

міжнародне приватне право.

Офіційний опонент -

доцент кафедри міжнародного та європейського права,
Хмельницького університету управління та права

В.І. Нагнибіда
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